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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za íok 2016

městyse Štět<eň. tČo oozstass

Přezkoumáni bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
26. září 2016 jako dílčí přezkoumání
9. března 2017 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření městyse Štěren za rok 20í6 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č.l2Bl2000 Sb.,

o obcích (obecní zřizeni), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem ó. 42012004 Sb.,

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcí, ve znění pozdějších

předpisů, bylo zahájeno dne 'l8.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doruČením pÍsemného
oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jana Hůlková

- kontrolor:

lng. Dagmar Koukolová

pověřeníkpřezkoumánipodle§5č.42OI2OO4Sb.a§4a§6zákonaé.25512012Sb.vydaI Krajskýúřad
Jihočeského kraje pod č. 10812017 a 1112017 dne 20.1.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým zpúsobem.

Bohumi! Bláha - starosta

Dana Tůmová - místostarostka
Eva Švarcová - účetní

Při přezkoumání byli přítomni:
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Při posuzování jednotlivých
tohoto úkonu,

Předmět přezkoumání:

předmětempřezkoumání hospodařeníjsouoblasti hospodaření uvedenév§2odst 1a2zákonaČ.42012004Sb.,
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona,

právních úkonů se vychází ze zgění právních předpisŮ platných ke dni uskuteČnění

podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č.42ot2o}4 Sb. nebyly předmětem přezkoumánÍ Údaje, na které se vztahuje

povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu,

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dne 09.03,2017,

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.l. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílěích přezkoumání za rok 2015

méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)
tu elenení poaĚ předmětu přezkoumání hospodařeni ustanovení § 2 odst. Í a odst. 2/

se rozpočtových prostředků

Poru šení právn ího předpisu :

Zákon č. 32O/2O01 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 26 odsí, 1 písm. b)

Charakteistika ziištěné chybv a nedostatku:

lJvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací
vedoucím zaměstnancem organizačního útvaru odpovědným za správu rozpočtu orgánu veřejné správy nebo
jiným zaměstnancem pověřeným k tomu vedoucím tohoto orgánu jako správcem rozPoČtu-

Popis zjištěné chvby a nedostatku:
přezkoumáním provedeného rozpisu rozpočtu na záktadě schváteného rozpočtu zastupitelstvem městYse dne

14.12.2015 bylo zjištěno, že schválený rozpočet nebyt přenesen do výkazu FlN 212 M ve schválené podobě.

Rozdíl nezi schváleným rozpočtem a rozepsaným rozpočtem byl zjištěn u níže uvedených paragrafŮ

rozpočtové skladby v příjmové části:

- par, 3721 Sběra svoz nebezpečných odpadů: schváleno:0 Kč, rozepsáno: 15.000 KČ.

- par. 3669 ostatní správa v oblasti bydtení komunát. stužeb a územního rozvoje j. n,: schváleno: 15.000 KČ,

rozepsáno: 0 Kč

ZjištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
popis plnění opatření: Ke kontrole nápravy předložen návrh rozpočtu na rok 2017, schválený rozpoČet

roku 2017, výkaz FlN 2 12 M k 31.01,2017 a zápis z jednání ZM ze dne
19.12.2016. Bylo zjištěno, že schválený rozpočet na rok 2017 byl správně
přenesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správně.

Opatření bvIo splněno: Napraveno.

1.
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A.lt. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech di!ěich přezkoumániza rok 2016

při přezkoumání hospodaření nebyty zjištěny,chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni

§ 10 odst. 3 písm. c) zákona é.42012004 Sb.

Gtanoveni § 10 odst. 3 pism. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2

odst. 1 a 2 zákona č, 42012004 Sb.):

1,

Porušení orávního předpisu:

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 6

charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:

Zadavatel nedodžel při postupu podle tohoto zákona zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu

diskriminace,
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
přezkoumáním postupu pří zadání veřejné zakázky na akci pod názvem "ÚPrava sociálnÍho zařízení ZŠ

štěkeň,, byly zjišrěny ňexiere skutečnosti, které by mohty nasvědčovat netransparentnosti postupu:

1. Název zakázky - není zcela totožný s názvem akce uvedené ve Smlouvě o PoskYtnutí dotace ze dne

17.06.2016 na tuiež akci (" oprava dívčích WC v ZŠ Štaxen1.

2, obsah a forma nabídky - ve vnitřní směrnici ani ve výzvě není uvedeno, Že nabÍdky mají b'ýt oznaČenY

znr"r-;iróiiíaer,, není pak zabezpečena manipulace s jednotlivými listy nabídky (ze dvou došlých

nabídek byla pouze jedna takto označena).

