KRAJSKY

Zpráva

]lHočrsrÝ

úŘnD

KRAJ

o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
města Větřní. lČo 00246182

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územníhocelku ve dnech:
od 28, srpna 2017 do 30. srpna 20í7 jako dílčípřezkoumání
od 26. března 201B do 27 . března 201B jako konečnépřezkoumání
přezkoumání hospodaření města Větřní za rok 2017 ve smyslu ustanovení§ 42 zákona č.12812000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ě.42012004 Sb,, o přezkoumávání
ňospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisŮ, bylo
zahájeno dne 14.7.2017 Krajským úřadem Jihočeskéhokraje doručením písemného oznámenÍ.

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Přezkoumání vykonali:

_

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: !ng. Dagmar Koukolová
kontrolor: Bc. Dana Berková

pověřeníkpřezkoumánípodle§5č.42OI2OO4Sb.a§4a§6zákonaé.25512012Sb.vydal Kraiskýúřa§
Jihočeskéhokraje pod č. 543t2l'l7IOEKO-PŘ a ě. 537l2017/OEKO-PR dne í9.7.20'l7 a é.105I2018IOEKO-PR
a č. 99/2018/OEKO-PŘ dne 29.1.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání byli přítomni:

tng. Pavel Štinal- místostarosta
lrena Chmelařová - vedoucí odboru financí a rozpočtu
Bc. Radomír Sára - tajemník
Daniela Vlášková - vedoucí'odboru výstavby

1;!:1?1;. :::

U Zimniho stadionu 1g52l2,37O76 ČeskéBudějovice, tel.; 38672O 111,fax:386 359 O84

e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www,kraj-jihocesky.cz
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předmět přezkoumání:
předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 42012004 Sb.,
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění
tohoto úkonu.

podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ó. 42012004 Sb, nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledníkontro|ní úkon ukončeníkontroly na místě byl učiněn dne27.3.2018.

A.

VÝs|edek díIčíchpřezkoumání

A.t.

Ghyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za rok2017
nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.ll.

Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčíchpřezkoumáni za rok2017

při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. c) zákona é.42012004 Sb.
ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č.42012004 Sb. (v členěnípodle ustanovení § 2
odst, 1 a2zákona č.42012004 Sb.):

1.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem
Poru šení p rávn ího

p

ředp isu :

Vyhtáška č. 410/2009 Sb,, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

č. 563/1991 Sb., o

ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetníjednotky,ve znění pozdějších předpisŮ

701 _ 710 (§ 36 odsf. 1 zákona
a závazků, ve znění pozdějších předpisů

čús0.

účetnictvÍ,

o účetnictví)Vyhláškač. 270/2010 Sb., o inventarizaci

majetku

Ustanovení:§7odst.2
charakteristika ziištěnéchvbv a nedostatku:
Skutečný stav nebyl přidokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrotou inventurních souplsů oprávkových účtů0B1 Oprávky ke stavbám a 082 Oprávky k samostatným
hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí k 31.12.2017 bylo zjištěno, že tyto účtynejsou
správně analyticky rozčleněny tak, aby zůstatky jednotlivých analytických účtůodpovídaly oprávkám majetku
vedeného na příslušných majetkových účtech021 Stavby a 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitýoh věcí dle majetkové evidence.

Nedostatek nebvl do ukončenípřezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
tJstanovení: ČÚS e. ruO
Charakteristika ziištěnéchvby a nedostatku:

územnícetek nedodňet záktadní postupy účtovánío dlouhodobém nehmotném a dlouhodobém hmotném
majetku.
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Popis zjištěné chybv a nedostatku:
Kontrolou kupní smlouvy na nákup pozemku ze dne 20.10.2017 bylo zjištěno, že město neúčtovaloo předpisu
závazku ke dni podpisu smlouvy, bylo účtováno pouze o úhradě nakoupeného pozemku dne 19.12.2017.

