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Sp. zn. : oexo-pŘ 692nl2a18/vtach

EKoNon/ l tc rÝ
METoDlKY HosPoDAŘrruí ogcí

stejnopis Č' 2

KRAJSKÝ URAD JlHoČESK KRAJ

25512012 Sb. vyda| Krajský úřad

Zpráva q vÝs|edku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Přezkoumání hospodaření obce Majda|ena za rok 20{8 ve smys|u ustanovení $ 42 zákona č,'12812000 sb',o obcÍch (obecní zřízenÍ), .Ve znění pozdějších předpiď, á ý sou|adu 
"é 

zákonern č,. 42a|2oo4 sb.,o přezkoumávání hospodaření Územních samosprávný'ch cett<ů a dobrovo|ných svazků obcÍ, ve zněni |ózdějšíchpředpisů, by|o zahájeno dne 30.7.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením pisemnéhooznámení.

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního ce|ku ve dnech:
17 ' října 2018 1ako dílčí přezkoumání
4. dubna 2019jako konečné přezkoumání

Přezkoumané období od í.1'20í8 do 31.12.20í8.

Přezkoumání vykona|í:
- kontro|or pověřený řízením přezkcumání: |ng. Jan Štaoerňák

Pověření kpřezkoumání podle s 5 č. 42ot2oo4 Sb. a $ 4 a $ 6zákona č.
Jihočeského kraje pod č. 676t2o18 dne 20.7.2018.

Přezkoumání by|o vykonáno výběrovým způsobem.

David Sekáě. starosta obce
Kare| FÚrst - místostarosta obce
Marie Tíková - Účetní
Alena Lišková - správce rozpoětu
FrantiŠek Tík - účetní
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Při přezkoumání by|i přítomni:
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Předmět přezkoumání:

P ředmětempřezkoumáníhospodaření1souob|as t i  hospoda ření  uvedenév$2odst .  1a2zákonač,42012004sb. ,
posouzené pod|e h|edisek uvedených v $ 3 tohoto zákona'

Při posuzování jednot|ivých právních úkonů se vychází ze znéní právnÍch předpisů p|atných ke dni uskutečnění
tohoto Úkonu'

Pod|e ustanovení $ 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb neby|y předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje
povinnost mlčenIivosti podIe daňového řádu.

Poslední kontrolní Úkon (např. ukončení kontro|y na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení prověření
námitek uplatněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření apod.) by| učiněn dne
4.4.2019 v 13:30 hodin.

A. VÝsIedek c|ílčích přezkoumání

A.|. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dilčích přezkoumání za rok 2018

/v č|enění pod|e předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení $ 2 odst. 1 a odst. 2l

1. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. a) p|nění příimů a výdaiů rozpočtu včetně peněŽních operací' týkaiících se
rozpočtových prostřed ků
Poru Še n í p rávnÍ ho před pis u :
Zákon č. 250/2000 Só., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŮ, ve znění pozdějších předpisŮ
Ustanovení:$ 3 odsÍ. í
Charakteristika ziištěné chvby a nedostatku:
Střednědobý výhied rozpočtu nebyl sestaven v souladu se zákonem.
Popis zjištěné chvbv a nedostatku:
Ve střednědobém vyhledu rozpočtu obce Majdalena na roky 2019 až 2023 (schválený v Zo dne 18.4'201B) je
uvedena splátka úvěrů v roce 2a20 ve výši 1.115.000 Kč. Dle splátkových kalendářŮ úvěru a pŮjčky od
oberbank, resp. JVS činí celkové roční splátky jen 692.500 Kč.
ZiištěnÝ nedost3tek bv| odstraněn.
Popis p|nění opatření: Před|oŽen Střednědobý výhied na roky 2020 aŽ 2023 se sp|átkami Úvěrů v roce

2020 ve výši 693.528 Kč (d|e sp|átkových ka|endářů).
opatřdní bv|o splněno: Napraveno.

