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Císlo jednací: KUJCK 57 164 l 2022

Zp

ráva

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

DÍlČÍpřezkoumání bylo vykonáno v sídle územníhocetku dne 10.11.2021 a konečné
přezkoumání hospodaření bylo vykonáno ve dnech 27.04.2022 až 29.04.2O22 na Krajském
úřadu Jihočeskéhokraje.
Přezkoumání hospodaření obce ŠumavskéHoštice za rok 2021 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 O4.!0.2O2í. Krajským úřadem
Jihďeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 3Í'12.2021.
Přezkoumání vykonali:

-

kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání: Marie Housková

PověřeníkpřezkoumánípodIe§5zákonač.42ol2OO4Sb.a§í"§6zákonač.255/2012sb.

vydal Krajský úřad Jihďeského kraje pod č.3o3l2ozUoEKo-PŘ dne t3.o7.2o2í,.

KoneČnépřezkoumání hospodaření bylo provedeno distančnímzpůsobem v podmínkách
mimořádných opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na územi Českérepubliky,
s vyuŽitím doporuČenéhopostupu Ministerctvem financí, Odbor 47 - Centrátní harmonizační
jednotka, a to z podkladů předávaných územnímicelky elektronicky a konzultovaných dálkovou
formou.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání poskytli součinnost:

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

č. 42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

§ 2 odst. L a 2

zákona

Při posuzování jednotliuých právních úkonůse vychází ze znění právních předpísů platných ke

uskutečnění tohoto úkonu.

dni

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na Keré
se vztahuje povínnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledníkontrolníúkon-kontrola inv. zpráva zarok202lzedne20.01.2022-byl učiněn dne29,04.2022.

A.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za rok 2O21

1.

/v Členěnípodle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odď. 2/
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozoočtu včetně peněžníchoperac| trikajícíchse
rozpočtouých orostředků
Porušení právního oředpisu

:

Zákon Č. 250/2000 Sb., o rozpočtouých pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení:§3odst.2
Charakterjstika zjištěné chyby a nedostatku:

Střednědobý uýhled rozpočtu neobsahoval údaje o dopadech dlouhodobých závazků na hospodaření
územního celku po celou dobu trvánízávazku.
Popis ziištěnéchvbv a nedostatku:
Obec v roce 2020 uzavřela smlouvu o úvěru č. 0632805149|LCD - na akci "VíceúčelornýobjeK č. p. 10
ŠumavskéHoštice", která je splatná do 30.06.2031. Ve střednědobém rnýhledu ,orpóčtu-seshvóném
a schváleném na roky 2022,2023 a 2024 není tento závazek uveden. (Střednědobý rnýhled rozpočtu na
rok2O2í také nebyl aKualizován).
Střednědobý rnýhled rozpočtu je nástrojem územníhosamosprávného celku a svazku obcí sloužícímpro

střednědobé finančníplánování rozvoje jeho hospodářsWí. Sestavuje

se na základě

uzavřených

smluvních rrztahŮ a přijadch závazkťt zpravidla na2až 5 let následujících po roce, na Kery se sestavuje
roČnírozpoČet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančníchzdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných
záměrŮ. U dlouhodobých závazkŮ se uvedou jejich dopady na hospodaření územníhosamosprávného
celku nebo svazku obcí po celou dobu truání závazku.

ziištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Popis plnění

ooatřenÍ:

Ke kontrole byl předložen střednědobý výhled rozpočtu, Kený byl sestaven
na roky 2022 - 2024, schválen na zasedání ZO dne 28.t2.202L, zveřejněn
dne 07.01.2022 dle doložky na materiálu a jehož součástíjsou splátky
dlouhodobých závazků - úvěrůdo dne splacení.
Opatření bvlo splněno: Napraveno.
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Chyby a nedostatky nenapravené z dílčíchpřezkoumání nebo zjištěnépři konečném
přezkoumání za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona ě.42Ol2OO4Sb.
§ 10 odst. 3 oísm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členěnípodle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona
č.420l200a Sb.):

1.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetniďvívedené územním celkem
Porušení právního předpisu

:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve zněnípozdějších předpisů
UstanovenÍ: § 30 odst. 1 a 4
Charakteristika zjištěnéchyby a nedostatku:
Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
Popis ziištěnéchvbv a nedostatku:

Kontrolou inventurního soupisu účtu02B 0300 Vybavení ptŠevidováno od 01.01.2016 v hodnotě
93,429,40 Kč bylo zjištěno, že zde účetníjednotka eviduje majetek své zřizované příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola ŠumavskéHoštice. Kóntrolóu Dodatku číslo2 ze dne 26.09.2014 ke
zYizovací listině ze dne 24.11.2005 se veškerý nově nabytý movitý majetek stává vlastniďvím
příspěvkové organizace. Účetní jednotce se doporučuje předat uvedený ma3bter zYízenépříspěvkové
organlzacl a pnpaone o tomto maJeku uctovat na poorozvanovem uctu.

B.

oblasti přezkoumání, u kteďch nebvlv ziištěnv chvbv a nedostátlnr

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42aP004 Sb., které jsou uvedeny
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1.

v členěnípodle

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace. híkaiícíse Worbv a použitípeněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy.

2.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm, c) nákladv a lninosv podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.

3.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžníoperace, týkaiícíse sdružených prostředků Wnakládaných na
základě smlouw mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě smlouw s iinými právnickými
nebo fuzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s takovými prostředky.
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Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace. hikajícíse cizích zdroiů ve sm[slu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano

5.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f,) hospodaření a nakládání s prostředkv poskylnuhimi z Národního fondu
a s dalŠÍmiprostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s takovými prostředky.

6.

Ustanovení

§ 2 odst. 1 pkm. gLvyúčtovánía

vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.

k rozpoČtŮm krajů, k rozpočtůmobcí. k jiným rozpočtům. ke státním fondům a k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

7,

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodařenís majetkem ve vlastnicwí územního celku
- přezkoumán: Ano

8.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s maietkem státu. s nímžhospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.

, 9.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
a postupŮ přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

s

rnijimkou úkonů

- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano

11. UstanovenÍ§ 2 odst.2 písm. e) ručenízazávazkyfuzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručíza takové závazky.

12. UstanovenÍ§ 2 odst.2 písm. f) zastavovánímovibfch a nemovibich věcíve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá takové zástavy.

i2

odst. 2 písm. 9) zřizovánívěcných břemen k maietku územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec vede věcná břemena analyticky.

13. Ustanovení
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14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příimŮ za poslední
4 rozooČtovérokv podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C.

Plnění oBatření k odstranění nedostatků zjištěných v oředchozích letech

C.I.

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

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

D.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č.42012004 Sb.

+

byly zjiŠtěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 1O
odst. 3 písm. c) zákona é,42Ol2OO4 §b., a to:

D.II.

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

hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III.

Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

.........
.........

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
......0,29 o/o
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
!2,37 o/o
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .......................... 0 %

D.IV.

Výrok o výši dluhu územníhocelku:

Dluh Územního celku nepřekročiI 60 % průměru jeho přrjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územníhocelku: 6 OL7 633,- Kč
60

o/o

prŮměru jeho přúmŮ za poslední 4 rozpočtové roky: 10 43O
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Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územnícelek

lyhotovení zprávy:
Ceské Budějovice, dne 29.04.2022

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumáníhospodaření:

Marie Housková
Podepsáno zaručeným elektronickým podpbem
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Tato zoráva o v,úsledku ořezkoumání:

-

-

má pouze charaKer návrhu zprávy o rnýsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je možnépodat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
zprávy o rnýsledku 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 řízením přezkoumání můžev odůvodněnémpřípadě stanovit lhůtu delší.
tato zpráva má celkem 11stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých připřezkoumání,
nedílnou součástí zprávy o r,nýsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.

