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Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodařeníobcí
U Zimního stadionu I952l2
370 76 ČeskéBudějovice
značka: orro-pŘ 82385/2o20lrukan

zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
24.tL2020 jako dílčípřezkoumán í
20.04.202I jako konečnépřezkoumání
Přezkoumání hospodařeníobce ŠumavskéHoštice za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se
DSO) zákona Č.I2Bl2000 Sb., o obcích (obecní zYízení),ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se
zákonem Č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných

svazkŮ obcÍ, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne o3.o8.2o2o Krajským úřadem
Jihočeského kraje doručenímpísemného oznámení.

Přezkoumané období od 01. 01, 2020 do 31. L2.2O2O.

Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řizením přezkoumání:

Jaroslav Holub

Pověřeníkpřezkoumání podle§ 5 zákona č,42ol2oo4Sb. a § 4a § 6 zákona č.255/2012sb.
vydal Krajský úřad Jihočeskéhokraje pod ř. 389 t 2O2O/OEKO-PŘ dne 27. 7. 2O2O.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných
epidemiologickou situací na územíČeskérepubliky, s využitímdoporučeného postúpu
Ministerstvem financí, Odbor 47
Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů
předávaných Územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkou má ní bylo vykonáno rrýběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskyt!i součinnost:

Mgr. Petr Fleischmann - starosta
Marie Jandová - účetní
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předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v

§ 2

odst.

7a2

č, 420l20a4 Sb,, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných

uskutečnění tohoto úkonu.

zákona

ke

dni

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na Keré
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní Úkon §. kontrola inventurního soupisu účtu231, byl učiněn dne 20, 4, 1OZ1'

A.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dítčíchpřezkoumání za rok 2O20

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dítčíchpřezkoumání nebo zjištěnépři konečném
přezkoumání za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B.
podle

Oblasti přezkoumání, u ktených nebyly zjištěny chyby a nedostatkv
ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č, 42012004 Sb., které jsou uvedeny v čIeněnípodle

ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm, a) plnění přúmů a vÝdaiů rozpočtu včetně peněžníchoperací, týkajícíchse
rozpočtových prostředků

- přezkoumán: Ano
2,

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace, Ýkajícíse worbv a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
ÚC netvoří peněžnífondy

3.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a vÝnosv podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
ÚC neprovozuie podnikatelskou čínnost

4.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžníoperace, bikaiícíse sdružených prostředků wnakládaných na
základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celkv, anebo na základě smlouw s jinými právnickými
nebo fvzickými osobami
- přezkoumán: Ano
ÚC nehospodaří se sdruženými prostředky

5.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace, híkajícíse cizích zdrojů ve smvslu právních předpisů o
účetnictví
- přezkoumán: Ano
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6.

7.

UstanovenÍ§ 2odst. 1písm. fl hospodařenía nakládánísprostředkvposkvtnutými zNárodníhofondu a

s dalŠÍmiprostředkv ze zahraničí poskytnutÝmi na základě mezinárodnkh smluv

- přezkoumán; Ano
ÚC nebyty poskytnuty žádnétyto prostředky

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. q) vyúčtovánía wpořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu. k

rozPoČtŮm krajŮ, k rozpočtŮm obcí. k iiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

8.
9.

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

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územní

celek

- přezkoumán: Ano
ÚC nehospodaří s majetkem státu

10. Ustanoyení

§ 2 odst.2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřeiných zakázek. s r4ijimkou úkonůa

DostuPŮ 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

12. UstanovenÍ§ 2 odst. 2 písm, e) ručenízazávazkv filzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
ÚC neručíza žádnétyto závazky

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
ÚC nemá zastavený majetek

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovánívěcných břemen k maietku územního celku
- přezkoumán; Ano
15. Ustanovení§ 2 odst, 2 písm. h) účetnictvívedenéúzemním celkem

- přezkoumán: Ano
16. UstanovenÍ§ 2 odst. 2 písm. i) ověřenípoměru dluhu územního celku k průměru ieho oříimůza poslední
4 rozPoČtovéroky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního cetku v předchozích letech nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

D._

Závěr z ořezkoumání hospodaření za rok 202O

D.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020,podle § 2 a § 3 zákona č.42012004 sb,
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D.IL

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na

hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

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

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

,.,,., 0,77 o/o
7,90 o/o
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .....,...,.,..,.,.....,.., 0 %

D.IV.