3. Dte výzvy měly být obálky s nabídkami přelepené a opatřené razítkem uchazeČe a podpisem oprávněné

osoby - ani-jedna hodnocená nabídka nebyla podpisem oprávněné osoby opatřena

4. obsah a forma nabídky - přijetí nabídek není transparentně doloženo - ani u jedné z hodnocených nabÍdek

není na obálce uvedeno,'xaý i jaxým způsobem byly přijaty, když v protokotu je uu_edeno, Že obě nabídkY bYlY

doručeny osobně s uve8enim datá a hodiny preizéti. V knize přijaté pošty rovněŽ není zaznamenáno PřijetÍ

nabídek.
5. Způsob hodnocení nabídek - v protokotu zmatečné, neboť pod bodem "hodnocení nabídek" je uvedeno, Že

základním hodnotícím kriériem je nejnižší nabídková cena vČetně DPH, ale zároveň je zde uvedeno, Že

nabtdky budou hodnoceny podle'ekonomické výhodnosti (dle výzvy je záktadním hodnotícím kritériem nejniŽŠÍ

nabídiová cena). Ve skuťečnosti byty nabídky hodnoceny podle nejnižší nabÍdkové cenY

IJstanovení: § 147a odst, 1,2

Charakteristika ziištěné chybv a nedostatku:

Zadavatel neuveřejnil na profitu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku vČetně vŠech jejích změn

a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

Popis ziištěné chybv a nedostatku;

Přezkoumáním povinnosti zada u na veřejnou zakázku

poJ rá:i, ,,úpi"iu sociálníh ez DpH, včetně jejího

dodatku č. 1 ze dne 21,04.201 dne 13,09,2016, tj, po

zákonem stanovené thůtě."
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Poru šen í právn í ho p ředpisu :

VYhláška č,410/2009 Sb,, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.sffinggl Sb., o účetnictví, vezněni pozdelšich předptsu, pro některe vybrane účetnípdnotky, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 14 odst. 4

lJzemní celek nedodžel obsahove vymezeni
a soubory hmotných movitých věcí''.

tné hmotné movité věcia soubory hmotných movitých
výdaje na technické zhodnocení budóv: Pani.se

inv. č. 77 - kotel úřad, pořizovací cena: 82,g87,60 Kč, datum zařazení; 02,04.2002
mv, č,79 - kotel MS čP, 188, Pořizovací cena, 165.771,g0 Kč, datum zařazení: 06,02.2002
inv, č, 132-kotelNové KestřanY KD, pořizovacícena:104.213,00 Kč, datum zařazení: 02.04,2002

Popis zjištěné chybv a nedostatku:

poiZxy rozvahy 'A.l1.4, Samosfaťné hmotné movité véci

chvbv a
Sb., které jsou uvedeny v členění

ch
podle ustanovení §-10 odst. 3 písm. a) zákona č,42Ol20O4podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2uvedeného zákona:

2.

- přezkoumán: Městys neprovozuje podnikatelskou činnost.

9_!]_če!niství

- přezkoumán: Ano
5.

- přezkoumán: Ano
o.

- přezkouman. Ano

- přezkoumán: Městys nesdružuje žádné prostředky.
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9.

,10.

- přezkoumán: Městys nehospodaří s majetkem státu.

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 plsm, e) ruěeníza závazkv fvzických a právnických osob

- přezkoumán: Městys neručí za závazky těchto osob,

11.

- přezkoumán: Městys nemá zastavený majetek.

12.

- přezkoumán: Ano

13.

- přezkoumán: Ano

c. plnění opatření k odstranění nedostatkŮ zjiŠtěných

c.t. Při přezkoumání hospodaření územního cetku v předchozÍch letech

byty zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika ziištěné chybv a nedostatku:

lJvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.

poois ziištěné chvbv a nedostatku:

Dle platné směrnice č. 9/2010 k používání sociálního fondu ze dne 01 ,01 .2010, bodu 2. Tvorba fondu ČinÍ Příděl do

fonáu 2% hrubých mezd. Součástí schváleného rozpočtu na rok 2015 je také rozpoČet sociálního fondu ve výŠi

30.000,00 Kč i příjmech ivýdajích. Kontrotou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12,2015, PřílohY rozvahY

k31.12.2015 a hlavní knihý zá období 1u2015 bylo zjištěno, že v roce 2015 nebylfond tvořen Přídělem, l<terý bY

odpovídal 2% hrubých mězd @le přítoha je tvorba fondu 0 Kč). Díle bylo zjištěno, Že nesouhlasí PoČáteČní stav

foňdu uvedený v p-říloze rozváhy'k 31.12-.2015 s počáttlčním stavem fondu uvedeným v hlavní knize za období

12/2015. Staú v hlavni knize oápovídá počátečnímu stavu dle výpisu z ÚČtu fondu a je tedY sPrávný KoneČný

zůstatek fondu uvedený v přílóze t< át.12.2015 souhlasí s konečným zŮstatkem dle rozvahY, hlavní knihY

i inventarizace k 31.12.201 5.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.