Poučení:
Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.42Ol2O04 Sb, povinen přijmout opatření k nápravě chyb
a nedostatkŮ uvedených ve zprávě o lnisledku přezkoumání hospodařenía podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednánítétozprávy spolu se závěrečným účtem

v orgánech územního celku.
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Územnícelek je dle § 13 odst. 2 zákona č.42O|2OO4 Sb. povinen v informaci podle ustanovení § 13 odst. 1
písm. b) téhoŽ zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijať,ých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelekdopustí 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.
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Seznam dokladů a iinÝch materiálů wužitE:h při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
na rok202l

.
r - zveřejněn od 27.11.2020 do 15.12.2020 dle zákona
Rozpočtová opatření
. pověření starosty ke schvalování rozpočtorných opatření - zápis ze zasedání ZO ze dne L7.L2.20L9 vnitřnísměrnice s účinnostíod 01.01.2020 - pověřuje starostu ke schvalování RO
. do dne kontroly bylo schváleno a provedeno 11 rozpočtových opatření a zveřejněno dle zákona
/ověřeno na internetor,ných stránkách obce/

Schválený rozpočet
o í,lil rok20Zl

. _ schválen na zasedání Zo dne 15.12.2021, usn. č. 24l20Z0 jako přebytkor,ný, splátka Úvěru ve uiŠi
1.000.000 KČ a položka 8115 ve \^íši120.000 Kč, závazné ukazatele položky
o - schválený materiál byl zveřejněn od 05.01.2021 dle zákona
Sta noven í záv azný ch kazatel ů zřízeným orga n zacím
. smlouva u úhradě uýdajů na zajištění provozu školy - ze dne 15.02.2021
Střednědobý výhled rozpočtu
. sestaven na roky 2019 - 202I
. - schválen na zastupitelsWu obce dne II.I2,20IB, usn. č. 3
a
. sestaven na roky 2022 - 2024
. - návrh SVR zveřejněn od 18.12,2020 do 04.0t.202L
. - SVR schválen na zasedáníZO dne 09.02.202L
. - schválený materiál byl zveřejněn od 02.03.2021
Střednědobý výhled rozpočtu
. sestaven aktualizovaný na roky 2022 - 2024
. schválen na zasedání ZO dne 2B.t2.202I, zveřejněn dne 07.01.2022 dle doložky na materiálu
. - součástíjsoudlouhodobé závazky - splátky úvěrůdo dne splacení
Zívěrďný účet
o Zd rOk 2020
. - návrh zveřejněn od 29,04.2021 do 18.05.2021 dle zákona
. - materiálZU byl schválen na zasedání ZO dne 18.05.2021 s uirokem
. - schválený materiál byl zveřejněn od 20.05.2021 dle zákona
Faktura
. FP č. 2110200078 ze dne 03,09.2021 v částce 1.068.843 Kč za stavební práce "Dostavba kanalizace
a intenzifikace Čov ŠumavskéHoštice"
. předpis- účetnídokladč.2108-000I20 ze dne 03.09.2021
. úhrada - bankovní rnýpis č. 130 účtuvedeného u ČS. a.s., pohyb dne 10.09.2021, účetnídoklad
u

i

č. 2109-000026 ze dne 10.09.2021

a

.
.
.

FP č. 2110200141 ze dne 03.09.2021 v částce 845.201 Kč za stavební práce "Dostavba kanalizace
a intenzifikace čov šumavské Hoštice"
předpis- účetnídokladč. 2106-000002ze dne 01.06.2021

úhrada - bankovní výpis

č. 14 účtuvedeného u ČNB, pohyb dne

č. 2107-000148 ze dne 01.07.2021

01.07.2021, účetnídoklad

a

.
.
.
.

FP Č. 2110100205 ze dne 17.05.202I v částce 255.397 Kč za traktor, křovinořez, pila, nástavec
předpis, zaYazení na majetkoui účet028 - účetnídoklad č. 2105-000103 ze dne 17.05.2021
zaYazení na majetkovY účet022 - účetnídokladč. 2105-000105ze dne Z4.05.20Zt
úhrada - bankovní rnýpis č. 0B4 účtuvedeného u ČS, a.s., pohyb dne 24.05.2021, účetnídoklad
č. 2105-000106 ze dne 24.05.2021
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Faktura

o
r
.

