KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
spisová značka: OEKO-PŘ 33796/2019/evpa

stejnopis č. 2

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
obce Hodětín, IČO 00512630

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne:
18.11.2019 jako dílčí přezkoumání
a na krajském úřadu od 06.05.2020 do 28.05.2020 jako konečné přezkoumání
Přezkoumání hospodaření obce Hodětín za rok 2019 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 18.07.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Přezkoumání vykonaly:
-

kontrolorka pověřená řízením konečného přezkoumání: Jana Hůlková

-

kontrolorka pověřená řízením dílčího přezkoumání: Ing. Hana Masojídková

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.542, 548/2019/OEKO-PŘ dne 18.07.2019.
Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných
vyhlášením nouzového stavu na území České republiky i pokračujícím zásadním omezením možnosti
cestování kontrolních pracovníků, s využitím postupu doporučeného Ministerstvem financí, Odbor 47 –
Centrální harmonizační jednotka, z podkladů předávaných územními celky na elektronických nosičích
a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při dílčím přezkoumání byli přítomni a při konečném přezkoumání poskytli součinnost:
Josef Čihař - starosta
Helena Valentová - účetní
identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 10

Sp. zn.: OEKO-PŘ 33796/2019/evpa
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon, tj. výpočet poměrových ukazatelů byl učiněn dne 08.06.2020.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019

nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.


Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení právního předpisu:
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 14 odst. 6
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný
majetek".
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Přezkoumáním obsahu inventurního soupisu k účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek bylo
zjištěno, že je zde evidován majetek, který sem věcně nepatří, např.:
Inv. č.: 94, Název: dopravní značení obce, Pořizovací cena: 31.772,00 Kč – dopravní značení je součástí
komunikace
Inv. č.: 117, Název: soubor 3 ks nových svítidel TZH do 1, Pořizovací cena: 22.619,00 Kč – výdaj
na prodloužení veřejného osvětlení lze v tomto případě posoudit buď jako podlimitní technické
zhodnocení, pak mělo být zaúčtováno jako provozní náklad, anebo jako pořízení nové stavby (pak účet
021)
Inv. č.: 233, Název: socha Medvěd veřejné prostranství, Pořizovací cena: 5.000,00 Kč – socha má
povahu autorského díla a byla pořízena za účelem vystavení, proto ji lze považovat spíše za kulturní
předmět
Inv. č.: 224, Název: 1 ks vycházkový hasičský stejnokroj (sako, kalhoty ...), Pořizovací cena: 6.037,00 Kč
– jedná se o výdaj, který nesouvisí s činností obce. Pokud je obec zřizovatelem JSDH, pak může členům
nakupovat ochranné zásahové oděvy. Vycházkové stejnokroje jsou určeny pro členy sboru dobrovolných
hasičů, který je zapsaným spolkem dle občanského zákoníku a pracuje samostatně jako občanské
sdružení nebo může být organizační složkou občanských sdružení. Obec může tyto spolky podporovat
např. formou daru, dotace apod.
Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
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Ustanovení: § 45 odst. 1 písm. g)
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek chybně uvedl v příloze doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ rozvahy.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Přezkoumáním provedení inventury účtu 021 Stavby bylo zjištěno, že některé stavby nejsou evidovány
na závazných analytických účtech, tak aby došlo ke správnému "nápočtu" do Přílohy (G. Doplňující
informace k položce "A.II.3 Stavby výkazu rozvahy). Porovnáním hlavní knihy analytické s popisem
dle účtového rozvrhu s inventurním soupisem k AU 021 0600 Ostatní stavby bylo zjištěno, že je zde
evidován majetek, který obsahově patří na jiný AU, např.:
Inv. č. 45 – 53, Název: Přiv. řady – věcně se jedná o jiné inženýrské sítě, které mají být obsaženy na AU
021 0500
Inv. č. 66 – 69, Název: manipulační plochy, cesty – jedná se o komunikace, které mají být obsaženy
na AU 021 0400
Další položky majetku evidované jako ostatní stavby lze dle názvu identifikovat jako „Jiná inženýrská síť
– elektrická přenosová soustava“, proto měly být rovněž evidovány na AU 021 05xx, např.:
Inv. č. 62, Název: Sekundární kabel vedení ČS, parc. č. 231
Inv. č. 63, Název: El. příp. vnější VDJ Hodětín, apod.
Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

B.

Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných
na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec nesdružuje žádné prostředky.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Obec nepřijala do rozpočtu tyto prostředky.
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7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a 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
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky těchto osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:



Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy " A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný
majetek".
Územní celek chybně uvedl v příloze doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ rozvahy.