Výrok o v,ýši dluhu územníhocelku:

Dluh Územního celku

nepřekročil60 o/o průměru jeho příjmů za poslední4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: 1.29B.4B9 Kč
60

o/o

prŮměru jeho příjmů za poslední4 rozpočtové roky: 9.596.379,25 Kč

Vyhotovení zprávy:
ČeskéBudějovice, dne 20. 4.2O2I

Jméno a podpis kontrolora zúčastněnéhona přezkoumáníhospodaření:

Jaroslav Holub
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je možnépodat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání, 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 písemného stanoviska k dotčeným zjištěním,
Kontrolor pověřený řizením přezkoumánímůže v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
tato zpráva má celkem 10 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání,
nedílnou souČástí zprávy o vlisledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.
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Poučení:
Územnícelek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č,42012004 Sb. povinen přijmout opatřeník nápravě chyb
a nedostatkŮ uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednánítéto zprávy spolu se závěrečným účtem

v orgánech územního celku.

Územnícelek je dle § 13 odst. 2 zákona č,42012004 Sb. povinen v informaci podle ustanovení § 13 odst, 1
písm. b) téhoŽ zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plněnípřijahich opatřenía v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat,
Nesplněním těchto povinnostíse územnícelek dopustí přestupků podle ustanovení § 14 odst, 1 písm. b) a c)
zákona Č. 42012004 Sb, Za každý tento přestupek lze uložit územnímucelku podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č.42012004 Sb. pokutu do výše 50.000 KČ,

Mgr. Petr Fleischmann
starosta obce
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Seznam dokladů a jiných materiálů wužitých při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
. na rok2020, zveřejněn na internetových stránkách a na úřednídesce obce ve lhŮtách dle zákona

-

potvrzeno na materiálu

Rozpočtová opatření

.
.

rozpočtovéopatření č. 15, schváleno starostou dne 19. I0.2020, zveřejněno dne 16. 7t.2020
rozpočtové opatření č. 19, projednáno a schváleno v ZO dne 15. 12. 2020, usnesením č. 2412020,
zveřejněno dne 31. 72.2020

Rozpočtová opatření
. ZO zedne 17,t2.2019 vnitřnísměrniceprorok2020súčinnostíod 1. 1.2020- pověřujestarostu
ke schvalování a provádění rozpočtovlich opatření

. rozpočtovéopatření č. 13, projednáno a schváleno v ZO dne 1. 10. 2020, zveřejněno dne 29. 10.
2020
. rozpočtovéopatření č. 14, schváleno starostou dne 2. 10. 2020, zveřejněno dne 29. I0.2020
Schválený rozpočet
o rok 2020
. zveřejněn na internetových stránkách dle zákona
. v ZO schválen dne 17. 12.2019, usnesením č, l3l2019, jako přebytkový
. příjmy ve výši 9.005.200 Kč, r4idaje ve výši 7,912.000 Kč
Sta noven í závazných u kazatel ů zřizený m orga izacím
. Základní škola a mateřská škola ŠumavskéHoštice - smlouva o úhradě výdajů na zajiŠtěníprovozu
l,Its

n

školy ze dne 19. 2,2020
Střednědobý výhted rozpočtu
. sestaven na roky 2019 - 202l, návrh zveřejněn v souladu se zákonem - potvrzeno na dokumentu,
schváleno v ZO dne tt, t2,2018 (usnesením č. 3), schválený dokument zveřejněn na internetových
stránkách obce dle zákona