Poru še ní právn í ho před pis u :
Vyhláška č.5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajŮ předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondŮ, rozpočtů územních samosprávných celkŮ, rozpočtů dobrovolných svazkŮ
obcí a rozpočtŮ Regionálních rad regionŮ soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: $ 6odsť. 1 písm. d)
Charakteristika zÍištěné chvbv a nedostatku:
FinančnÍ výkaz FlN 2 -12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
SťarosÍa schválil dne 18.9.201B rozpočtové opatření č.6 (mimo jiné změna na par.2321 pol' 5171 o 300.000
Kč na 550.000 Kč). Toto rozpočtové opatření nebylo přeneseno do výkazu k 30.9.2018. na par.2321 pol.
5171 je upravený rozpočet 250.000 Kč a výsledek od počátku roku 305.557 Kč)
ZiištěnÝ nedostatek bv| odstraněn.
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Pop is  p|něnÍopat ření: Před|oŽen výkaz pro pro hodnocení p|nění rozpočtu k 31.10.201B' kam by|o
správně přeneseno Ro č 8. Na par.2321 pot' 5171 je upravený rozpoČet
550.000 KČ a na par 61 71 po|. 5171 je upravený rozpoČet 949'060 Kč.

opatření bv|o splněno: Napraveno.

A. !1 . Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při
konečném přezkoumání za rok 2018

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B. ob|asti přezkoumání. u ktenÍch nebv|v ziištěnv chvbv a nedostatkv
pod|e ustanovení s 10 odst.3 písm. a) zákona č.42012004 Sb., které jsou uvedeny v ě|enění
podIe ustanovení $ 2 odst. 1 a2 uvedeného zákona:

1 . Ustanovení$ 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace' týkajícíse tvorbv a pouŽití oeněŽních fondů
- přezkoumán: Ano
obec netvoří peněŽní fondy

Ustanovení$ 2 odst. 1 písm. c) nák|ady a vÝnosv podnikat#ké činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
obec nevyxonává podnikate|skou činnost
Ustanovení 5 2 odst. 1 písm. d) peněŽní operace' týkající se sdruŽených prostředků vynak|ádanÝcir na zák|adě
sm|ouvy mezi dvěma nebo více Územními celkv' anebo na zák|adě sm|ouvy s jinými právnickými nebo
fvzickými osobami
- přezkoumán: Ano
obec nesdruŽuje Žádné prostředky

UstanovenÍ $ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace' tÝkající se cizích zdroiů ve smys|u právních předpisů o
účetnictví
- přezkoumán: Ano

Us tanovení  s2ods t .  1písm. f )hospoda ření  anak|ádání  sp ros t ř edkyposky tnu tými  zNá rodního fonduas
da|šjmi prostředky ze zahraničí poskvtnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
obec nehospodaří s těmito prostředky

Ustanovenís 2 odst' 1 oísm. o) vyúčtování a vypořádánífinančních vztahů ke státnímu rozpočtu. k rozpočtům
krajů' k rozpočtům obcí, k iiným rozpočtům' ke státním fondům a k da|ším osobám
- přezkoumán: Ano

UstanoveníS 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hosoodaření s majetkem ve vlastnictví územního ce|ku
- přezkoumán: Ano
Ustanovení$ 2 odst. 2 písm' b) nak|ádánía hospodaření s maietkem státu. s nímŽ hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
obec nehospodařís majetkem státu
Ustanovení Q 2 odst. 2 oísm. c) zadávání a uskutečňování veřeiných zakázek' s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumanÝch orqánem doh|edu pod|e zv|áštnÍho právního předpisu
- přezkoumán: Ano

4.

8 .
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- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano
obec neručí za závazky Žádných osob

14.

- přezkoumán: Ano
Ustanovenís 2 odst. 2 písm' h) Účetnictví vedené Územním ce|kem
- přezkoumán: Ano

C. P|nění . 9patření k odstranění nedostatků zlištěnÝch
v předchozích |etech

c.|. Při přezkoumání hospodaření územního ce|ku v předchozích |etech
by|y zjištěny nás|edující chyby a nedostatky:

C h a ra kte ri st i ka z i i ště n é c h lt by a n e d o stat ku :
ÚzemnÍ cetek neÚčtoval k okamŽiku uskutečnění účetníÍlo přÍpadu.
Popis zjištěné chvby a nedostatku:
Kontrolou zaúčtovánÍ výsledku hospodaření obce za rok 2015 bylo zjištěno, Že územní celek nedodržel okamžikuskutečnění účetního případu, ÚčetnÍ závěrka byla schvátena v Zo dne 9.6. 2016, hospodářský ýstedek bytzaÚčtován Účetním dokladem č. 1607-000120 dne 1.7.2016.
ZiištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Název opatření:
opatřenÍspIněno dne:

ZO ze dne 21. 6. 2017
17.10.2018

Popis p|něníopatření: Úeetni závěrka obce za rok 2017 byla schvá|ena v Zo dne 6'6'20'1 8. Zaúčtováníhospodářského výs|edku za rok2017 by|o správně provedeno ke dni 6'6'20,tB Účetním dok|adem č' 1806-000134.
opatření bv|o sp|něno: Napraveno.