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 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 územního celku ................................................... 0,82 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 1,07 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .......................... 0 %
D.IV.

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výše dluhu územního celku: 0,00 Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 1.921.982,95 Kč

České Budějovice, dne 28.05.2020

Jména a podpisy kontrolorek zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jana Hůlková
………………………………………….
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

……………………………………………..
podpis kontrolorky pověřené řízením přezkoumání

Ing. Hana Masojídková
………………………………………….
kontrolorka

………………………………………………………
absence podpisu kontrolorky z důvodu
nepřítomnosti u konečného přezkoumání
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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 řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným
zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č.
420/2004 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, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného
subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou
uvedené v příloze.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodětín o počtu 10 stran včetně přílohy
byl seznámen dne ……………………………………. a její stejnopis č. 2 převzal dne …………………………..
starosta obce Josef Čihař.

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat
o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést 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 územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004
Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Josef Čihař
………………………………………….
starosta obce

………………………………………….
podpis

Josef
Čihař
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20 1 9 .
Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
 Na rok 2019, zveřejněn od 8.12. do 28.12.2018
Rozpočtová opatření
 Pověření pro starostu obce ke schvalování rozpočtových opatření – zápis ze ZO ze dne 2.11.2018
 Rozpočtové opatření č. 6/2019 - schválil starosta obce dne 1.5.2019, zveřejněno dne 1.5.2019
 Rozpočtové opatření č. 12/2019 - schválil starosta obce dne 1.9.2019, zveřejněno dne 1.9.2019
Schválený rozpočet
 Na rok 2019, schválen v ZO dne 28.12.2018, příjmy ve výši 2.739.000 Kč a 3.175.000 Kč, schodek
ve výši 436.000 Kč hrazen z přebytku z minulých let
Střednědobý výhled rozpočtu
 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2021 – návrh zveřejněn od 8.12.2018 do 28.12.2018,
schválen v ZO dne 28.12.2018, schválený zveřejněn od 28.12.2018
Závěrečný účet
 Za rok 2019, schválen v ZO dne 29.3.2019 s výrokem bez výhrad, schválený zveřejněn dle zákona
Faktura
 022 SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI A SOUBORY MOVITÝCH VĚCÍ
 DFA č. 29400061 ze dne 14.09.2019, dodavatel: ILV s.r.o., elektrické zvony, částka 62.279,91 Kč
 Předpis a zařazení na účet 022 – UD č. 5113 ze dne 23.09.2019
 Úhrada: BV KB a.s. č. 104 obrat ze dne 25.09.2019, částka 62.279,91 Kč – UD č. 8423 ze dne
25.09.2019 (par. 3326/pol. 6122)
 Protokol o zařazení dlouhodobého majetku: Inv. č. 234
 --Faktura
 042 NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK – ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 DFA č. 31900533 ze dne 29.05.2019, dodavatel: František Rychtář – NS ENES, označení dodávky:
cyky, DN 40 koruflex, celkem k úhradě: 1.461,00 Kč
 Předpis závazku (042): UD č. 5063 ze dne 11.06.2019
 Úhrada závazku: BV č. 63, debetní obrat ve výši 1.461,00 Kč ze dne 12.06.2019 – UD č. 8260 ze dne