Nedostatek nebvl do ukončenípřezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
Ustanovení: § 33

charakteristika ziištěnéchvbv a nedostatku:
ťJzemní cetek nedodrže! obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty'Náklady z činnosti".
Popis ziištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou výkazu zisku a ztráty k 31.12,2017 a výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017 bylo
zjištěno, že zůstatky na účtu543 Dary a jiná bezúplatná plnění a na položce 5194 Věcné dary se výrazně
odlišují. Přezkoumáním měsíčníchobratů bylo zjištěno, že město chybně účtovalona účet543 poskytnutí
mimořádné finančnípomoci na základě usnesení rady č. 144/2017 ze dne 24.5.2017 nebo finančnídar
nazákladě usnesení rady č. 328/2017 ze dne B.11,2017. Správně mělo být účtovánona účet572 Náklady
vybraných místníchvládních institucí na transfery.

Nedostatek nebvl do ukončenípřezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

B.

oblasti přezkoumání. u kteŇch nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm, a) zákona é. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v ělenění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a2 uvedeného zákona:

1.

2.
3.

Ustanovení §

2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse

rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano

Ustanovení§ 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů
- přezkoumán: Ano

Ustanovení§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosv podnikatelské činnosti územníhocelku
- přezkoumán: Ano

4.

Město neprovozuje podnikatelskou činnost,

Ustanovení § 2 odst. 1 oísm. d) peněžní operace, týkajícíse sdruženÝch prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlguvy s jinými právnickÝmi nebo
fvzickými osobami
- přezkoumán: Ano

5.
6.
7.

Město nemá sdruženéprostředky.

Ustanovení § 2 odst, 1 písm. e) finančníoperace. tÝkaiícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisŮ

o účetnictví

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst, 1 písm, f) hospodaření a nakládání s prostředkv poskytnutými
a s dalšímiprostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv

z

Národního fondu

- přezkoumán: Ano

Ustanovení§ 2 odst. 1 písm. q) vyúčtováníavvĎořádánífinančních vztahů ke státnímu rozpočtu. k rozpočtům
krajů, k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano

B.

9.

Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku
- přezkoumán: Ano

Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodařenís maietkPm státu, s nímžhospodaří územnícelek
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přezkoumán: Ano

10. U§t4novení § 2 odst, 2 pí§m. c) zadávání a uskutečňování veřeinÝch zakázek. s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano

11" Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
_ přezkoumán: Ano

Í2. Ustanovení§ 2 odst, 2 písm. e) ručenízazávazky fvzických a právnickÝch osob
- přezkoumán: Ano

Město neručíza závazky fyzických a právnických osob.

13, Ustanovení§ 2 odst. 2 písm, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Město nemá zastavený majetek,
14, Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. q) zřizování věcnÝch břemen k maietku územníhocelku
- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst.2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru ieho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravuiícíhorozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

16. Ustanovení§ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným maietkem
- přezkoumán: Ano

c.

pInění opatření k

odstranění nedostatků ziištěnÝch

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územníhocetku v předchozích letech
byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

C h a ra kte ri sti ka zji

štěn é ch lt by a n e d o statku :
poskytnutí
příspěvku neobsahovala stanovené nátežitosti
Žadost o
Popis zjištěné chvbv a nedostatku:
Žadost FO o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Větřní ve výši 310.200 Kč na doplnění vybavení zubní ordinace
neobsahovala uvedení doby, v nížmá být dosaženo účeludotace ani den vyhotovení žádosti.

ziištěnÝ nedostatek bv! odstraněn.
Název opatření:
opatřenísplněno dne:
popis plnění opatření:

stanovené náležitosti.