Závěrečný účet

. materiál návrhu závěrečného účtuza rok 2020 zveřejněn v souladu se zákonem
. ZÚ projednán v ZO dne 26.5.2020, usnesením č. 18, s výrokem bezvyhrad, dle zákona
. schválený závérečnýúčetza rok 2020 zveřejněn dle zákona
Bankovní výpis
. sestavený ke dni 31. 10. 2020 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 10. 2020
zůstatku účtu231 - Základní běžný účet
. CS a.s., poř. č. 15B a CNB a.s., v.č, 17
Bankovní výpis
. sestavený ke dni 3L 12.2020 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 3t. 12, 2020
!-

zůstatku účtu231 - Základní běžný účet

Evidence majetku

.
.
.
.
.

faktura došlá č, 20200051 ze dne L 4, 2020 na částku 68.824 Kč prodej zbožípro reprografickou
techniku kop,str,im. RUNNER C3125i sest.dle nabídky
předpis faktury účetnídokladč. 2004-0000I2ze dne 2. 4,2020
úhrada faktury účetnídoklad č. 20-801-00370 ze dne 2. 4.2020
dle výpisu zeZBÚ u ČS a,s., v,č, 054 obrat ze dne 2. 4.2020
zaYazení do majetku na účet022 účetnímdokladem č. 2004-000197 ze dne 6. 4,2020 - kopírovací
stroj CANON

a

.
.
.
.
.

faktura došlá č, 202007775 ze dne 3, 2, 2020 na částku 2.553 Kč kalkulátor Sharp EL-2607PG-GY
tisk
předpis faktury účetnídokladč. 2002-000180 ze dne 3. 2.2020
úhrada faktury účetnídokladč. 20-801-00LOZze dne 7. 2.2020
dle Wpisu zeZBÚ u ČS a.s., v.č. 017 obrat ze dne 7. 2.2020
zařazenído majetku na účetO2Búčetnímdokladem č. 2002-000180 ze dne 3, 2.2020 - kalkulátor
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Faktura
. fakturadošláč.2010200146,zedne3.72.2020, načástku3.000.958,36Kč,za stavební prácena
akci "Dostavba kanalizace Čov ŠumavskéHoštice"
. předpis faktury účetnídokladč. 2012-000I04, ze dne 18. 12,2020
. úhrada faktury účetnídoklad č. 2012-00010B, ze dne 21, t2.2020
. dle uipisu zeZBÚ u ČSa.s., v.č. 1B1 obrat ze dne 21. 12,2a20 ve výši 500.958,36 Kč
. dke 4ipisu z CNB poř. č,25 obrat ze dne 2L 72,2020 ve výši 2.500.000 Kč

. faktura vydaná č. 20-002-00169 ze dne B. 12. 2020, na částku 14,937 Kč, odměna a provize
provozovateli Pošty Partner ŠumavskéHoštice
r předpis faktury účetnídokladč. 2011-000!23, ze dne 30. 17.2020
. úhrada faktury účetnídoklad č.2012-000!!7, ze dne22, 12.2020
. dle r,nipisu ze ZBÚu ČSa.s,, v.č. 1B2 obrat ze dne 22, 12, 202}ve výši I4,g37 Kč
Faktura
. faktura došlá č. FAV2002B29, ze dne 17.9. 2020, na částku 52,969 Kč, za opravu čerpadla úpravna vody
o předpis faktury účetnídokladč. 2009-000070, ze dne 17. 9.2020
. úhrada faktury účetnídoklad č. 2009-000080, ze dne 17. 9,2020
. dle výpisu zeZBÚ u ČS a.s., v.č, 137 obrat ze dne 17. g, 2020
. faktura vydaná č. 20-002-00148 ze dne 23. 4. 2020, na částku 119.BB1 Kč, prodej dřeva - polomčerstvá hmota
o předpis faktury účetnídoklad č. 2004-000001, ze dne 23. 4,2020
. úhrada faktury účetnídoklad č. 2005-000I17, ze dne 25. 5.2020
. dle r,nipisu zeZBÚ u ČSa,s,, v.č, 0B0 obrat ze dne 25. 5,2020
Hlavní kniha
. sestavena ke dni 31, 10. 2020
Hlavní kniha
. sestavena ke dni 37. 72,2020
Inventurní soupis majetku a závazků
. Plán inventur ze dne tB. 72,2020
. Zpráva z inventarizace ze dne 20. l,202I
. Inventarizace majetku a závazkŮ ÚčtŮ : 01B, 019, 02B, 07B, O79,267,262,32I,324,33I,336,337,
342, 343, 37B, 451, 469, 23I

