EKONOMICKÝ ODBOR
ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ
stejnopis č. 2

č.j.: KUJCK 36517/2015 OEKO-PŘ

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Smržov, IČ: 00666939
V návaznosti na ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, se vykonává přezkoumání hospodaření za rok 2015.

Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.10.2015.

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce od 23.11.2015 do 23.11.2015.

Dílčí přezkoumání vykonali:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jana Hůlková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský
úřad Jihočeského kraje pod č.: 23/2015 dne 22.7.2015.

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 1

Zástupce územního celku:
Marcel Paul - starosta
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Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání
hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Výsledek dílčího přezkoumání
1. Zjištěné chyby a nedostatky méně závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona
č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny dále v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků
Porušení ustanovení: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů

 Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem. (ustanovení § 17 odst. 7):
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce dne 29.6.2015 (pod bodem 3 zápisu) a cit.: "jednohlasně
schválilo závěrečný účet obce"
Dle zákona se však projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily
územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

§ 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
Porušení ustanovení: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů

 Z rozpočtu obce byly fyzickým osobám poskytnuty prostředky bez předchozích žádostí prostřednictvím
veřejnoprávních smluv. (ustanovení § 10a odst.3):
Z rozpočtu obce je rodičům dětí navštěvujících mateřskou školu v obci Lužnice a ve městě Lomnice nad
Lužnicí poskytováno tzv. "školkovné" do výše 400 Kč/měsíc (schváleno usn. ZO ze dne 9.1.2015). Konkrétní
částky byly vyplaceny na základě potvrzení příslušné školy. Obcí však nebyly uzavřeny příslušné veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na základě žádosti o poskytnutí dotace, popř. darovací smlouvy. Upozorňujeme,
že usnesení ZO je pouze interním aktem, který nebyl projeven navenek, tj. uzavřením příslušné smlouvy.

§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
Porušení ustanovení: ČÚS 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

 Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu. (ustanovení ČÚS 701 bod 6.2. a 6.3.):
Zastupitelstvo obce dne 6.2.2015 rozhodlo o "odpuštění" nájemného za 1. čtvrtletí 2015 za Smržovskou
hospodu. Toto rozhodnutí ZO nebylo projeveno navenek, tj. uzavřením dodatku ke nájemní smlouvě a o této
skutečnosti (snížení předpisu nájmu) nebylo ke dni kontroly účtováno.
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Porušení ustanovení: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

 Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Výnosy z činnosti". (ustanovení
§ 37):
Výnosy z pronájmu pohostinství na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.11.2012 a úč.
dokl. č. 15-801-00272 ze dne 9.10.2015 byly nesprávně zaúčtovány na účet 602 Výnosy z prodeje služeb.

§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení ustanovení: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

 Územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby. (ustanovení § 2):
- Zastupitelstvo obce schválilo dne 9.1.2015 pod bodem 7) Různé, mimo jiné, tzv. "školkovné" do výše 400 Kč
měsíčně (není specifikováno zda za 1 nebo více dětí). Přezkoumáním bylo zjištěno, že se ve skutečnosti jedná o
transfer rodičům dětí umístěných v mateřské škole ve městě Lomnici nad Lužnicí a v mateřské škole v obci
Lužnice. Rodiči je vyplacena konkrétní částka na základě předloženého potvrzení z příslušné mateřské školy (např.
VPD č. 115 ze dne 29.6.2015, účel platby: školkovné za 5/2015, vyplaceno: 270 Kč, vyplaceno komu: FO - úč.
dokl. č.15-701-00114 ze dne 29.6.2015).
Tento výdaj byl nesprávně zatříděn na par. 3113 Základní škola a na položku 5429 Ostatní náhrady placené
obyvatelstvu.
- Výdaje za "Opravu chodníků - bytovky, obecní úřad" byly chybně zatříděny na paragraf 3639 Komunální
služby a územní rozvoj jinde nezařazen - správně má být zatříděno na par. 2219 Ostatní záležitosti pozemních
komunikací (úč. dokl. č. 1507-000028 ze dne 13.7.2015)
- Výdaje za projekt pro stavební povolení a inženýrská činnost na projekt "vybudování chodníků" (pořízeno
částečně z investiční dotace) byl chybně zatříděn na položku rozpočtové skladby 5169 Nákup ostatních služeb
místo na položku 6121 Budovy, haly, stavby (úč. dokl.č. 15-801-00154 ze dne 5.6.2015).

2. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c)
zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznost
vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností
nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků
zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření
podle ustanovení § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3 citovaného zákona.

3. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č.
420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

§ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ano
Obec nezřídila žádné fondy.
§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
§ 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi
dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami přezkoumán: Ano
Obec nesdružila žádné prostředky.
§ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví přezkoumán: Ano
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§ 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv - přezkoumán: Ano
Obec nepřijala do rozpočtu tyto prostředky.
§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano
§ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano
Obec hospodaří s pozemkem p. č. 75 o výměře 5.915 m2 ve výši nájemného 611,61 Kč a s pozemkem p. č. 904
o výměře 4.24 m2 ve výši nájemného 438,52 Kč na základě nájemní smlouvy č. 115N07/17 ze dne 1.8.2007 a
dodatku č. 1 ze dne 16.3.2015, pronajímatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, celková výše nájemného:
1.050 Kč , splatné k 1.10.23015.
§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných
orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu - přezkoumán: Ano
§ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky těchto osob.
§ 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek.
§ 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano
§ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem - přezkoumán: Ano

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky, které jsou uvedeny dále v členění podle
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
Porušení předpisu: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku, výši skutečně uhrazené ceny a seznam
subdodavatelů. (ustanovení § 147a odst. 1) - NENAPRAVENO
Obec provedla veřejnou zakázku malého rozsahu na akci"Výměna Střechy na objektu kulturního domu a prodejny
ve Smržově" ,výběrové řízení na tuto akci schváleno v ZO dne 1.3.2013
a výběrové řízení provedeno dne 15.4.2013. Dne 10.5.2013 byla uzavřena Smlouva o dílo č.1/2013 se
zhotovitelem Jaroslavem Blafkou, jejímž předmětem smlouvy je výměna Střechy na objektu kulturního domu a
prodejny ve Smržově na částku 443.667 Kč s DPH.A dále dne 26.7.2013 byl uzavřen Dodatek č.1 ke smlouvě o
dílo č.01/2013 na dodatečné provádění prací na částku 378.327 Kč s DPH.Tento dodatek schválen v ZO dne
21.6.2013.Z výše uvedeného vyplývá, že tato veřejná zakázka z původní částky 443.667 Kč s DPH byla navýšena
o částku 378.327 Kč s DPH, což je celkem 821.994 Kč s DPH, což již činí změnu v ceně, která tímto dodatkem
přesáhla cenu 500.000 Kč bez DPH.Avšak tato smlouva včetně dodatku nebyla zveřejněna na profilu zadavatele.
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Způsob nápravy: usnesení ZO ze dne 29.6.2015 - přijetí opatření k nápravě chyb a nedostaků (nesplněno) Kontrola nápravy: bude předmětem konečného přezkoumání hospodaření.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení předpisu: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny. (ustanovení § 30 odst. 1 a 4) - NAPRAVENO
Kontrolou hlavní knihy, rozvahy a inventarizace účtu 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery bylo zjištěno,
že účetní jednotka vykazuje konečný stav ve výši 60.128 Kč. Jedná se o podíl financování 4. etapy skládky formou
splátek, které budou vyúčtovány v roce 2015. Dle dokladové inventury bylo zjištěno, že účetní jednotka ve
skutečnosti zaplatila 4 splátky ( 3 splátky po 20.000 Kč, 1 splátku ve výši 20.128 Kč), což je celková částka 80.128
Kč. Na příslušný účet nebyla zaúčtována splátka ve výši 20.000 Kč z minulých let.
Způsob nápravy: usnesení ZO ze dne 29.6.2015 - přijetí opatření k nápravě chyb a nedostaků
Kontrola nápravy: narovnání účtu 471 - skládka - úč. dokl. č. 1510-000076 ze dne 31.10.2015
Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny. (ustanovení § 30 odst. 1 a 4) - NAPRAVENO
Kontrolou hlavní knihy, rozvahy a inventarizace účtu 471 (dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery) bylo
zjištěno, že účetní jednotka vykazuje konečný stav ve výši 20.000 Kč, jedná se o podíl financování 4.etapy skládky
formou splátek, které budou vyúčtovány v roce 2014. Dle dokladové inventury bylo zjištěno, že účetní jednotka ve
skutečnosti zaplatila 3 splátky po 20.000 Kč, což je celková částka 60.000 Kč. Avšak částka ve výši 40.000 Kč
nebyla na tento příslušný účet zaúčtována.
Způsob nápravy: usnesení ZO ze dne 29.6.2015 - přijetí opatření k nápravě chyb a nedostaků (nesplněno) Kontrola nápravy: narovnání účtu 471 - skládka - úč. dokl. č. 1510-000076 ze dne 31.10.2015

Porušení předpisu: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
Nebyla sestavena inventarizační zpráva. (ustanovení § 3 odst. 1 písm. d)) - NAPRAVENO
Nebyla sestavena inventarizační zpráva za provedenou inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2014.
Způsob nápravy: usnesení ZO ze dne 29.6.2015 - přijetí opatření k nápravě chyb a nedostaků (nesplněno) Byla předložena Inventarizační zpráva za rok 2014, která je součástí účetní závěrky obce za rok 2014.
Příloha inventurního soupisu neobsahovala požadované údaje a informace. (ustanovení § 8 odst. 3) NENAPRAVENO
Předložený inventurní soupis účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku obsahuje přílohu, kterou nelze
prokázat zůstatek evidovaný na tomto účtě.
Způsob nápravy: usnesení ZO ze dne 29.6.2015 - přijetí opatření k nápravě chyb a nedostaků (nesplněno) Kontrola nápravy: bude předmětem konečného přezkoumání hospodaření.