usnesení ZO ze dne26.6.2017

3.7.2017

Kontrolovaná žádost o poskytnutí dotace

ve výši 135,000 Kč obsahovala

Opatření bvlo splněno: Napraveno.
charakteristika ziištěnéchvbv a nedostatku:
Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrota.
Popis ziištěné chyby a nedostatku:
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce v max. výši 306.049 Kč na zakoupení drobného
vybavení zubní ordinace obsahuje odvolání na přílohu, která není součástísmlouvy, dál obsahuje údaje o tom, že
byla schválena na základě usnesení ZO dne 20.6.2016 usnesením č. 129/2016. IJsnesení č. 129/2016 ze dne
20.6.2016 však obsahuje text: cit,.." Zastupitelstvo schválilo navrhovanou rozpočtovou změnu č. 5 - rozpočtové
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o7atření Č. 31 , 34. V návrhu na toto usnesení je mimo jiných položek téžuvedeno :"...navýšit výdajovou položku
5212 (neinvestiČnÍ dotace nefinanČním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám) o částku 310.200 Kč........

Z tohoto usnesení vyplývá pouze schvátenÍ rozpočtovézměny č. 5, ale nikoliv poskytnutí finančníhopříspěvku
z rozPoČtu obce konkrétnímu příjemci, ani konkrétnívýše poskytnutého finančního přís§ěvku tj, částka sóa.olg xe,
která je uvedena ve výše popsané smlouvě.
ziištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Název opatření:
usnesení ZM ze dne 26.6.2017
opatřenisolněno dne:
3.7.2017
popis olněníooatření:
Kontrolovaná smlouva o poskytnutí dotace ve výši 135.000 Kč byla uzavřena
v souladu se zákonem a obsahuje stanovené náležitosti.

Opatření bvlo splněno: Napraveno.

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 201Z
Při přezkoumání hospodaření města za rok2017 podle § 2 a § 3 zákon a č. 42ot2oo4

D.l.

Sb.

+ byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č.42012004 Sb., a to:
majetku.

D.ll.

Upozornění na případná rizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při Přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad

na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

D.lll.

poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

..,......
......,..

a) podíípohledávek na rozpočtu územníhocelku
b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

D.lV.

...,. 14,g1%

..........

8,25 %
18,61o/o

Výrok o výši dIuhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročll 60% průměru jeho příjmů za pos|ední 4 rozpočtovéroky.

Výše dluhu územního celku: 20 055 355,47 Kč
60% průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtovéroky: 65 435 788,61 Kč
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D.V.

Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územnícelek

příspěvková organizace
Zastupitelstvo města usnesením Č. 241t2017 ze dne 18,12.2017 schválilo nové znění zřizovací listiny
přÍspěvkové organizace Základní Školaa Mateřská škola Větřní s účinnostíod 1,1 .2018, Toto
nové znění
zÍizovaci listinY v Plném rozsahu a zcela rušía plně nahrazuje dosavadní zřizovací listinu ve znění všech
jejích dodatků, změn a doplňků vydanou dne 29.10.2009.
Nové zněnÍ zřizovací listiny vymezuje v článku 5 majetek ve vlastnictví zřizovatele, ktený se Po předává
khosPodaření (svěřený nemovitý majetek je uveden v příloze č, 1) a v článku 6 práva a povinnosti
ke svěřenému majetku. PřestoŽe PříIoha
9 ] ,a název Vymezení majetku ve vlastnictv í zřizovablě, ktený se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření,
obsahuje soupis nemovitého majetku, který byl předán Po
do výpůjčky.Nikde není řešen movitý majetek.
Ztétozřizovací listiny nelze jednoznačně_p_oznat, zda byl majetek předán k hospodaření(svěřený majetek)
nebo byl vypůjčenči předán do vlastnictví PO.
Podle § 27 zákona Č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších

PředPisŮ, vYdá zřizovatel o vzniku přísfěvkové organizace zřizovací listinu. Tuio |isiinu je možnéměnit
Pouze dodatkY ke zřizovací listině. Pro většípřehlednost je možnévytvořit úplnézněni zřizovací listiny
ve znění vŠechdodatkŮ. Zastupitelstvo schvaluje pouze dodatky, úplnéŽnění zřizovaci listiny je pracovním
materiálem sestaveným ze schválených dodatků.
DoporuČujeme zruŠit usnesení zastupitelstva Č. 24112017 ze dne 18.12.2017 a ponechat dodatek č. 1
kezřizovacÍ listině ze dne 29.10.2009, který v dostatečnémíře obsahuje pred'áni movitého majetku
do vlastnictví příspěvkové organizace,
Podle § 31 zákona ó. 25012000 Sb. vytváří příspěvková organizace fond investic k financování svých
investiČních potřeb. Jeho zdrojem jsou peněžníprostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného
dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Základní škola
a Mateřská škola Větřní uplatnila odpisy dlouhodobého majetku ve výši 45.569 (e, prestože zřizovatel
schválilcelkové odpisy ve výši 132,B41 Kě,
DoPoruČujeme sestavit odpisový plán příspěvkové organizace, který bude obsahovat druh majetku,

datum pořízení, pořizovací cenu, předpokládanou dobu životnosti, ročníodpis, oprávky célkem

a zŮstatkovou cenu. Dojde-li v prŮběhu roku ke změně (vyřazení, pořízení nového m'aletxu apodj, je třeba

odPisový Plán aktualizovat. Dodržování odpisového plánu je předmětem veřejnoprávní-kontroý pris§evtove
organ izace zřizovatelem.
Větřní, dne27. března 2018

Jména a podpisy kontrolorů zrlčastněných na

lng

přezkoumáníhospodařen,,

DagmarKoukolová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc, Dana Berková

l.vrLo

'ffi§§_§ř*ÚH"

ffild:ffi,iťfu' nr

podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

(}u

kontrolor

{,qa
podpis

kontrolora

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

-

má Pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je
moŽné podat písemné stanovisko ve lhŮtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to
kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem

marného uplynutí lhŮty stanovené v

§ 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb,, o možnosti podání

::
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písemného stanoviska

k dotčeným zjištěním,Kontrolor
v odůvodněnémpřípadě stanovit lhůtu delší.

pověřený řízenímpřezkoumání může

je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává zástupci kontrotovaného subjektu
a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu.
nedílnou součástí zprávy je seznam dokladŮ a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou
uvedené v příloze,

s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Větřní o poětu ,11 stran včetně přílohy byl
seznámen dne 27.3.2a18 a její stejnopis ě, 2 převzal dne 27 .3.2018 místostarosta obce lng, pavel štinot,
Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm, b) zákona č.42OI2OO4 Sb,, povinen přijmout opatření
a nedostatkŮ uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, atonejpozději do 15dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečným účtemv orgánech územníhocelku,
k nápravě chyb

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42O|2OO4 Sb., povinen v informacích podle
ustanovení§ 13 odst, 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou

zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona ě. 42012004 Sb. a za to lze uložit územnímucelku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 42012004 sb.
pokutu do výše 50.000 Kč,

láíL

lng. Pavel Štinot
místostarosta města

podpis

mĚsro vĚrŘr'rí
ŽoríruĚ rgr
382 í1 vĚrŘruí

rua

lČ:00246í82{?)

e-podatelna: posta@kraj.jihocesky.cz; www,kraj-jihocesky.cz
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Příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.
Doklady a jiné materiálv využitépři přezkoumání:

Návrh rozpoětu

r zveřejněný od2.12.2016 do 19,12.2016 ielektronicky
Rozpočtová opatření
. č. 1 ,2 a 3 zveřejněná dne 3.3"2017
. č, 4 zveřejněné dne 13.4.2017
o č.5 zveřejněné dne 26.4.2017
o č. 6 a7 zveřqnéná dne 10.5.2017
. č.B zveřejněné dne 31 .5.2017
o č,9 zveřejněné dne23.6.2017
. č.10 zveřejněné dne 21 ,7.2017
. č.11 zveřejněné dne 16,8.2017
Rozpočtový výhled
. střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020, schválený SVR zveřejněný dne 10.5.20,t7, návrh SVR
zveřejněný od 7 .4.2017 do 25.4.2017