FV č. 21-002-00029 ze dne 30.01.2021 v částce II.624 Kč za vodné, vodoměr a stočné
předpis- účetnídoklad č. 2101-000029 ze dne 30.01.2021

úhrada - bankovní r,nýpis

č. 130 účtuvedeného u čs, a.s., pohyb dne 10.09.2021, účetnídoklad

č. 2109_000026ze dne 10.09.2021
a

e |1/ č.21-002-00154 ze dne 30.01.2021 v částce 15.000 Kč poplatek za užíváníyp
. předpis- účetnídoklad č.2101-000I54 ze dne 30.01.2021
. úhrada - PPD č. 2I,70I-00026 ze dne 17.02.2027, účetnídoklad č.2102-000020 ze dne t7.02.2a2I
Hlavní kniha
. 09l202L
Hlavní kniha
. L2l202L
Inventurní soupis majetku a závazků
. plán inventur ze dne 07.L2.202L
r inv. zpráva ze dne 20,0L.2022
o inv. soupis účtů:
. -018
. -021
. -O22
. - 028,088
. -042
. -23I
. -245
. -311
. -32I
. -331
o Vnitřní směrnice pr rok 202l - schválena dne 15.12.2020
Kniha došlých faktur
o Do dne kontroly bylo účetníjednotkou zaúčtovánot57 došlých faktur v celkové částce
5.722.377,76 Kč. K úhradě zb,ývá 1.001 .809,74 Kč.
. Ke kontrole byl vybrán vzorek v hodnotě 2.L69.44L Kč
Kniha odeslaných faktur
. Do dne kontroly bylo účetníjednotkouzaúčtováno I77 vydaných faKur v celkové částce 874.759 Kč
K úhradě zbývá 52.L57 Kč.
. Ke kontrole byl vybrán vzorek v hodnotě 26,624 Kč
Pokladní kniha (deník)
. 09l202L dávka 009, kontrola stavu účtu261 0100 hlavní knihy analytické / předvahy / sestavené
k 30.09.2021 - stav ve rnýši 13.202 Kč

Příloha rozvahy

. k 30.09.2021
Příloha rozvahy
. k3L.L2.202I
Roanaha
. k 30.09.2021
Roryaha
. k31.I2.202L
účetnicwíostatní
. účetnízávěrka obce ŠumavskéHoštice
o - schválena na zasedání ZO dne 18.05.2021 - zápis ze zasedání ZO ze dne 18.05.2021
r - protokol o schválenÍ - ze dne 18.05.2021
r - přeúčtováníHV - účetnídoklad č. 2105-000003 ze dne 18.05.2021
. - stavová zpráva ze dne 19.05.2021
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,it.'ni závěrka příspěvkové organizace obce - ZŠa MŠŠumavskéHoštice
- schválena na zasedání ZO dne 18.05.2021 - zápis ze zasedání ZO ze dne 18.05.2021

Úaový rozvrh

. . platný pro kontrolované období
. platný pro kontrolované období
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 30.09.2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpoětu
. k3L.t2.202L
Yýkazzisku a iráty
. k 30.09.2021
Yýkazzisku a ztráty
. k3t.L2.202I
Rozvaha zřízených příspěvkových orga nizací
. k3I.L2.2020
Yýkazzisku a ztráty zřizených příspěvkových organizací
o k 31.12.2020
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový p!án
. zřizovací listina Základní školy a Mateřské školy ŠumavskéHoštice ze dne 24.It.2O05
Učtový rozvrh

2 ze dne 26.09.20L4

a dodatek číslo

§m|outty a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
. Smlouva o poslrytnutíinvestičnídotace SDO/OREG/ZIi1ZL ze dne 2B.06.202t
. - Jihoče§lcý kraj jako poskytovatel
o - obec sumavské Hoštice jako příjemce

.
.