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

Smržov, dne 23.11.2015
Podpisy kontrolorů:
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………………………………………
Jana Hůlková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Územně samosprávný celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co s nimi byl
seznámen, a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění přezkoumávajícímu orgánu při konečném
přezkoumání.
Tento zápis je určen pouze orgánům územního samosprávného celku.
Účastníci jednání vzali na vědomí, že zveřejnění sumarizovaných, popř. jinak setříděných údajů formou zvlášť
zpracovaných přehledů či tabulek uvedených v tomto zápisu je v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že se případně může jednat i o
trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji ve smyslu ustanovení § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, v platném znění.

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Smržov o počtu 8 stran včetně přílohy byl v souladu
s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel starosta dne .

……………………………………………

Dne: 2.11.2015

Marcel Paul
starosta

Rozdělovník:

Stejnopis

Počet
výtisků

1

1x

2

1x

Předáno

Převzal

Jihočeský kraj

Jana Hůlková

Smržov

Marcel Paul
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Příloha
Přezkoumané písemnosti
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
Rozpočtová opatření

Rozpočtový výhled

Schválený rozpočet
Závěrečný účet
Hlavní kniha
Pokladní doklad
Příloha rozvahy
Rozvaha
Účetní doklad
Účtový rozvrh
Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Popis písemnosti
- zveřejnění rozpočtu obce na úřední desce obce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup: vyvěšeno: 5.12.2014, sejmuto: 22.12.2014
Delegace pravomocí ke schvalování rozpočtových opatření - usn. ZO ze dne
5.3.2015 - u výdajů do výše 100.000 Kč, u příjmů neomezeně
RO č. 1 a 2
RO č. 3 - schv. v ZO dne 5.3.2015
na roky 2015 až 2018
Dlouhodbá pohledávka
účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transer: 80.128 Kč dle hlavní
knihy
rozpočet schválen v podobě návrhu rozpočtu - rozpočet vyrovnaný ve výši:
2.035.000 Kč
zveřejněno na úřední desce obce, vyvěšeno: 12.6.2015, sejmuto: 30.6.2015
- projednání závěrečného účtu obce v ZO dne 29.6.2015
10/2015
VPD č. 115 ze dne 29.6.2015, účel platby: školkovné za 5/2015, vyplaceno:
270 Kč, vyplaceno komu: FO - úč. dokl. č.15-701-00114 ze dne 29.6.2015
(3113/pol.5429)
k 30.6.2015
k 31.10.2015
úč. dokl. č. 1510-000076 ze dne 31.10.2015 - narovnání účtu 471 poskytnutá záloha (MD 518-20.000 Kč/MD 471+20.000 )
na rok 2015
k 31.10.2015
k 31.10.2015
Projekt: "Oprava chodníků - bytovky, obecní úřad" (pozn. kontrolora jedná se
o vybudování nových chodníků) - dotace INVESTIČNÍ
Smlouva o poskytnutí účelové dotace ze dne 4.9.2015, výše dotace: 75.000
Kč
Dotační dopis ze dne 31.8.2015
- příjem transferu -BV ČNB č. 9, kreditní obrat ze dne 6.9.2015, 75.000 Kč úč. dokl. č. 15-802-00104 ze dne 16.9.2015, UZ
Čerpání dotace:
- DFA č. 11-2015 ze dne 27.5.2015, označení dodávky: Chodníky Smržov III. etapa, celkem k úhradě: 5.700 Kč
- předpis závazku+ 042: úč. dokl.č. 1506-000001 ze dne 1.6.2015
- úhrada závazku: BV 2015/54, debetní obrat ze dne 5.6.2015, 5.700 Kč úč. dokl.č. 15-801-00154 ze dne 5.6.2015