Schválený rozpočet
. schodkový, na třídy + závazné ukazatele, P - 95,235.000 Kč, V - 111.354.,í60 Kč, splátky úvěrů
3.423.080 Kč, schodek 16.119.160 Kč, zveřejněný dne 29.12.2016
Sta nove n í záv azný ch u kazatel ů zřizený m org an izacím
. rozpis závazného ukazatele pro ZŠa MŠze dne 3.1 ,2017, předáno 4-1.2017
Závěrečný účet
o návrh ZÚ za rok 20,16 zveřejněný od 9.6.2017 do 27.6.2017 i elektronicky, schválený ZÚ zveřejněný
od 10.7.2017
Bankovní výpis
. ě.12 ze dne 12.12.2017 - úhrada nakoupeného pozemku, 99.B00 Kč
Bankovní výpis
o č.5 ze dne 21.6.2017 - úhrada faktury č. 170100075
. č.,1 ze dne 17 .2.2017 - úhrada faktury č,20170003
. č. 6 ze dne 14.6.2017 - úhrada zálohy na prodej pozemků, 10.0OO Kě
r č.3 ze dne 10.3.2017 - příjem části dotace, 445.800 Kč
. č. 6 ze dne 20.6.2017 - příjem části dotace,297.200 Kč
o BV ČSOg ze dne 24.5,2017 - poskytnutí dotace 135.000 Kč
Bankovní výpis
o č. 6 ze dne 14.6.2017 - úhrada zálohy na prodej pozemku, 10.000 Kč
o č,2 ze dne 5.12,2017 - úhrada prodaných pozemků
Faktura
. é.170100075 ze dne 10.6.2017 - rekreace zaměstnance, 6.020 Kč
. ě.20170003 ze dne 14,2.2017 - kurs jógy, 2.500 Kč
o ě. 20170027 ze dne 28,4.2017 - autobaterie a nabíječkaautobaterií, 4.000 Kč
Faktura
. ó,2017032 ze dne 2.5.2017 - sypání a shrnování sněhu, 16.577 Kč
Hlavní kniha
r předvahak31.12.2017
Hlavní kniha
o předvah a k 31 .7 .2017
lnventurní soupis majetku a závazkú
o plán inventur na rok 2017 ze dne B.11.2017
o inventarizaění zpráva rok 2017 ze dne 31.1.2018
. inventurní soupisy k31.12.2017
Odměňování členůzastupitelstva
r usrl. č.70 ze dne 22.6.2015 - schválení odměn neuvolněným zastupitelům
. stanovení měsíčníodměny uvolněného místostarosty ze dne 21.2.2017
o stanovení odměny uvolněného starosty ze dne 21,2.2017
pokladní doklad
r PPD č,91932 ze dne 25.5.2016 - úhrada prodaného pozemku, 2B0 Kč
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pokladní doklad
. VPD č,91573 ze dne 3.5.2017 - úhrada faktury ě, 20170027
pokladní doklad
. VPD č.91839 ze dne 1.6,2017 - mikrosystém s CD, 3,720 Ké
o VPD č,9í 905 ze dne 7 .6,2017 - čističoken, 2.929 Kč
Příloha rozvahy