Územní cetek nedodržet obsahové vymezení potoŽky výkazu zisku a ztráty,,Výnosy z činnosti,,.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou odeslané faktury č. 174014 ze dne 19. g.2017 na částku 120.866,50 Kč za nájemné movitých anemovitých věcí na VVT za tl. polotetí 2017, zaúčtované Účetním doktadem č. 17og-o0o072 dne 19. 9. 2017 apokladnÍho příjmového dokladu č' 533 ze dne 20. 11. 2017 za pronájem přísálÍ KZ na částku 2.904 Kč,zaúčtovaného účetním dokladem č. 1711-000056 dne 20. 11.2017 na částku 2..904 Kč byto zjištěno, Že nájemnénebylo Účtováno na příslušný účet výnosů 603 (výnosy z pronájmu).
ZiištěnÝ nedostatek bv| odstraněn.

- přezkoumán: Ano
obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob

UstanoVení Q 2 odst.:12 píim.. i\ ověření poměru dluhu Územního ce|ku k průměru ieho příjmů za pos|ední
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Název opatřenÍ: Výnos za proná.1em
opat ření  sp|něno dne:  1 .9 .2O1B
Poois p|něníopatřenÍ: o nájemném za kadeřnictví za měsíc září bylo správně účtováno na výnosový
Účet603 Účetním dok|adem č.  1809.000117 ze  dne 1 .9 .2018 '
opatření bvlo sp|něno: Napraveno.

Charakteristika ziiŠtěné chvby a nedostatku:
Územní celek neúčtova! k okamžiku uskutečněnÍ Účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitým věcem,
které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.
Popis zjiŠtěné chvby a nedostatku:
obec Majdalena uzavřela smlouvu o bezÚplatném převodu pozemkŮ č. 10o5gg17.tz s ČR - Státníríl pozemkovým
úřadem dne 24. 4. 2017, kde je obec Majdalena jako nabyvatel" Předmětem smlouvy je převod pozómků parc' č.
65i5 a parc' č. 171/6 v k. Ú. Majdalena' Nabytí těchto pozemkŮ schváleno v Zo dne s.-t z zat a. 

,Dle 
vyrozumění o

provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věcisp. zn. V-3566/2017-303 právní Účinky vktadu, ýkající se této
smlouvy, vznikly dne 10. 5.2017. Kontrolou Účetního dokladu č. 1706-000131 ze dne 7.6.2ó17, kde byto
provedeno zaúčtování nabytí těchto pozemků do majetku obce na účet O310505 (Pozemky ) v celkové účetní
hodnotě 23.099,85 Kč, bylo zjištěno, že účetní jednotka neúčtovala k okamžiku uskutečnění. Účetního případu při
převodu těchto pozemkŮ, neboť okamžik uskutečnění účetnÍho případu nastal dnem vzniku pravních účinkŮ
vkladu, což je v tomto případě dnem 1O' 5. 2017.
ZiištěnÝ nedostatek bvl odstraněn'

Popis p|něníopatření. V roce 201B nenastaltakový případ. Napraveno přijetím opatření k nedostatku d|e
zápisu Zo ze dne 6.6.201B - o vyřazení nebo zařazení pozemků za dlo majetku bude-účtováno ke dni právnÍch
účinků vkladu.
opatření bvlo sp|něno: Napraveno.

Charakteristika zjiŠtěné chvbv a nedostatku:
Územní celek neúčtoval k okamŽiku uskutečnění účetního případu.
Popis zjištěné chybv a nedostatku:
Zastupitelstvo obce schváIilo dne 21 . 6. 2017 účetní závěrku obce Majdalena za rok 2016 ve výši 2.B15.131 ,38 Kč.Kontrolou protokolu ze dne 21. 6. 2017 o schvátení účetní závěrky zá rok 2016 a účetního dokladu č. 1705-00011
ze dne 31. 5.2017 bylo zjištěno, Že HV obce filajdalena za rok zoto ve výši 2.815.131,38 Kč byt převeden -
zaúčtován dříve, a to dne 31. 5. 2017.
Schválením účetní závěrky je také schvátení výsledku hospodaření Účetní jednotky a datum uskutečnění ÚčetnÍhopřípadu je shodný s okamŽikem schválení účetní závěrky v orgánecň účetn.í jednotky, včetně protokolu oschvalovánÍ účetní závěrky, coŽ je v tomto případě den 21' 6. zotá v tento den m.ělo být.účtováno i'o převedení
výsledku .hospodaření 'z Účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432 (výsledek
hospodařénÍ předcházejÍcích Účetních.období), prótoze do doby schválení Účetní závěrky v orgánech účetníjednotky se stále jedná o výsledek hospodaření
ve schvalovací m říze ní'
Ziištěný nedostatek bvl odstraněn.