12.06.2019 (par. 3631/pol. 6121)
 -- DFA č. 1190039 ze dne 01.07.2019, dodavatel: TRIUM spol. s r. o., označení dodávky: instalace
a připojení uličního led osvětlení v obci Nová Ves, celkem k úhradě: 27.821,00 Kč
 Předpis závazku (042): UD č. 5079 ze dne 07.07.2019
 Úhrada závazku: BV č. 76, debetní obrat ve výši 27.821,00 Kč ze dne 08.07.2019 – UD č. 8312
ze dne 08.07.2019 (par. 3631/pol. 6121)
 -- DFA č. 1190040 ze dne 01.07.2019, dodavatel: TRIUM spol. s r. o., označení dodávky: instalace
a připojení uličního led osvětlení v obci Hodětín, celkem k úhradě: 28.444,00 Kč
 Předpis závazku (042): UD č. 5079 ze dne 07.07.2019
 Úhrada závazku: BV č. 76, debetní obrat ve výši 28.444,00 Kč ze dne 08.07.2019 – UD č. 8313
ze dne 08.07.2019 (par. 3631/pol. 6121)
 -- DFA č. 1190038 ze dne 01.07.2019, dodavatel: TRIUM spol. s r. o., označení dodávky: instalace
a připojení uličního led osvětlení v obci Blatec, celkem k úhradě: 42.538,00 Kč
 Předpis závazku (042): UD č. 5079 ze dne 07.07.2019
 Úhrada závazku: BV č. 76, debetní obrat ve výši 42.538,00 Kč ze dne 08.07.2019UD č. 8314 ze dne
08.07.2019 (par. 3631/pol. 6121)
 --Faktura
 511 OPRAVY
 Výběr zhotovitele – usnesení ZO 30/2019 ze dne 31.05.2019
 DFA č. 112019 ze dne 14.06.2019. dodavatel: Proxma s.r.o., označení dodávky: zhotovení chodníku,
celkem k úhradě: 144.188,00 Kč
 Předpis závazku: UD č. 5069 ze dne 18.06.2019 (511 0300)
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Úhrada závazku: BV č. 67 ze dne 20.06.2019, debetní obrat ve výši 144.188,00 Kč – UD č. 8271
ze dne 20.06.2019 (par. 2219/pol.5171)
 -- Výběr zhotovitele – usnesení ZO 30/2019 ze dne 31.05.2019
 DFA č. 1230256 ze dne 31.10.2019. dodavatel: Táborské stavby s.r.o., označení dodávky: stavební
práce na objektu Hodětín čp. 3, celkem k úhradě: 15.146,00 Kč
 Předpis závazku: UD č. 5141 ze dne 04.11.2019, oprava vnitřních omítek čp. 3 (511 0300)
 Úhrada závazku: BV č. 126 ze dne 05.11.2019, debetní obrat ve výši 15.146,00 Kč – UD č. 8509
ze dne 05.11.2019 (par. 3613/pol.5171)
Hlavní kniha
 Za období 1-9/2019
Hlavní kniha
 12/2019
Inventurní soupis majetku a závazků
 k 31.12.2019
 Plán inventur ze dne 27.12.209
 Inventarizační zpráva ze dne 20.01.2020
 Inventurní soupisy:
 021, 081
 Přírůstek:
 AU 021 0400 Komunikace a veřejné osvětlení, Inv. č. 19, 20, 21, Název: rozšíření VO, Datum
zařazení: 07.07.2019, Pořizovací cena: 100.264,00 Kč – UD č. 25 ze dne 07.07.2019
 AU 021 0500 Jiné inženýrské sítě, Inv. č.: 237, Název: Vodovod Blatec pč. ZE 70, Datum zařazení:
11.12.2019, Pořizovací cena: 2.702.798,32 Kč
 -- 022, 082
 Přírůstek:
 Inv. č.: 234, Název: Elektronické zvony, Datum zařazení: 23.09.2019, Pořizovací cena: 62.279,91 Kč
– UD č. 5113 ze dne 23.09.2019
 -- 028, 088
 AU 028 0000
 Inv. č.: 226, Název: Laminovaná mapa – fotoplakát OÚ, Datum zařazení: 30.01.2019, Pořizovací
cena: 3.775,00 Kč
 Inv. č.: 228, Název: El. vodní lázeň – gastronádoba OÚ, Datum zařazení: 10.06.2019, Pořizovací
cena: 5.735,00 Kč
 Inv. č.: 231 Název: Policový regál OÚ archiv, Datum zařazení: 07.07.2019, Pořizovací cena:
4.256,00 Kč
 Inv. č.: 232 Název: Zahradní bílý stan, Datum zařazení: 07.07.2019, Pořizovací cena: 13.853,00 Kč
 Inv. č.: 233 Název: Socha medvěd dřevořezba veř. prostranství, Datum zařazení: 02.09.2019,
Pořizovací cena: 5.000,00 Kč
 Inv. č.: 236, Název: Bluetooth reproduktor OÚ, Datum zařazení: 24.11.2019, Pořizovací cena:
3.326,00 Kč
 -- 236 – doloženo BV
 419 – doloženo přehledem Tvorby a čerpání fondu na financování a obnovu vodohospodářského
majetku v r. 2019
 403
Kniha došlých faktur
 Za období 1-9/2019
Pokladní doklad
 VPD č. 1096 ze dne 3.7.2019, PHM zeleň, částka 596 Kč
 Účetní doklad č. 1096 ze dne 3.7.2019