Smlouvy nájemní

- DFA č. 150100015 ze dne 3.7.2015, označení dodávky: zhotovení
chodníků, celkem k úhradě: 160.393,97 Kč
- předpis závazku+ 042: úč. dokl.č. 1507-000007 ze dne 3.7.2015
- úhrada závazku: BV ČNB č. 7, debetní obrat ze dne 13.7.2015, 160.394 Kč
- úč. dokl.č. 15-802-00074 ze dne 13.7.2015
- zařazení do majetku - úč. dokl. č. 1509-000055 ze dne 1.9.2015
úč. dokl. č. 1507-000028 ze dne 13.7.2015
Dodatek č. 2 ze dne 30.6.2015 k nájemní smlouvě ze dne 9.9.2003 pronájem pozemků p.č. 772 a p.č. 806 za účelem umístění umístění kiosku,
prodloužení nájemní smlouvy: na dobu 10 let od sepsání dodatku a to do
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31.12.2025, nájemné: roční ve výši 20.000 Kč, placeno do 30.4. přísluš. roku
- zveřejnění na úřední desce obce a způsobem umožňující dálkový přístup vyvěšeno: 5.6.2015, sejmuto: 30.6.2015
- inkaso nájemného: BV č. 2015/68 ze dne 28.7.2015, kreditní obrat ze dne
28.7.2015, částka: 20.000 Kč - úč. dokl. č. 15-801-00204 ze dne 28.7.2015
Smlouvy nájemní
Hospodaření s majetkem státu:
č. 115N07/17 ze dne 1.8.2007 a dodatku č. 1 ze dne 16.3.2015,
pronajímatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, celková výše
nájemného: 1.050 Kč , splatné k 1.10.23015.
Nájemní smlouva - obec hospodaří s pozemkem p. č. 75 o výměře 5.915
m2 ve výši nájemného 611,61 Kč a s pozemkem p. č. 904 o výměře 4.24 m2
ve výši nájemného 438,52 Kč
Smlouvy nájemní
Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 30.11.2012, předmět nájmu:
pohostinství včetně zařízení, výše nájmu: 15.000 ročně, splatné ve
čtvrtletních splátkách ve výši: 3.750 Kč
- usn. ZO ze dne 6.2.2015 - "odpuštění" nájmu za 1. čtvrtletí 2015 (3.750 Kč)
- do 5.1., 5.4. 5.7. a 5.10 kalendářního roku
- inkaso nájemní smlouvy: BV č. 2015/76, kreditní obrat ze dne 14.8.2015,
3.750 Kč - úč. dokl. č. 15-801-00221 a BV č. 2015/94, kreditní obrat ze dne
9.10.2015 - úč. dokl. č. 15-801-00272 ze dne 9.10.2015.
Smlouvy o převodu
Prodej nemovitého majetku:
majetku (koupě,
- Žádost o prodej stavební parcely části pozemku č. 64/1 v k.ú. Smržov ze
prodej, směna, převod) dne 29.5.2015
- Uveřejnění záměru prodeje pozemků na úřední desce obce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle § 39 zákona o obcích: vyvěšeno: 30.6.2015,
sejmuto: 7.8.2015
- Kupní smlouva ze dne 21.8.2015, právní účinky zápisu ke dni 31.8.2015,
prodávající: obec Smržov, kupující: dvě FO, prodávaný pozemek: p. č. 64/30,
trvalý travní porost o výměře 969 m2, kupní cena: 96.900 Kč, doložka dle §
41 zákona o obcích: v čl. III. KS
- schválení prodeje: usn. ZO č. 8/2015 ze dne 7.8.2015 za cenu 100 Kč/m2
- Vyřazení pozemku z účetní evidence ke dni návrhu na vklad: úč. dokl. č.
1508-000030 ze dne 31.8.2015
- Záloha kupní ceny: BV č. 2015/47, kreditní obrat ze dne 26.5.2015, 41.250
Kč - úč. dokl. č. 15-801-00143 ze dne 26.5.2015
- doplatek kupní ceny: BV č. 2015/87, kreditní obrat ze dne 8.9.2015, 55.350
Kč - úč. dokl. č. 15-801-00248 ze dne 8.9.2015
Dokumentace
Projekt: "Oprava chodníků - bytovky, obecní úřad"
k veřejným zakázkám
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. kontrola dle písm. b) směrnice
- projekt na stavbu jako předloha pro nabídky
- předložen 3x rozpočet (zjištění ceny na trhu)
- předložení nabídek zastupitelstvu - ZO vybralo firmu s nejnižší nabídkovou
cenou InstaPro s.r.o., 160.394 Kč vč. DPH
- Smlouva o dílo ze dne 8.6.2015, zhotovitel: InStaPro, s.r.o., cena díla:
132.557 Kč bez DPH, DPH: 27.837 Kč, cena celkem: 160.394 Kč
Účetní závěrka
- schválení účetní závěrky obce Smržov v ZO dne 29.6.2015
- úč. dokl.č. 1506-000076 ze dne 29.6.2015 - převedení HV

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 9