Popis plněníopatření: Ke kontrole nápravy byly předloženy:

@íplněnírozpočtuk31.12'2o16,PřÍlohak31.12.2016ahlavnÍknihyzaobdobí12l2016bylo
zjišiěno,'že v roce zoto oyt fond ivořen přídělem, ktený odpovídal2% hrubých mezd běŽného roku 2016. KoneČný

z-ůstatek fondu uvedený v příloze k 31 12,2016 souhlasí s konečným zŮstatkem dle rozvahY hlavní knihY

i inventarizace k 31 .12.2016.
- příděl 2o/o mezd za rok2015 - BV SF č. 2, obrat ve výši 39.490,00 Kč ze dne 22.01.2016 - tjČ. dokl, č, í6-804-
00001 ze dne 22.01.2016,39.490,00 Kó
přídél2o/o mezd za rok 2015 : BV SF č. 19, obrat ve výši 29.853,00 Kě ze dne 12.12.2016 - tjČ. dokl. Č. '16-804-

00029 ze dne 12.12.2016,29.853,00 Kč

Opatře@
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D.I.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

Při přezkoumání hospodaření městyse 7a rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona
č.42012004 Sb. ,

byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
v § í0 odst. 3 písm. c) zákona č.42012004 Sb., a to:

a zákazu diskriminace.

změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.

a soubory hmotných movi§ich věcí".

na veřejnou zakázku včetně všech jejích

"A.l1.4. Samostatné hmotné movité věci

D.ll. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodařeni územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.lll. Poměrové ukazate!e zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ,...,..... .1,44 oÁ

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .......,,. ...... 1,29 o/o

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .....,.,...........,...0 %

Šteren, dne 9. března2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných nry
rĚ §Fl

ollrt ,Ť.

L;l-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

lng. Dagmar Koukolová

přezkoumání

kontrolor
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Tato zpráva o výsledku přezk9ttlláil,
_ 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 dnePřevzetí zprávy o výsledku PřezkoumánÍ, a to

kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává koneÓným zněním zPrávY okamŽikem

marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst, 1 flsm. d) zákona č. 42012004 Sb., o moŽnosti Podání

písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízenÍm Přezkoumání mŮŽe

v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
_ je vyhotovena ve'dvou stejnopisech, přióemž se jeden stejnopis předává zástuPci kontrolovaného subjektu a

druhý stejnopis se zakládá do přislušného sptsu,
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v PřÍloze.

_ s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Šteten o poČtu 13 stran vČetně PřílohY bYl

seznámen dne 9.3.2017 a její stejnopis ě.2převzal dne 9.3.2017 starosta obce BohumilBláha.

Starosta prohlašuje, že v kontrolovaném obdobíobec:
- nehospodařila s majetkem státu,
- neručiia svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,

- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela směnnou, darovatí, nájemni smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkajícíse nemovitého majetku,

- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí t]věru nebo půjčkyjsmlouvu o PoskYtn_utí dotace, smlouvu o Převzetí

dluhu nebo ručitelského'závazku, smlouúu o přistoupenikzávazku a smlouvu o sdruŽenÍ,

- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č.13712006 Sb.).

Poučení:

slu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona ó.42Ol2O04 Sb., povinen Přijmout oPatření

statků uvedenýěh v této zprávě o výsledku přezkoumání. hospodařenÍ a Podat o tom

zkoumávajícímu orgánu, ato nelpozOeli do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se

ánech územního celku.

územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42ol2oo4 Sb., Povinen v informacích Podle

ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákonáuvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu

písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou

zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se úzernní celek dopustí správního deliktu Podle ustanovení § 14 odst. 1 PÍsm, b)

ac)'zákona č.42olžOo4 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2zákona Č,42012004

Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

I
\

Bohumil Bláha

starosta městyse podpis

MĚsTís šrĚxeŇ
Na Městeěku 29,, ář'i]-šŤxetr\\ lóo 251895

'Lt t
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Návrh rozpoětu

' Zveřejnění na Úřední desce obce a zpŮsobem umožňujícím dálkový přístup: vyvěšeno: 24.11.2015,
sejmuto: 13.12.2015 '

Rozpočtová opatření
o §. 1aŽ7 -vŠechnaschválenastarostouobcena základé pověřeníZM, které jeuvedenovevnitřnísměrnici

č.2012016 k finanční kontrola (bez finančního omezení).
Rozpočtový výhled

na rokY 2014 aŽ2O1B ze dne 04,12,2013 - městys nemá dlouhodobé pohledávky anizávazky
Schválený rozpočet