Účel dotace: ,,Technika ná riOrZOú zeleně v obci ŠumavskéHoštice

Výše dotace: 160.000,00 Kč - formou zálohové platby, dotace činímax. 600/o
uznatelných uýdajŮ, vyúČtovánído 30 dnů po ukončení akce, nejpozději do t5.0t.2}22

z

celkorných

a

.
a
a

Oznámení o poskytnutí dotace investičníhocharakteru - průvodní dopis ze dne 10.06.2021
podrozvaha - účetnídoklad č. 2106-00076L ze dne 28.06.2021
přrjem dotace, odúčtováníz podrozvahy - bankovní uýpis č. 103 účtuvedeného u Čs, a.s., pohyb
dne 09.07.2021, účetnídoklad č. 2105-000035 ze dne 09.07.2021
závěrečná zpráva ze dne IZ.a8,202L

.

vyúčtovánízálohy dotace ke dni 01.0.2021
č. 2109-000138 ze dne 01.09.2021
Smlouvy o dílo

- e-mail

oznamovatele

z 09.09.2021- účetnídoklad

.

smlouva o dílo uzavřená s firmou VKB stavby s.r.o. dne 25.05.202L na akci "Obnova místní
komunikace Na návsi" v celkové hodnotě I.562.042,36 Kč včetně DPH 10025732/ dne 25.05.2021
zueřejněn na vhodném uveřejnění
o zveřejnění na profilu zadavatele - dne 25.05.2021
Smlouvy o věcných břemenech
. smlouva ozřízenívěcného břemene č. PI-014330067648/002 ze dne L9.07.20ZI
. -povinný - obec ŠumavskéHoŠtice
. - oprávněný - EG.D, a.s.
o - předmět - pozemky p.č. I3lI, 3L2l3, 32613 v k. ú. Kosmo, obec ŠumavskéHoštice - Kosmo úprava srtě NlV u č. p. 12"
. - uýše náhrady - 1.000 Kčbez DPH
. smlouva schválena na jednání ZO dne 29,06,202I, usn. č. 29l202L
e právní účinky- 26.07.20ZL
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. FVč. 21-002-00168 ze dne 19.07,ZOIL ve výši 1.2010 Kč včetně DPH
. předpis - účetnídokladč.2107-000002ze dne 19.07.2021
. úhrada - účetnídoklad č. 2109-000076 ze dne 29.09.2021, BV čS, a.s. číslo140, pohyb dne
29.09.202L
. přeúčtováníAU - účetnídoklad č.2107-000160 ze dne 26.07.202L
Dokumentace k veřejným zakázkám
r směrnice pro zadáváníveřejných zakázek malého v podmínkách obce - 19.10.2016
o akce: "Technika na údržbuzeleně v obci ŠumavskéHoštice"
a
. postup podle bodu 2.1 směrnice - zodpovídá a vybírá starosta
. - zápis hodnotící komise ze dne 09.03.2021
. - vybrán dodavatel HOBBYTECH, spol. s r.o. ŠumavskéHoštice za celkovou cenu 255.397 Kč
Vnitřní předpis a směrnice
o smětnice pro zadáváníveřejných zaázekmalého v podmínkách obce - 19.10.2016
kontrola ZS a MS Sumavské Hoštice
. protokol Č.Ll202L o uýsledku kontroly hospodaření za rok 2020 - z tL02.202L
r - pověření ze dne 03.0Z.20ZI
o - ozflámení o provedení kontroly - 03.02.2021
o - zápis o zahájení kontroly - ze dne 1t,02.202L zřízená příspěvková organizace Základní škola
a Mateřská škola sumavské Hoštice
o - protokoJ č. I|202L o uýsledku kontroly hospodaření
. - závěrečný protokol - ze dne LI.02.202L
Kontrolní výbor
. zápis ze dne 29.06.202L, 07.09.202t, 2l.LL,2a21
Protokol - Veřejnoprávní kontrola
o Protokol - Veřejnoprávní kontrola na miiďě - ZŠa MŠšumavské noštice - ze dne LL.o2.2o21
zápis finančního výboru
. - ze dne 15.07.202L
. - ze dne t4.t2.202l
zápis kontroln ího výboru
o - zQ, dne29.06.202L
o - ze dne 07.09.2021
o - zQ dne2l.l2.202l
.
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