Kniha došlých faktur

. sestavena ke dni 31. 10. 2020
Kniha došlých faktur
. sestavena ke dni 3L L2,2020
Kniha odeslaných faktur
. sestavena ke dni 31, 10. 2020
Kniha odeslaných faktur
. sestavena ke dni 31, 12,2020
pokladní doklad
. vlidajový pokladnídoklad Č. 20-701-00347 ze dne 22, 9,20ZO ve výši 1,610 Kč - technická prohlídka
hasičského auta
. účetnídoklad č. 2009-000015 ze dne22.9. Za20
a
. příjmový pokladní doklad Č. 20-701-00322ze dne 25, B. 2020 ve výši 1.900 Kč- správní poplatek uzavření manželstvímimo obřadní místnost, ověření podpisu
. účetnídoklad č. ze 2008-000027 dne 25, B. 2020
pokladní doklad
. rnýdajovýpokladnídokladč.20-701-00386zedneB. 12.2020vevýši 4,599Kč -zadárky pronové
občánky v roce 2020
. účetnídoklad č. 20-005-000006 ze dne B. 12,2020
a

.
.

příjmový pokladnídoklad Č.2&701-00395 ze dne 18. 12,2020 ve výši 6.1B2 Kč - úhrada palivového

dřeva
účetnídoklad č. ze20-002-00170 dne 18, 12,2020

identifikátor DS:
e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

fax:

386 720 111
386 359 069

tČ:

70890650

DIČ: cZ7O890650

Stránka 7 z 10

Sp. zn.: oEKo-PŘ 82385/2020/rukan

Pokladníkniha (deník)
. sestavena ke dni 31. 10. 2020 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 31. 10, 2020
zůstatku účtu261 - pokladna

Pokladníkniha (deník)
. sestavena ke dni 31. 12. 2020 souhlasí (zůstatek) na Rozvahu sestavenou ke dni 3t. L2, 2020
zůstatku účtu261 - Pokladna

Příloha rozvahy

. sestavena ke dni 31. 10, 2020
. sestavena ke dni 3L 12,2020
Rozvaha
. sestavena ke dni 31, 10. 2020
Rozvaha
. sestavena ke dni 3L 12,2020
Úetoyý rozvrh
. platný pro rok 2020
Výkaz pro hodnocení pInění rozpočtu
. sestaven ke dni 31. 10. 2020
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. sestaven ke dni 37.72,2020
Výkaz zisku a ztráty
o sestaven ke dni 31. 10, 2020
Yýkaz zisku a ztráty
. sestaven ke dni 3l. 12,2020
Rozva ha zřizený ch příspěvkov,ých orga izací
. Základníškola a mateřská škola šumavskéHoštice sestavena ke dni 31. 10.2020
Rozvaha zřízených příspěvkov,ých organizací
. Základní škola a mateřská škola ŠumavskéHoštice sestavena ke dni 3L 72,2020
Yýkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
. Základní škola a mateřská škola ŠumavskéHoštice sestaven ke dni 31, 10. 2020
Yýkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
. Základníškola a mateřská škola ŠumavskéHoštice sestaven ke dni 3t, 12,2020
Darovací smlouvy
. Zádost o finančnídar ze dne 16, 12. 2019 - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p,s. Prachatice
. schválen o v ZO ŠumavskéHoštice dne 17. 12, 20Ig
. Darovací smlouva ze dne 13. 5. 2020 uzavřená Obcí ŠumavskéHoštice jako dárce, Hospic sv. Jana
Příloha rozvahy