Název opatření:
opatřenísp|něno dne.

Název opatření:
opatřenísp|něno dne.

okamŽik účeiního případu při převodu pod|éhajÍcízápisu do KN
31.12.2A18

Zaúčtování HV
17.10.2018

Popls p|nění opatřenÍ: Úeetni závěrka obce za rok 2017 byla schvá|e na v Zo dne 6.6.201 8. ZaÚÓtování
hospodářského výs|edku za rok 2017 by|o správně provedeno ke dni6.6.2018 účetním dok|adem č. 1806-000134.
opatření bvlo sp|něno: Napraveno.
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D.|. Při přezkoumání hospodaření obce za rok2018 pod|e S 2 a $ 3 zákon a č.42Ot20O4sb.
+ neby|y zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dí|ěíchpřezkoumáních, které by|y 1iž napraveny.

D.||. Upozornění na případná rizika, která |ze dovodit ze zjištěných chyb a.nedostatků,která mohou mít negativnídopad na hospodaření úzómníh.o ce|ku v budoucnu:Při přezkournání hospoda'ření nenyia zjištěna žádná zavazÁa rizika, kierá oy mohla mít negativní dopad nahospodaření územního ce|ku v budoucnoiti.

D.|||. Poměrové ukazate|e zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podí| poh|edávek na rozpočtu územního ee|ku ....... ' . ....., '  o,O4 %b)podí lzávazkŮnarozpočtuúzemníhoceiku. . . . . . . . . .
c) podí|zastaveného majetku na ce|kovém majetku Územního ce|ku ......... 2,00 %

D.|V. Výrok o výši d|uhu úzernního ce|ku:
D|uh územního ce|ku nepřekroěil 60% průměru jeho příjmů za pos|ední 4 rozpočtové roky.
Výše dluhu Územního ce|ku: 1.8o8.140 Kč
60% průměru jeho příjmů za pos|ední 4 rozpočtové roky: 4.947.02o Kč

Majdalena, dne 4. dubna 201g

Jména a podpisy kontro|orů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

|ng. Jan Štaberňák

ďr_ÍIočEsKý*affšř$"u:HÍ*o'...:?:!;á'ill*',#]'*
! á Ts'T"."ff 's.::-lss,*

(28)
1s6212

kontrolor pověřený řízením přezkoumán í
podpis kontro|ora pověřeného řízen ím

přezkoumání
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Tato zpráva o vÝs|edku přezkoumání:

má pouze charakter návrhu zprávy o rlýs|edku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je
moŽné podat písemné stanovisko ve |hůtě do 15 dnŮ ode dne převzetí zprávy o výs|edku přezkoumání, a to
kontro|orovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamŽikem
marného uplynutí |hůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona Ó' 420|2004 Sb., o moŽnosti podání
písemného stanoviska k dotčeným zjiŠtěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání můŽe
v odůvodněném případě stanovit |hůtu delŠí'
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pňčemŽ se jeden stejnopis předává zástupci kontro|ovaného subjektu a
druhý stejnopis se zak|ádá do přís|ušného spisu.
nedí|nou součástí zprávy je seznam dok|adů a jiných materiá|ů vyuŽítých při přezkoumání, které jsou
uvedené v pří|oze.
s obsahem zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření obce Majda|ena o počtu ,10 stran včetně pří|ohy byl
seznámen dne 4.4.2a19 a její stejnopis č. 2 převzal dne 4.4.2019 starosta obce David Sekáč"

David Sekáč

starosta obce

$tránka 7



I
I

Návrh rozpočtu
. Na rok2018, zveřejněn 22'11. aŽ 14.12.2017 (potvrzeno na materiá|u)