' Schválení rozPoČtu na zasedání ZO dne 14.12.2015 - schválen rozpočet schodkový dle návrhu rozpočtu, ve výši P: 11.695.000 Kč a V: 23.695,000 Kč, F: pol, 8115: 12.00o.0oo Kč'Sta nove n í záv azný ch u kazatel ů zřizený m o rg a n izac ím. Schválení příspěvku na provoz ve výši: í.552.000,00 Kč - usn. č. 15t2o15 ze dne 14.12.2015
' Oznámení o poskytnutí příspěvku ze dne 26.01.2016 - z celkového příspěvku 1.552.000,00 Kč je

300,000,00 Kč na odptsy dlouhodobeho ma.letku
ZávěreČný ÚČet 

u včetně zprávy aření na úřední desce
přístup: vyvěše .2016, Projednání ZÚ

dřením: souhlas výhrad
' PřUato oPatření k nápravě chyb ve smyslu, že bude postupováno s vnitřní směrnicí.

Faktura
. DFA č. 1107116 ze dne 15.02.2016, označení dodávky: materiál + žebřík (3.115,oo Kč), celkem k úhradě:

5,843,00 Kč
o předpis závazku+ zařazeni na ÚČet 02B: úč. dokl, č. 1602-000022 ze dne 11.02,2016,5.843,00 (z toho

3.1í5,00 na účet 028). úhrada závazku,. úč, dokl. č. 16-802-00095 ze dne 18.02.20í6 Kč
Faktura

. KuPní smlouva Č.73lCSPl2016 ze dne 10,08,2016, plechová garáž,8.ooo,oo Kč. Výzva k úhradě z Úzsvtvt ze dne 1 í.o8.2o.16o předpis závazku: úč. dokl, č. 1608-00008,1 ze dne 1í.8.2016,8.ooo,0o Kč
' Úhrada závazku', Bv Č 122, debetní obrat ve výši 8.000,00 Kč ze dne 23 08.2016 _ úč. dokl. č. 16_802_

00614 ze dne 23.08.2016

' oPÚravný ÚČ. dokl. Č. 1609-000156 ze dne 26.09.2 016 - zařazení do majetku (účet 028)
Hlavní kniha

o 812016
Hlavní kniha

l zé období 1212016
lnventurní soupis majetku a závazkú. k 31 ,12.2016

o Plán inventur platný od 01.1 1.2016
' ZávěreÓná zPráva o výsledku inventarizace za rok 2016 ze dne 15.01.2017

Kniha došlých faktur
. za rok 2016

Kniha odeslaných faktur
. za rok 2016

Odměňování členú zastupitelstva
' UsnesenÍZMze dne 01 .11.2014 - schváleníodměn neuvolněným zastupitelůmo Mzdové náklady dle zaměstnancu za obdobi g12016

pokladní doklad
, PPD č. 16-701-00832ze dne 02.08.2016, nájemné, 1.696,00 Kč. VPD č. 16-701-00890 ze dne 15.08.2016, prodej popelnice, 8o0,oo Kč

PříIoha rozvahy
. k 30.06.2016

, ::}' :
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Příloha rozvahy
. k 3'l .12.2016

Rozvaha
o k 30.06.2016

Rozvaha ,
. k 31 .12.2016

účetnictví ostatní
. úóetní závérky,.
. Městys ŠteXen
. Schvalovaná účetní závérkarozvaha (bilance), výkaz zisku aztráty, příloha k31 122015
o Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 25.06.2015
. Roční zpráva o finanční kontrole za rok2015
. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 16,02.2015
. lnventarizaóní zpráva ze dne 15.01.2016
. protokolo schválení účetní závérky ze dne 30.03.20'16 - schv. usn. ZO Č.1812016
. Protokol o uskutečněném přenosu dat do CSU|S ze dne 31.03,2016
o Převedení hospodářského výsledku na účet 432 - úč, doklad č. 1603-000237 ze dne 30.03.2016,

3.937.425,54 Kč
a

o základní škola a Mateřská škola Štěkeň
. Schvalovaná úóetní závérka rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty, příloha k31.12.2015
o lnventarizační zpráva ze dne 31.12.2015
. Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 30.3.2016 - schv, usn. ZO ó,1812016
. Protokolo uskutečněném přenosu dat do CSU|S ze dne 31.03 2016
. převedení hospodářského výsledku - zisk ve výši 381,57 Kč na účet 413 - kontrola na rozvahu