. k 31 .12.2017
. k 31 .7.2017
Rozvaha
. k 31 .12,2017
Rozvaha
. k 31 .7.2017
účetnídoktad
o č.00294 ze dne 2.5.2017 - předpis faktury é.2Q17032
účetnidoklad
o č.00403 ze dne 13.3.2017 - předpis faktury č.170100075
o č.40006 ze dne 21.6.2017 - zaúčtováníúhradyfaktury č.170100075 ze SF
. č.00109 ze dne 17 .2,2017 - předpis faktury č. 20170003
o č. 40001 ze dne 17.2.2017 - zaúčtováníúhrady faktury č. 20170003 ze SF
o č. 75050 ze dne 15.6.2017 - zařazení darovaného pozemku do majetku
. ě. 75013 ze dne 13.2,2017 - vyřazení prodaného pozemku z majetku v hodnotě 12 Kč
. ě. 20408 ze dne 14.6.2017 - zaúčtováníúhrady zálohy
. ě. 00293 ze dne 28.4.2017 - předpis faktury č.20170027
. č. 44060 ze dne 10.3.2017 -zaúětovánípříjmudotace, 445.800 Kě
o ó.44144 ze dne 20.6.2017 - zaúčíovánípříjmu dotace, 297.200 Ké
r č, 10709 ze dne 24.5.2017 - zaúčtováníposkytnutídotace, 135.000 Kč
úěetni doklad
o č.75016 ze dne 5.2.2018 - vyúčtovánízálohy na dotaci
. ě. 44285 ze dne 12.12.2017 - zaúčtováníúhrady nakoupeného pozemku, 99.B00 Kč
o é.75151 ze dne 19.12.2017 - zařazení nakoupeného pozemku do majetku vč. kolku, 100.800
účetnídoklad
o é.75027 ze dne 27 .3.2018 - vyúčtovánízálohy na dotaci Větrníci
r č. 20408 ze dne 14.6.2017 - zaúčtovánízálohy na prodej pozemku, 10.000 Kč
o č.75104 ze dne 29.9.2017 - předpis pohledávky za prodaný pozemek
o ě.75143 ze dne 6.12.2017 - vyřazení prodaných pozemků
o č.20779 ze dne 5.12.2017 - zaúčtováníúhrady prodaných pozemků a odúčtovánízálohy
účetnidoklad
. č.75056 ze dne 30,6.2017 - převedení výsledku hospodaření na účet432
účetnictvíostatní
. měsíčníobratyúčtu543 Dary a jiná bezúplatná plnění
. měsíčníobratypoložky 5194 Věcné dary
Příloha rozvahy

účetnictvíostatní

Učtový rozvrh
o plo rok2017
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

. k 31 .12.2017
o k 31 .7.2017
Výkaz zisku a ztráty
o k31.12.2017
Yýkazzisku a ztráty
. k 31 .7.2017
Rozvaha zřizený ch příspěvkových organ izací
o k30.6.2017
Rozvaha zřízený ch příspěvkových organ izací
o k 31 .12.2017
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
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Kč

Yýkaz zisku a ztráty zřizených příspěvkových organizací

. k 30,6.2017
. k 31 .12.2017
Zřizovací !istina organizačníchsložek a příspěvkových organizací, odpisový plán
. odpisový plán PO na rok2017 - celkové odpisy ve výši 132.841 Kč
Zřizovaci listina organizaěních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
. zřizovacílistina ZŠa MŠze dne 29.10.2OO9
. dodatek č.1 ze dne 12.12.2011
. smlouva o výpůjčceze dne 12.12.2011
Darovací smlouvy
o darovací smlouva ze dne 30.5.2017 - město obdarovaný, předmět daru pozemek
Yýkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

p.č. 1387l17,8.301 m2,
schváleno v zastupitelstvu dne 22.6.2015, právní účinkydne 15.6.2017, účetníhodnota 24.903 Kó
Smlouvy a dalšímateriáIy k poskytnutým účelovýmdotacím
vyúčtováníposkytnuté dotace Větrnícize dne 14.2.2018
SmIouvy a dalšímateriály k poskytnutým úěelovým dotacím
žádost o poskytnutí dotace ze dne 13.2.2017
smlouva ze dne 24.5.2017 - poskytnutí příspěvku dle žádosti ve výši 135,000 Kč na podporu činnostidětía
mládeže, zveřejněná dne 24.5.2017
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
. dodatek č, 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OSOvl104l17 ze dne 2.11 2017 - navýšenídotace na
pečovatelskou službu o 118.000 Kč
tabulka položkového čerpánívyúčtováníúčelovédotace poskytovatelům sociálních služeb ze dne
22.1.201B
měsíčn í obraty za rok 2017 s UZ 1 3305
oznámenío vyúčtovánízálohy na dotaci ke dni 5,2.20íB
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
oznámení o poskytnutí dotace ze dne 1.3,2017 - neinvestičnídotace na pečovatelskou službu, 743.000 Kč,

o
o
.