Rozpočtová opatření
. Ro č, 8, schvá|i| starosta dne 17 12,2018

Rozpočtová opatření
. Zápis Zo ze dne 21 .4.2016, bod 5 - schvá|ení pověření starosty k provádění rozpočtových opatření,v příjmech neomezeně, ve výdajích do 500.000 Kč
n Ro č.3 ,  schvá| i | s ta i .os ta  dne i .6 .2018201B
. Schvá|ené Ro č. 3 zveřejněno na internetových stránkách dne 4.6.2018 - vizwebové stránky obce. Ro č. 4, schvá|i| starosta dne 1 .8.20.18
. Schvá|ené Ro Č. 4 zveřejněno na internetových stránkách dne 20.8'20 18 - vizwebové stránky obce. Ro č. 5, schvá|i| starosta dne 1 ,í.9.2o18
. Schvá|ené Ro č. 5 zveřejněno na internetových stránkách dne 25.9.20 18 - vizwebové stránky obce. Ro č. 6, schvá|il starosta 18.9.201B (mimo jiné par. 2321 po|. 5171 - změna o 300.000 Ke na 

-sso'ooo 
Kč)r Schválené Ro č. 6 zveřejněno na internetovýcl.r stránkách dne 17.1O.20,l8 - víz webové stránky obceSchvá|ený rozpočet

. Na rok 2018

. Zápis Zo ze dne 14.12.2C17' bod,4 - schvá|en] 19zpočtu na rok 2018 viz pří|oha (pří|oha - rozpoČetpodrobně n" P9r.-1gr.^1ry i po|oŽky, ce|kové př|jmy 8.876.000 Kč, výdaje 7.560.000 Kč, financování po|oŽka8124 ve výši 1..116.000 Kč

. Schválený rozpočet na rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách dne 10.1 .2a.É -viz webové stránkya potvrzení na materiálu
Sta nove n í záv azný ch u kazate l ů zřízený m org a n izacím

. oznámení ze dne 23:1.2018 o výši příspěvku pro ZŠ a MŠ Majda|ena na rok 201B ve výŠi 690.000 KčStřed nědobý výhIed rozpočtu

. Na roky2019 až2023 (mimo jiné sp|átky úvěrů na rok2020 ve výši 1.115'oo0 Kč, návrh zveřejněn 5.3. aŽ1 8.4.20i B (potvrzeno na materiálu)

. Zápis Zo ze dne 18.4'201B, bod 6 - schvá|ení výh|edu rozpočtu na roky 2019 aŽ 2023. Schválený výhled rozpočtu na roky 2019 aŽ 2023 zveřejněn na internétových stránkách dne 7.5.2018 - vizwebové stránky obce
Střednědobý výhled rozpočtu

o Střednědobý výh|ed na roky 2O2O aŽ 2023, návrh zveřejněn 14.12' aŽ B.2.2a19 (potrlrzeno na materiá|u) -splátka úvěrů v roce2020 ve výši693.528 Kč
Závěrečný účet

o Za rok2017, návrh zveřejněn 7.5. aŽ 6.6,2018 (potvrzeno na materiálu)
. Zápis ZC ze dne 6.6.2018, bod 5 - závěrečný účet za rok 2017 - souh|as bez výhrad; bod 4 - přijetíopatření k nápravě chyb (viz pří|oha - konkrétníopatření)
. $chvá|ený závěrečný Účet za rok2017 zveřejn8n na internetových stránkách od 6.6.201B - viz webcvéstránky a potvzenÍ na materiá!u