k 30,06.20,16
Úětový rozvrh

. za rok 2016
ÚětovY rozvrh

. na rok 2016
Výkaz pro hodnocení ptnění rozpočtu

. k 31,08.20'16
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

. k 31 .12.2016
Yýkaz zisku a Átáty

. k 31.08.2016
Yýkaz zisku a áráty

. k 31 .12.2016
Rozvaha zíizený ch příspěvkových organ izací

o k 30.06,2016
Rozvaha zřízený ch příspěvkových organ izací

. k 3í .12.2016
Yýkaz zisku a Áráty zřízených přispěvkových organizací

. k 30.06.2016
Yýkaz zisku a ztráty zřizených přispěvkových organizaci

o k 30.06,2016
Yýkaz zisku a ztráty zíizených příspěvkových organizací

o k 31 .12.2016
Zřizovaci tistina organizačnich složek a přispěvkových or9anizacÍ, odpisový Plán

o ze dne 16.9.2002
. Dodatek č, 1 ze dne 0,1 10.2016 ke ZL ze dne 16 O92OO2 - změna čl V - Vymezení majetku a Čl Vl

Vymezení majetkových práv a povinností
. Odpisový plán na období od 01.01.2016 do 31.12.2016

Smlouvy a další materiály k'přijatým účelovým dotacím
. Akce: "obnova a údžba sídelní zeleně - náves Vítkov" - NElNVESTIČN| dotace
. Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JčK v roce 2016 č. SDO/OEZ|I108/16 ze dne

25.04.2016,
o - čl. ll. Poskytovatel dotace: JčK
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- Čl. lll. Úeel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo: Obnova a údržba sídelní zeleně _

náves Vítkov" - k užití nejpozději do 31.10.2016
- čl. lV. Výše a čerpání dotace. max ve výši: 2B0.000,0O Kč,
- Čl. V. VYPlacenÍ dotace - vyplacení do '1 měsíce po schválení konečného vyúčtování dotace a předání
ZávéreÓné zPrávy na předepsaném formulářijako platba ex post ve výši prokázaných oprávněnýcn vlioalr:r
- Čl, Vl. Podmínky užití dotace: vedení oddělené průkazné účetní evidence a její uchování po dobu 5 iet,
30% celkových výdajŮ = vlastní prostředky, při zadáníVZ postupovat dle vlastnic'h pravidel
- Čl. Vll. VYPořádání a vyúčtování dotace: po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli,
nejPozdějido 14 dnŮ ode dne ukončení realizace projektu, nejpozdějido 1,1.11,2Q16 výúčtování
- čl, x. udržitelnost projektu. po dobu tří let po dokončeníjeho realizace

E-mail z JčKze dne 14.11.2016 - Oznámenío poskytnutí dotace
Nárok na transfer: (MD 34S Oxxx / DAL 672 05xx- 06xx)
Příjem transferu: (MD 123 Oxxx / DAL 348 Oxxx)
UZ:435
Příjem transferu: pol, 4122,\JZ. 435
Čerpání transferu: pol. 5xxx, LJZ,,435, par,3745

Oznámení z JčK o poskytnutí dotace ze dne 27 4 2016
PřijetÍtransferu (ex post)- BV KB č,17O, kreditníobrat ve výši: 280.000,00 Kčze dne 16.1 1.2016 - úč. dokl.
č. 16-802-00832ze dne 16.11.2016,280.000,00 Kč, pol. 4122,UZ:435
Výdaje:
DFA Č. 2016019 ze dne 31.10.2016, dodavatel: Vladimír Liška, Břeclav, označení dodávky: ''obnova
aÚdžba sídelní ze|eně - náves Vítkov" dle schválené dokumentace a SoD ze dne 13.06.2016, celkem
k úhradě: 483.879,00 Kč
předpis závazku: úč. dokl, č. 1610-0OO151 ze dne 31 .10.2016
Úhrada závazku'. BV Č. 2016/'10, debetní obrat ve výši 483.879,oo Kč ze dne: 31,1o.2oí6 - úč, dokl. č. 16-
802-00783, bez UZ=vlastní výdaje: 203.879,00 Kč s UZ 435: 280,000,00 Kč, celkem k úhradě:
483,879,00 Kč

Předávací protokoldíla ze dne 31 .10.2016

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

. Závěrečnázpráva k vyúčtovánídotace ze dne 3.1.í0.2O16
Smlouvy a dalši materiáIy k přijatým účeIovým dotacím. PřUetídotace v rámci POV JčK v roce 2016