.
.
.
.
položka 4122,UZ 13305
. smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOVl104l17 ze dne 27.2,2017
Smlouvy nájemní
. smlouva o nájmu nemovitosti č. 13419045109 ze dne 1.2.2010 s UZSMV - pronájem pozemku p.č, 1155t2,
215 m2
. dodatek č.2 ze dne 11 .4.2017 - na dobu určitou do konce roku 2017
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. kupní smlouva č, 229|2017-UZSVMICCK]1556I2006-CCKU-Sv ze dne 20.10.2017 ' - nákup pozemku
od UZSVM st. 1155/2, 213 m2, kupní cena 99,800 Kč, právní účinky19.12.2017
. kupní smlouva ze dne 6.12.2017 - prodej pozemků p.č. 6,10l4, 293 m2 a č, 613t2, 15B m2, kupní cena

B5.B00 Kč, právní účinky6.12,2017
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. kupní smlouva ze dne 25.5,2016 - prodej pozemku p.č. 1284,4 m2, kupní cena 2B0 Kč, právní účinky
vkladu dne 13.2.2017
o žádost o prodej pozemků ze dne 27.6.2016
. výzva k úhradě zálohy ve výši 10.000 Kč ze dne 12.6,2017 - p.č.610/3 a p.č.613, v souladu s pravidly pro
prodej pozemků