Faktura
. FAP č' 180í09948 ze dne 19.4.2018 - dodavate| DOMATECH.CZ s.r.o., kompresor, Částka 4.028 Kč. VPD č. 185 ze dne 19.4.2o1B - úhrada kompresoru d|e FAP, částka 4,028 Kč,. Účetní dok|ad č. 1g.4.2o18 - zaÚčtování Úhrady, částka 4.o2B Kč
. Účetní dok|ad č. 18o4-o00 O73 ze dne 23.4.2018 - zařazení do majetku na účet 028 v hodnotě 4.028 Kčo FAP č. 201861 ze dne 267.2018 - dodavate| E'J., výměna vstupních dveří, částk a 23.492 Kč. Účetní dok|ad č. 1807-000086 ze dne 30.7.201B . předpis FAP, částka 23.492 Kč. Výpis z BÚ ČS a.s. č. 7, pohyb dne 31 .7.2018 - Úhiada FAP, částka 23'492 Kč. ÚčetnÍ dok|ad č. 18o7-ooo 137 zedne 31 .7.2o1B- zaÚčtování Úhrady FAP, částka 23.492 Kč. FAP č. 180920 ze dne 23.B'2o1B. dodavate| s.P., dresy pro hasiče, částka 2.705 Kč. Účetnídok|ad č. 18o9-ooo058 ze dne 4.9.2018 - předpiš FAP' částka 2'705 Kč. Výpis z BÚ ČS a.s. č. 9, pohyb dne 4.9'201B - úhrada FAP, částka 2.705 Kč. Účetnídoklad č. 1Bo9-ooooil ze dne 4.9.2018 - zaÚčtování úhrady FAP, částka 2.705 Kčo FAP č. 112018 ze dne 29'8'2018 - dodavatel L.Č., kácení nebezpe8ných dřevin, Částka B.5oo Kč. Účetní dok|ad č. 1B08-oooO70 zedne 3,|.8.2013 - predpis FAP, částka B.5oo Kč
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.. Výpis z 

?Y-.P"",..^. B-, pohyb dne 31 8 20,18 - úhrada FAP, částka 8.500 Kč
r"ti ',."Účutní 

dok|ad e. raog-oďo1tize one 31.B.2o1B - zaúčtování Úhrady FAP, částka 8.500 Kč. 
if"1;n{lí'.,.:i:{i':ff.}%3?2l,-ť{Sffi;ié;?.?lá povinnost) -dodavate| T'GA s.r.o,, vybudování. 
.u,T.# ť;l]i1,.,1:osoóóoiJ ze dne z.s.zol6 - p}eopis FAP, částka celkem 245.o56Kč, z toho na Účet. Výpis''9,9P-"...-č 3, pohyb dne 2.3'2O1B - úhrada FAP, částka 202.526 Kč. Účetní dok|ad e. rsos-oďoó žď." an" 2'3.2O1B - zaÚčtování úhrady FAP, Částka 202.526 K.č. Účetnídokiad e' rao+-oóói5š .u dne 12,5'2Orc ]ár^,"ni oo majátxu na Účet 021 v hodnotě 245.056 KčH|avní kniha

. Za období 12/2O1B
H|avní kniha

. Za období 9/2018
lnventurní soupis majetku a závazkú

. Plán inventur na rok 2018 ze dne 17.12.2018. Podpisové vzory č|enů komise
o lnventarizačni zpráva k 31.12.2o1|ze dne 14'1.2O1go |nventurní soupisy účtů 01B, o1g, ,o21,  oz i ,  oz i i , -óžz, ,ooz,231,251,311,321,  331,  336,  337,342,343,345,346,374,378,4o3, '4á i , .12s,  a iď , ,  óe i ' t l .ont , .o|a pozemků,žatzenycnvěcným břemenem d|eKniha oiYú:l.'i[ 

31 12.2o1B obce Majdal"n" - ÁL'óál djós, 405, 505)
. Za rok 20.1g

odměňován í č|enů zastupitetstva
. Zápis Zo ze dne 1.11.2018, o9! eo) - vo|ba starosty; bod 3c) - volba místostarosty; bod 4b) - volbapředsedy finančního výboru; boo +9l - 

""lň 
paj."ďy,kontrolníhó vliooru; b-9d 4d) - vo|ba členů finančního

i{3,"JJ!i:,!{?"lř''3É"f[ŤJiJ::[[ť'.,?:f,-.:"*-'Jf".*Ť#ťJuuJ., ooňunřffi;ffiých č|enů. Zápis Zo ze dne 29.,l 1.2018, bod 3 - scirvatenr náuJ uys" odměny neuvolněného starosty. Protokot mzdy za období lzLzorc - kontrola n"uuJ.,eny starostá, p}"o."l" finančního výboru, předsedakontrolního výboru, člen kontróňino uliooiu J j., ;ň';."nčního výboru B.P.. zastupitelé V.B. a R.PRozvaha
Sestavená k 30.9.2o18

Rozvaha

..-- ' . Sestavená k31'12.2o1B
Uětový rozvrh

pro rok 201g
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

.^,,'^- ;ff.,sJsi{. iy..?":3éi: Jff:i;íi:h 33i 
5171 - schvá|ený rozpočet 150.oo0 Kč, upravený rozpočetV ý kaz pro hodnoc"ni pl"Eni ."Jp"ořtu "