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Akce: "oprava dívčích WC v ZŠ Štěkeň'' - NE|NVESTIČNÍ dotace
Program obnovy venkova městyse Šteren na období let 2015-2019 ze dne 14.11,2014
Žadost o poskytnutí dotace v rámci POV JčK v roce 2016 ze dne 24.11,2015, požadovaná dotace
neinvestiČnÍ: 190.000,00 KČ, předpokládané investiční náklady celkem: 55o.o00,oo Kč, z toho vlastnt podíl
obce: 300.000,00 Kč
Sn|ouya o poskytnutí ÚČelové dotace v rámci PoV JčK V roce 2016 č. SDo/oREG t72ot16 ze dne
17.06.2016,
- čl. ll. Poskytovatel dotace: JčK
- Čl. lll. Úeel a charakter dotace, doba, v nížmá být ričelu dosaženo: "oprava dívčích WC v Zš štěkeň,,,
k užití v období od 1 . 1 .2016 do 31 .12.2016
- Čl lV. VýŠe a Čerpánídotace: jednorázově formou zálohové platby ve výši 19o.ooo Kč, Uz710, povinnost
dodžet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků: dotace ve výši 19o.ooo kč činí max.50%
z celkových uznatelných nákladů
- čl. v podmínky užití dotace: udržitelnost po dobu 3 let od ukončení akce
- Čl. Vl. VYPořádání a vyÚČtování dotace: do 30 dnů po ukončení akce, případně do 30 dnů po obdržení
dotace (byla-li akce dokonČena před obdržením dotace), u akcí ukončených 11.12.2016 a déle musí být
vYÚČtování Podáno nejpozději do 10.01.2017. Vyúčtování podá příjómce na vyplněném formulári
"VYŮČtovánÍPoskYtnuté dotace z rozpočtu JčK v roce 2016" (příloha č. + Pravidel) vč. povinných pří6h
PrŮvodnÍ doPis z JČK,k návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace ze dne 6,6.2016, příjem transferu:
4122,UZ:710, čerpánítransferu: položka 5xxx, UZ: 710, Paragraf: xxxx
PřijetÍzálohynatransfer: BVKBČ. 115zaobdobí 01.08. až31.08.2o16, kreditníobratzedne31.08.2o16,
190.000,00 KČ - ÚČ. dokl. Ó. 16-802-00574 ze dne 12.08.2016,19o.oo0,oo Kč (par, 31 13/po1,517 1), Uz71o
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. DFA č. 2016061 ze dne 25,08.2016, dodavatel: Zdeněk Novák, Strakonice, označení dodávky: dle SOD
adodatku č 1za akci: "Úprava sociálního zařizení ZŠ ŠteXen ve dvou patrech budovy, celkem k úhradě:
593.145,28 Kč bez DPH, vč. DPH:717.7 06,00 Kč

o předpis závazku,, úč. dokl. č. 1608-000293
. úhrada závazku: BV č, č, 115, debetní obrat ve výši 717.706,00 Kč ze dne: 31.08.2016 - úě. dokl. č. 16-

802-00635, sUZ71O,. '190.000,00 Kč, bez UZ:527.706,00 Kč, celkem717.706,00Ké
o Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 05.09.20,16
. Oznámentz JčK e-mailem dne 28.12.2016 - vytičtování zálohy ve výši 190,000,00 Kč - úč. dokl. č. 1612-

000196 ze dne 28.12,2016
SmIouvy o věcných břemenech

. Smlouva o zřizení věcného břemene - úplatna c: P1-014330039476/001 ze dne 25.07.2016, oprávněná.
E.ON Distribuce, a.s., povinný: městys Štěkeň, zatížený pozemek: p. č. 1073/5 v k.ri. Štěkeň, jednorázová
náhrada zazřízení VB ve výši: 500 Kč bez DPH, právní účinkyzápisu ke dni: 09.08.2016, doložka dle § 41
zákona č. 12812000 Sb, je součástí smlouvy

. - schválení uzavřenísmlouvy - dne 01 .02.2016, usn. ZM č,1612016
o - Předpis pohledávky dle smlouvy o zřizeni věcného břemene (na vlastním pozemku) - úč. dokl. č. 1608-

000019 ze dne 09.08.2016
. -lnkasopohledávky-výpiszSÚČSč.28,kreditníobratzedne: 15,02.2016-úč.dokl,č. 17-802-00109ze

dne 15.02.2017
Dokumentace k veřejným zakázkám

e Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR): "Obnova a údňba sídelní zeleně - náves Vítkov"
(spolufinancováno z dotace JčK - NElNVEST|ČNl dotace)

. Vnitřní směrnice č. 12 městyse Štěkeň o postupu zadávání veřejných zakázek, rjčinnost ze dne 02.02.2016
a

o Kontrola postupu dle vnitřní směrnice, str. 3 Průběh výběru dodavatele od 200.000,00 Kč do 500.000,00
Kě bez DPH

. 1.Yýzva k podání nabídek, včetně slepého rozpočtu ze dne 31 03 2016

. - předpokládaná hodnota VZMR: 432,650,00 Kč
r - lhůta pro podání nabídek: 14.04.2016 do 10:00
o - datum a čas otevírání obálek s nabldkamj:14.04.2016 v 15:00
o - údaje o hodnotících kritériích: nejnižší nabídková cena
. 2. Převzetí výzvy osobně - stvrzeno na výzvě k podáni nabídky (ln9. Jiří Ševčík, Písek - osobně převzal:

31.03.2016, Green engineering s.r.o., Bernartice, - 31.03.2016, Vladimír Liška, Břeclav - osobně převzal:
3,1.03.20í6)

o 3. Podané nabídky: 3x v uzavřených obálkách s označením NEOTVÍnnt - doruóení napsáno na obálkách
(bez podpisu toho kdo převzal osobně):

. - Green engineering s.r.o., Bernartice: doruěeno 12.04.2016, ve 10:30

. - ln9, JiříŠevóík, Písek - doručeno: 12,04.2016, ve 10:30
o - Vladimír Liška, Břeclav - doručeno: 13.04.2016, ve 13:30
. 4.Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekze dne 14.04.2016, starosta obce rozhodl, že smlouva o dílo

bude uzavřena s uchazečem: vladimír Liška, Břeclav
. 5. UsneseníZM č.lgt2}16 ze dne 02.05.2016 - schválení dodavatele Vladimíra Lišky, lČ: 13061321
. 5.Oznámeníovýběrunejvhodnější nabídky-3xe-mail -2xze dne03,05.20162azedne05,05.2016 1x
. 6. Smlouva o dílo ze dne 13.06.2016, zhotovitel: Vladrmír Liška, Břeclav, cena dila bez DPH: 399.000,00

. ^a, 
celková cena díla vč.21% DPH: 483.879,00 Kč

a

. 9. Dodatek č. ,1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.4.2016 - změna ceny díla: snížení plnění a s tím související
snížení nabídkové ceny o celkem: 51.672,10 Kč, tj. cena celkem vč. DPH: 717.705,78 Kč

a

o DFA č. 2016061 ze dne 25,8.2016, dodavatel: Zdeněk Novák, Strakonice, označení dodávky: dle SOD
a dodatku č. 1za akci: "Úprava sociálniho zařizeni ZŠ Šteten ve dvou patrech budovy, celkem k úhradě.
593.145,28 Kč bez DP,H, vč, DPH: 717.706 Kč

o předpis závazku,. úč. dokl, č. 1608-000293
. úhrada závazku: BV ě. č. 115, debetní obrat ve výši 717.706 Kč ze dne: 31.8.2016 - úč. dokl. č. 16-802-

00343, sUZ710: 'l90.000 Kč, bez UZ:527,706 Kč, celkem 717.706 Kč (par.3113/pol,5171)
a

a'
I
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"':""'=J;''ir"nT ]#in=',"3J'"ili.]il" šteten o postupu zadáváníveřejných zakázek,účinnost ze dne o2.o2.2ú1;. Akce: "Oprava dívčích WC v ZŠ Štěkeň" (spolufinancováno z dotace z programu POV JčK -
N El NVESTl Čtrt Í ootace)

. Kontrola postupu dle vnitřní směrnice, str. 4 Průběh výběru dodavatele od 500.000,00 Kč do 2.000.000,00
Kč bez DPH na dodávky a služby a od 500.000,00 Kč do 6,000.000,00 Kč bez DPH na stavební práce

. 1. Yýzva k podání nabídek a textová část zadávací dokumentace ze dne 22.02.2016, včetně výkazu
výměr, předmět plnění: úprava sociálního zařizení v ZŠ ŠteXeň - budova obsahuje 3 identická patra, ve
ktených jsou umístěny toalety - zadavatel požadujďocenění jednoho nejvyššího patra., dle úspěšnosti
dotace a dle finančních možností bude realizována zakázka v dilčím plnění, a {o v minimálním rozsahu
realizace 1ednoho nelvyššího patra. V připadě kladneho rozhodnutí ZM budou realizovány všechny dílčí
etapy, tj. vŠechna patra oprav dílčích toalet, předpokládaná hodnota dila za jedno patro. 318.50000 Kč
bez DPH, lhŮta pro provedení díla,. zahi4ení:01.07.2016, dokončení díla: 19,08.2016, lhůta pro podání
nabídek: 10.03.2016 do 10,00 hodin, základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena.. 2. Poštovní podacíarch ze dne 24.02.2016 - zaslání výzvy 3 uchazečům

. 3, Jmenování tříčlenné komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek pro
veřejnou zakázku starostou obce dne 22.02.2016, vč. čestných prohlášení

. 4. Evidenční arch podaných nabídek (2 x) v uzavřených obálkách s označením NEOTVíRAT