n

N. Neumana o.p.s., Prachatice jako obdarovaný, finančnídar ve výši 10.000 Kč, kteryi bude použit na
financování investičních a provozních nákladů spojených s péčío terminálně nemocné pacienty
Hospice a klienty Domova Matky Vojtěchy
předpis účetnídoklad č. 2005-000071 ze dne 13. 5,2020
úhrada účetnídoklad č, 2005-000076 ze dne 15. 5,2020
dle výpisu zeZBÚ u Č.S. a.s,, v.č. 075 obrat ze dne 15. 5,2020 na částku 10.000 Kč
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelov,ýmdotacím
průvodnídopis k návrhu smlouvy o poskytnutí účelovédotace v rámci programu obnovy venkova
JihoČeskéhokraje v roce 2020 od odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního
řádu ze dne 11, 6,2020, příjem transferu zaúčtovatna položku 4122 UZ 710, čerpánítransferu na

.
.
.
.

.

.
.
.

položku 5xxx UZ

7l0, paragraf xxxx

smlouva o poskytnutí účelovédotace v rámci programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
2020 uzavřená dne2, 7.2020, účelemneinvestičnídotace je poskytnutí peněžních prostředků na
realizaci "Venkovní schodiště k č. p. 86 ŠumavskéHoštice", dotace bude poskytnuta jednorázově ve
výŠi200.000 Kč, přrjemce je povinen dodržet minimální procentuální podíl vlastniich peněžních
prostředkŮ na realizaci akce, dotace činímax. 60 o/o z celkových uznatelných výdajů akce, účelový
znak7I0, vyúČtovánía vypořádání dotace musí být podáno nejpozději do 15. 1.202t,
příjem dotace účetnímdokladem č. 20-801-00707 ze dne 28. 7.2020
dle výpisu zeZBÚ u ČS a.s,, v.č. 116 obratze dne 28. 7.2020 ve výši 200.000 Kč
faktura doŠlá Č. 2020104279 ze dne B.7,2020 na částku 780.575,39 Kč bez DPH dle smlouvy
Venkovní schodiště k č.p. 86
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. předpis faktury účetnídokladč. 2006-000I37 ze dne 30. 6. 2O2O
. úhrada faktury účetnídoklad č. 20-801-00659 ze dne 17. 7.2020 na částku 944,496,22 Kč z toho
označeno UZ 7I0 částka 200.000 Kč 744,496,22 Kč bez
. dle uipisu zeZBÚ u ČS a.s., v.č. 110 obrat ze dne 17, 7.2O2O v celkové výši 944,496,22Kč včetně
DPH
. Vyúčtováníposkytnuté dotace z rozpočtu Jihočeskéhokraje v roce 2020 ze dne 18. B. 2020 celkové
4idaje akce 1.29B.949,47 Kč, z toho dotace 200.000 Kč, vlastní zdroje ve výši LOgBS4g,47 Kč
. na základě oznámeníe-mailem od KÚ došlo ke dni 14. g,2020 k vyúčtovánísmlouvy
. účetnídoklad č.2009-000I2B ze dne 14, 9. 2020 na částku 200.000 Kč
Smlouvy nájemní
. Nájemní smlouva ze dne 27, Lt,2015 uzavřená s fyzickou osobou na pozemky 31/3 zastavěná
l_JZ

plocha, p,Č. 1B2l5 neplodná půda, 1B2l12 neplodná půda v k.ú, ŠumavskéHoštice, za účelem
přístupu k domu a obslužnosti domu, nájem se sjednává na dobu neurčitou počínaje1, 12. 2015,
nájemné je sjednáno ve výši 500 Kč a nájemce je povinen zaplatit nájemné do 31, 1, příslušného

o
.
.
.
.
.
.

roku na ÚČet pronajímatele, případně v hotovosti na OÚ ŠumavskéHoštice
předpis nájemného účetnídokladč. 2001-000232ze dne 3. t,2020
úhrada nájemného účetnídokladč. 20-801-00426ze dne 20. 4.2020
dle tnipisu ze ZBÚ ČS a.s., v.Č. OOZ obrat ze dne 20, 4. 2020 na částku 620 Kč ( 500 Kč pozemky,
Kč poplatek ze psŮ)