 VPD č. 1080 ze dne 10.6.2019, gastro nádoba, částka 5.735 Kč
 Účetní doklad č. 1080 ze dne 10.6.2019 (a zařazení do majetku na účet 028)
Příloha rozvahy
 Ke dni 30.9.2019
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Příloha rozvahy
 k 31.12.2019
Rozvaha
 Ke dni 30.9.2019
Rozvaha
 k 31.12.2019
Účetní doklad
 021 STAVBY
 Zařazení dokončeného rozšíření veřejného osvětlení (021 0400): UD č. 25 ze dne 07.07.2019,
100.264,00 Kč
 Předávací protokol ze dne 07.07.2019
 Protokol o zařazení dlouhodobého majetku: Inv. č. 19, 20, 21
Účtový rozvrh
 Na rok 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
 Ke dni 30.9.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
 k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztráty
 Ke dni 30.9.2019
Výkaz zisku a ztráty
 k 31.12.2019
Darovací smlouvy
 Darovací smlouva ze dne 14.2.2019, obec Hodětín jako dárce, Dobrovolný svaz žen Březnice jako
obdarovaný.
 Zápis ze ZO ze dne 1.2.2019 - schválení příspěvku spolku ve výši 3.000 Kč
 Předmět: finanční dar ve výši 3.000 Kč
 Poskytnutí: VPD č. 1026 ze dne 14.2.2019, částka 3.000 Kč, účetní doklad č. 1026 ze dne 14.2.2019
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2018 ze dne
19.07.2019 na realizaci "Výměna oken a dveří budovy bývalé ZŠ v Hodětíně čp. 3"
 Výše dotace 215.000,00 Kč (max. 60 % z celkových uznatelných výdajů), vyúčtování do 15.01.2020
 Průvodní dopis ze dne 04.06.2019 - příjem 4122, UZ 710, čerpání položka 5xxx, UZ 710
 Příjem dotace – výpis z účtu KB a.s. č. 93 obrat ze dne 23.08.2019, částka 215.000,00 Kč, UD č.
8373 ze dne 23.08.2019
 Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ze dne 07.11.2019 - celková částka
396.355,00 Kč
 -- Oznámení o vyúčtování dotace z Jčk ke dni 18.12.2019 – UD č. 46 ze dne 18.12.2019
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
 Kupní smlouva ze dne 27.6.2019, obec jako prodávající, fyzická osoba jako kupující
 Předmět smlouvy: pozemek p.č. 629/2 o výměře 53 m2 v k.ú. Blatec u Hodětína
 Cena ve výši 265 Kč, právní účinky nastaly dne 1.7.2019
 Záměr zveřejněn od 30.3.2019 do 25.4.2019, prodej schválen v ZO dne 26.4.2019.
 Předpis - úč. doklad č. 20 ze dne 27.6.2019
 Úhrada - PPD č. 1090 ze dne 27.6.2019, částka 265 Kč
 Účetní doklad č. 1090 ze dne 27.6.2019
 Vyřazení z majetku obce - úč. doklad č. 24 ze dne 1.7.2019
Dokumentace k veřejným zakázkám
 Veřejná zakázka malého rozsahu "Výměna oken a dveří budovy bývalé ZŠ v Hodětíně"
 Výzva k předložení nabídky na výše uvedenou zakázku ze dne 16.7.2019
 Výzva zaslána 5 dodavatelům (e-mailové adresy) ze dne 16.7.2019
 Byly doručeny 2 nabídky - Táborské stavby, s.r.o. Tábor, T.O.D.O.K. s.r.o. Klenovice
 Zápis z výběrové komise ze dne 15.8.2019 - vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou - Táborské
stavby s.r.o. - 344.656,88 Kč bez DPH (396.355 Kč včetně DPH)
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Zápis ze ZO ze dne 30.8.2019 - schválení firmy Táborské stavby na výše uvedenou zakázku za cenu
344.656,88 Kč bez DPH
 Dne 9.9.2019 uzavřena smlouva č. 19TSO15 se zhotovitelem Táborské stavby s.r.o., předmět
smlouvy: "Výměna oken a dveří budovy bývalé ZŠ v Hodětíně"
Vnitřní předpis a směrnice
 Vnitřní směrnice obce Hodětín - schválena v ZO dne 2.11.2018 - část 10. Veřejné zakázky
Vnitřní předpis a směrnice
 Vnitřní směrnice obce Hodětín - schválena v ZO dne 2.11.2018 - část 3. Přeceňování reálnou
hodnotou
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
 Zápis ze ZO ze dne 28.12.2018 - schválení střednědobého výhledu a rozpočtu
 Zápis ze ZO ze dne 29.3.2019 - schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2018
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití
 Vnitřní směrnice obce Hodětín - schválena v ZO dne 2.11.2018 - část 12. - pravidla a čerpání fondu
vodohospodářského majetku v majetku obce
 Přehled – Tvorba a čerpání fondu na financování a obnovu vodohospodářského majetku v r. 2019
 Obraty na účtu 419 za rok 2019
Účetní závěrka za rok 2018
 Schválena v ZO dne 29.3.2019, protokol o schvalování účetní závěrky ze dne 29.3.2019, převedení
hospodářského výsledku - úč. doklad č. 14 ze dne 29.3.2019
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