. znalecký posudek ze dne 18.4.2017 - celková cena pozemků 85.794 Kč
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
. zámér prodeje pozemků zveřejněný od 20.2.2017 do B.3.2017
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
. zámér prodeje pozemku zveřejněný od7,9.2015 do 23.9,2015
Dokumentace k veřejným zakázkám
r pravidla pro zadávání veřejných zakázek obcí Větřní od 5.10.2016
. výběrovéřízenína multifunkční přístřešek
. - usn, rady č. 126 ze dne 26,4.2017 - schválení zadávacích podmínek a zadání zakázky
oslovených firem
. -výzva k podánínabídky čJ.45912017NEr ze dne 3.5.2017
o -obesláno5uchazečů
o - 2 nabídky
084
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+ seznam
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. - usn. rady č. 139 ze dne 15.5,2017 - schválenívýběru dodavatele, nabídková cena 3.176.013,43 Kč bez
DPH
o - oznámení o výběru nabídky uchazečůmze dne 17.5.2017
. - smlouva o dílo č.1612017-Vl ze dne 18.5.2017, zveřejněná na profilu zadavatele dne 18.5.2017
Vnitřní předpis a směrnice
. pravidla pro prodej pozemku ve vlastnictví obce Větřní platná od ,10.2016
Vnitřní předpis a směrnice
. směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji účinnáod28.11.2012
. směrnice o oceňování a účtovánídlouhodobého majetku účinnáod .1.2009
Zápisy z jednání rady věetně usnesení
r zápis zrady ze dne 24.5.2017 - usn. č. 154, schváleníodpisového plánu PO
Zápisy zjednání rady včetně usnesení
. zápis zrady ze dne 28.6.2017 - usn. č.226, schválení rozp. opatřeníč. 10
. zápis z rady ze dne 26.7.2017 - usn. č,241, schválení rozp. opatření č. 11
. zápis zrady ze dne 22.8.2017 - usn. č.268, schválení rozp. opatřeníč. 12
r zápis zrady ze dne 14.9.2017 - usn, č.2B4, schválení rozp. opatřeníč, 13
. zápis zrady ze dne 25.9.2017 - usn, č.29B, schválení rozp. opatřeníč, ,t5
o zápis zrady ze dne 25.10.2017 - usn. č.3'19, schválení rozp. opatřeníč. 16
o zápis zrady ze dne B.11.2017 - usn. č.329, schválenírozp, opatřeníč. 17
. zápis z rady ze dne 22.11.2017 - usn. č,347, schválení rozp. opatření č, 18
r zápis z rady ze dne 20.12.2017 - usn, ě. 377 , schválení rozp. opatření č. 19
r zápis z rady ze dne 17.1.2018 - usn, č.2912018, schválení rozp. opatření č.20 (příjem dotace 28.12.2017)
Zápisy zjednání rady včetně usnesení
. zápis z rady ze dne 8.11.2017 - schválení finančníchdarů pro členy JSDH v celkové výši 35.000 Kč
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
. zápis z rady ze dne 8.2.2017 - usn. č. 45, schválení rozp. opatření č,2
. zápis z rady ze dne 22.2.2017 - usn. č, 59, schválení rozp, opatření č. 3
. zápis z rady ze dne 22.3.2017 - usn, č. 84, schválení rozp. opatření č. 4
. zápis z rady ze dne 12.4.2017 - usn. č. 112, schválení rozp. opatření č.5
o zípis z rady ze dne 26.4.2017 - usn. č. 125, schválení rozp. opatření č.7
. zápis zrady ze dne 24,5.2017 - usn. č. 155, schválení účetnízávěrky ZŠa MŠ,usn. č. 156, schválení
rozp. opatřeníč,B
o zápis zrady ze dne 14.6.2017 - usn. č.200, schválení rozp, opatřeníč.9
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. zápis ze zastupitelstva ze dne 14.12.2015 - schválení prodeje pozemku
o zápis ze zastupitelstva ze dne 19.12.20'16 - usn. č. 163, schválení záméru prodeje části pozemku
p.č.610/3, 210 m2 a p.č. 613, 158 m2
. zápis ze zastupitelstva ze dne 24.4.2017 - usn. č. 193, schválení dotace na podporu činnosti dětí
a mládeže
. zápis ze zastupitelstva ze dne 26.6,201 7 - usn. č. 205, schválen í prodeje pozemků p.č. 61 0l4 a p.ó. 61312
1

1

za cenu B5.B00 Kč
Zápisy z jednáni zastupiteIstva včetně usnesení
. zápis ze zastupitelstva ze dne 19.12.2016 - usn. č. 168, schválení rozpočtu na rok2017
. zápis ze zastupitelstva ze dne 30.1 .2017 - usn. č, 175, schválení rozp. opatřeníč, 1
. zápis ze zastupitelstva ze dne
. 24.4.2017 - usn. č. 196, schválení SVR do roku 2020, č. 197, schválení rozp. opatření č. 6
r zápis ze zastupitelstva ze dne 26.6.2016 - usn. č,210, schválení ZÚ za rok 20í6 s výhradou, přijetí
opatření, usn. č. 21 1, schválení účetnízávěrky za rok2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
o zápis ze zastupitelstva ze dne 25.1 .2016 - usn. č. '104, pověření rady ke schvalování rozp. opatřenív rámci
závazného ukazatele
. zápis ze zastupitelstva ze dne 25.9.2017 - usn. č.228, schválení rozp. opatření č. 14
. zápis ze zastupitelstva ze dne 26.6.2017 - usn. č.20B, schválení nákupu pozemku st.115512
r zápis ze zastupitelstva ze dne 26.6.2017 - usn. č.205, schválení prodeje pozemků
Peněžnífondy územníhocelku - pravidla tvorby a použití
o statut sociálního fondu a pravidla hospodařenís prostředky sociálního fondu ze dne 29.9.2010
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