'rO

Smlouva o pronájmu..pozemku ze dne 25, 11.2003 uzavřená s fllzickou osobou na pozemek parcela
ČÍslo118/14 v k,ú, ŠumavskéHoštice, za účelemužívánízahrádky, pronájem se uzavírá na dobu
neurČitou a poplatek Činí150 Kč ročně a je splatný k 30, 6. příslušnéhoroku
předpis nájemného účetnídokladč. 2001-000232ze dne 3. 7.2020
Smlouva o pronájmu pozemku ze dne 3. 1. 2013 uzavřená s fyzickou osobou na pozemek parcela
ČÍslo118/9 v k.ú. ŠumavskéHoštice, za účelemužívánízahrádky, pronájem se uzavírá na dobu

neurČitou a poplatek Činí150 Kč ročně a je splatný k 30. 6. příslušného roku, obě smlouvy o
pronájmu patříjedné fyzické osobě ( t.j. 2x 150 Kč)
předpis nájemného účetnídokladč. 2001-000232ze dne 3. L 2020
úhrada nájemného příjmový pokladnídoklad č,20-70i-00277 ze dne 30. 4,2020 na částku 300 Kč
účetnídoklad č. 20-701-002I7 ze dne 30. 4,2020
Smlouvy o dílo
Smlouva o dílo ze dne 15. 4. 2020 uzavřená se zhotovitelem STRABAG a.s., Praha, předmětem

o
.
.
.

plnění je zhotovení díla Venkovní schodiště k č,p. 86 ŠumavskéHoštice, cena díla bez DpH
LZ9B.949,47 KČ + 2I o/o 272,779,39 Kč t,j. celkem včetně DPH I.571,,728,86 Kč, předpokládaný
termín zahájenídíla - duben 2020, termín dokončenídíla- 31, 7.2020
uveřejněno na profilu zadavatele - ke dni kontroly nebylo doloženo, bude předmětem konečného

o
přezkoumání
. uveřejněno na profilu zadavatele - dne 16, 4. 2020 pod systémovým číslemP2OV0000B047
Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PI-014330060317/001 uzavřená dne 10. 6.2020 obec jako

povinná, E.ON Distribuce, a.s, ČeskéBudějovice jako oprávněná, povinný je vlastníkem pozemku
parcela ČÍslo321/1 v k,Ú. Kosmo, obec ŠumavskéHoštice, VB za účelemumístěnídistribuční
soustavy - nového kabelového vedení NN, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč bez DpH,
uzavření smlouvy schváleno v ZO dne 26. 5, 2020 usnesením č. 18, právní účinkyvkladu ke dni 26,
6.2020
. faktura odeslaná č.20-002-00157 ze dne 10, 6,2020 na částku 1.210 Kč úhrada věcného břemene
r předpis účetnídoklad č. 2006-000079 ze dne 10. 6.20ZO
. úhrada účetnídoklad č.20-801-00765 ze dne 19, B. 2020
. dle rnipisu zeZBÚ u ČS a.s., v.č,I27 obrat ze dne 19. B. 2020 ve výši 1.210 Kč
. přeúČtováno na analytický účet0310410 účetnímdokladem č,2006-000t4Ozedne 26. 6,2020
Dokumentace k veřejným zakázkám
. "Venkovníschodiště k č.p.86 ŠumavskéHoštice"
. VÝzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 27. 2. 2020 - byly osloveny 4 firmy
o Jmenování komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku na základě ZO ze dne 10. 3. 2020 usnesení č. 15
. Čestnéprohlášení členůkomise ze dne t7, 3. 2a20
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.
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.