. 5 Protokol o jednáni hodnotící komise ze dne 10 3.2016 - došly 2 nabídky, obě nabídky byly úplné a oba
uchazeči splnili kvalifikační předpoklady a postoupili k hodnocení nabídky, hodnotící komise vyhodnotila
jako nejvýhodnější nabídku firmy Zdeněk Novák, instalatérské, topenářské a jiné práce, Strakonice, lČo:
43840124

o - nabídková cena v jednom patře: 421.376,14 Kč vč. DPH
. - nabídková cena ve dvou patrech: 842.752,27 Kč vč. DPH
o - nabídková cena ve třech patrech: 1.264,128,40 Kč vč. DPH
. 6. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky: zápis zjednání ZM ze dne 30.03.20í6 - usn. ZM

č 1812016 -vítěz: Zdeněk Novák instalatérské, topenářské a jiné práce, Strakonice, lČO: 43840124,cena
dílaza dvě patra budovy 696.489,48 Kč bez DPH, cena vč. DPH: 842.752,27 Kč. 7. Poštovní podací arch ze dne 04.04.2016 - zaslání rozhodnutí o výběru (2 uchazeči). B, Smlouva o dílo ze dne 21.04.2016, zhotovitel: Zdeněk Novák, Strakonice, 707.706,00 Kč. 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne21.04.2016 - změna ceny díla: snížení plnění a s tím související
snlŽenínabídkové ceny o celkem: 51.672,10 Kč, tj. cena celkem vč, DPH: 717.705,78Kč. DFA č. 201606í ze dne 25.08,2016, dodavatel: Zdeněk Novák, Strakonice, označení dodávky: dle SoD
a dodatku ó. 1za akci: "Úprava sociálního zařízení ZŠ ŠteXen ve dvou patrech budovy, celkem k úhradě:
593,145,28 Kč bez DPH, vč, DPH,.717,706,00 Kč

o předpis závazku: úč. dokl, č. 1608-000293
. úhrada závazku. BV č, č. 115, debetní obrat ve výši 717.706,00 Kč ze dne: 31.08.2016 - úč. dokl. č. 16-

802-00343, sUZ710'.190.000,00 Kč, bez UZ:527.706,00 Kč, celkem 717.706,00 Kč (par. 3113/pol. 5í71)
lnformace o přijatých opatřeních |zák.42012004 Sb., 32012001Sb., apod.)

. Kontrola nápravy chyb z dtlčího PH roku 2016:
o Ke kontrole nápravy předložen návrh rozpočtu na rok2017, schválený rozpočet roku2017,výkazFlN212

M k 31 .01.2017 a zápis z jednání ZM ze dne 19.12.20'16, Bylo zjištěno, že schválený rozpočet na rok2017

. 
Or'správně přenesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správně.

. Kontrola nápravy chyby z min. roku (2015):

. Ke kontrole byly předloženy doklady o tvorbě fondu z 20Á mezd za rok 2015 a 2016:o příděl 2o/o mezd za rok2015 - BV SF č. 2, obrat ve výši 39.490,00 Kč ze dne 22.01.2016 - úč. dokl. č. 16-
804-00001 ze dne 22.01.2016,39.490,00 Kč

. příděl 20Á mezd za rok2015 - BV SF č. 19, obrat ve výši 29.853,00 Kč ze dne 12.12.2016 - úč. dokl. č. 16-
804-00029 ze dne 12.12,2016,29.853,00 Kč

Peněžní fondy územního ceIku - pravidla tvorby a použití
. sociální fond
. Vnitřnísměrnice k používáníSF č.9/2016
. Tvorba fondu:
. příděl 2To mezd za rok 2015 - BV SF č. 2, obrat ve výši 39,490,00 Kč ze dne 22.01.2016 - úč. dokl. č. ,16-

804-00001 ze dne 22.01.2016,39.490,00 Kč
. příděl 2o/o mezd za rok2015 - BV SF č. 19, obrat ve výši 29.853,00 Kč ze dne 12.12,2016 - úč. dokl, č. 16-

804-00029 ze dne 1212.2016,29.853,00 Kč
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Čerpání SF:
rekreace bývalé zaměstnankyně:
DFA ě. 19363112016ze dne 19.o4.2o16, oznaóerťídodávky: relaxačnÍ pobyt pro p. T., celkem k úhradě:

2.190,00 Kč
oředois závazku: úč. 1604_000172 ze dne 19,04.2016, 677,00 Kč (úóet 518) a pohledávka za

iaméstnancem (335) ve výši 1.533,00 Kč

úhrada faktury: BV ó. 2o1bl4, debetní obrat ve výši: 2.'190,00 Kč ze dne29.04.2016 - ÚČ, dokl, Č, 16-804-

OOOO9 ze dne 29.4.2016
BV č.2016/5 kreditní obrat ve výši 1,533,00 Kč ze dne 31 0520,16 _ úč, dokl č, 16_804_000,16 ze dne

30.06.2016