Protokol - otevírání obálek ze dne 17,3, 2020 - v řádném termínu doručeny 3 nabídky
Hodnocení nabídek ze dne 77,3.2020 - hodnotícíkomise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku
firmu Straba9 d,s., provozní jednotka Prachatice

Vyhodnocení výběrového řízení - "Venkovní schodiště k č.p. 86 ŠumavskéHoštice" ze dne 7, 4. Z02O
ZO ze dne 7,4,2020 usnesením č, 16, na základě doporučeníhodnotící komise, schválilo firmu

Strabag a.s., Praha na provedení výše uvedené zakázky, která nabídla cenu 7.298,949,47 Kč bez
DPH tj. L57I.72B,B6 Kč včetně DPH. S touto firmou bude uzavřena Smlouva o dílo. /prvním
náhradníkem je uchazeč č. 2 - VKV stavby s.r.o)
Vnitřní předpis a směrnice
směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách obce ŠumavskéHoštice,
projednána a schválena v ZO dne 18. 10. 2016 usnesením č, 20 s účinnostíod 19, 10. 2016
vnitřní směrnice obce ŠumavskéHoštice pro rok 2020 organizačníplán, systém zpracování
účetniďví,druhy účetníchdokladů, došléfaktury, vydané faktury, závazky pohledávky, vnitřní
přijmové doklady, vnitřní výdajové doklady, oběh bankovních dokladů, účetnídoklady, předpis mzdy,
oceňování majetku a závazků, účtovánídlouhodobého nehmotného majetku, účtovánídlouhodobého
hmotného majetku v ZO schválena dne 17. 12.2019 a nabývá účinnostdnem 1, L 2020
Výsled ky kontrol zřizený ch orga n izací
Oznámenío provedeníkontroly ze dne 28, 1,2020 v Základníškole šumavské Hoštice
Pověření č, Il2020 k vykonání veřejnosprávní kontrole ze dne 28. L 2020
Program veřejnosprávní kontroly v Základnía mateřské škole ŠumavskéHoštice ze dne 28. 1. 2020
Zápis o zahájeníveřejnosprávní kontroly na místě ze dne 4,2.2020

.
.

.
.
.
.
.
.

Protokol o výsledku kontroly hospodaření ze dne

4.2,2020

Závěrečný protokol ze dne 4, 2, 2020 - závér : Kontrolou bylo zjištěno, že příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola ŠumavskéHoštice hospodaří se svěřenými prostředky dle platných
zákonů a předpisů.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

.
.
.
.
.
.
Zápisy
.
.
.
.

ZO ze dne 77, 12.2019 - rozpočet obce na rok 2020
ZO ze dne 26.5.2020 - závěrečný účet,účetnízávěrka, věcné břemeno
ZO ze dne 25, B, 2020 - zápis do obecní kroniky
Zo ze dne 1. 10. 2020 - otevřenípošty RnRtrvER - 2. 9.2020

zápis z činnosti finančníhovýboru ze dne Zt,7,2020 - kontrola plnění splátkových kalendářů rok
2020, provoz ZS a MS
zápis z činnosti kontrolního výboru ze dne 22. 9, 2020 - kontrola usnesení ZO

jednání zastupitelstva včetně usnesení
ZO ze dne 26. tL 2020 - návrh rozpočtu PO ZŠa Mš ŠumavskéHoštice, návrh střednědobého
rozpočtového výhledu PO ZŠa NŠŠumavskéHoštice na roky 2022 - 2023

z

ZO ze dne 15. 12. 2020 - rozpočet obce na rok202I, schválení rozpočtového opatření č,7912020
zápis z činnosti finančního výboru ze dne t5. 12. 2020 - kontrola splátkového kalendáře, účetní
doklady 912020

zápis z činnosti kontrolního výboru ze dne
plnění rozpočtu za 9 - IIl2020
účetnízávěrka

.
.
.
o
.
.

identifikátor

2L

12, 2020 - kontrola účetníchdokladů - lll2020,

za rok 2019
schválena v Za dne 26. 5. 2020 usnesením č. 18
přeúčtování HV účetnímdokladem č, 2005-000026 ze dne 26. 5, 2020
stavová zpráva - odeslání dat do CSÚIS dne 29. 5.2020
účetnízávěrka PO schválenav ZO dne 26. 5. 2020
Hv základníškola a mateřská škola ŠumavskéHoštice - ztráta
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