. Sestavený k 31 '12,2018
. . -. . Sestavený, k 31 .1o.2o18
Výkazzisku a ztřaty

Sestavený k 30.9.2o1B
Výkazzisku a ztiaty

. Sestavený k 31.12.2018
uarovaci smlouvy

. 
..:it"ďŘi,;liilÍ.ifflTÍfffrítou 

Třeboň jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru ve výŠi. Výpis z BU ČS a's' 
^č 5., pohyb die 2a.5.2o18 - Úhrada daru, částka 6.000 Kč

s';""y:?::'jok|ad 
č. rcos-oóďliž.l jn" 24.5.2o1B- iá.:etáuaní úhrady daru, částka 6.ooo Kč

. Dodatek č. 13.12016 ze dne 26.4.2o16ke sm|ouvě o 
TiTy nebytových prostor s D.L. jako náiemcem -prodlouŽenÍ nájmu od 1'7.2O1ď oolo.o.zozi, áár"itJ 
" 

zveřejnění zaňeru 5.4' aŽ 20.4.2016

: i'i:n-:-ft,..$.,:i,i"áLtfuu;*.,ril:;Í!".:".:ůH,#[i1[3.['ů!.ffi:.or s o.t-. 1aro nájemcem-. Učetní doklad č. ,tBo9-0oo l,tz zie-ine 1.9.201á - p*Jňi. nájmu, částka 3.2oo Kč (účet 603)
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. PPD č' 462 ze dne 11.g.2018 - Úhraoa ná.1mu, částka 3.200 Kč. Účetnídok|ad č. 1B09-o0oo21 zádne tl .g.2O18- zaÚčtování Úhrady nájmu, částka 3,200 KčSm|ouvy o přijetí Úvěru
. Sm|ouva o úvěru č.45l1o/7o} od o?Ť?lk - splátkový ka|endář: sp|átky V roce 2a2O vevýši416 tis. Kč. Sm|ouva o půjČce s JVS ze dne .16.6.20t o - spiatxa u io"" 2020 ve výši 272.500 KčDokumentace k veřejn ý m zakázkáín
. ZápisZo ze dne 15.8.2018, bod 4 - schválení komise pro výběr dodavate|e p|ynofikace (3 členové). Yýzva k podání nabídky a zadávací dokumentac" ná ,.P,ód|ouŽení prýnouláu a plynovodní přípojka., zedne 6.9.2C'18

Doručeny 2 nabídky _,viz 2xpotvrzení o převzetí nabídkyRozhodnutí zadavatele o jmenování komise ze dne 17.g.2018- 3 č|enovéProtoko| o otevírání obá|ek ze dne 20.g.2018

a

a

a

a '1$iJ&!'g"".3x$t3.jH::.T.":j:;l;i"J.:.:.1ff,ť,'":oo.3*, oo', zovány 2 nabídky, nejvýhodnější
. 

Í7,3::,,:,?.ff,ff.T"'',,.,]'...|""o 
3 - souh|as . uýléi*' dodavatele prod|ouŽení p|ynovodu a plynovodní

. oznámení o výs|edku výběrovéh o Ťízení ze dne 26'g.2o1l,odes|áno 2 tirmám (viz2xpodací lístek). Sm|ouva o dí|o s GASToP JH s'r.o. jako zhotovite|em na předmět smlouvy ,.Prod|ouŽení plynovodu aplynovodní přípojka'' za cenu díIa70ď'418'55 Kč i". opH,.assááo,;á*ň veetně DPH, uzavřená dne4.10.2018
. Sm|ouva o díio z.reřejněna na profí|u zadavate|e dne 19 10.2 a18 - vizprofi| zadavatele obce Majdalena|nformace o přijat.ých opatřóních 1.eT'.-izotzoo+ su., g'oJzoót sl., apod.)o Písemn. '"'o.,::::.o přijetí opatření za rok 2}iz, podána na KÚ JčK dne 1 9.6.2018Vnitřní předpis a smerntce
. Směrnice pro zad.ávání veřejných zakázekobce Majda|ena, ÚČinno st2.2.20,|7.Zprávy o p|nění přijatých opátr"ni,ija-r..;'0l,ňřil.,'i,Íilióo' Sb., apod.)

. . Zpráva o plnění opatřen í za rok 2017 , doruěena na KÚ dne g.1 .2o1gUčetní závěrka - obec
. Za rok 2017
. Zápis Zo ze dne 6.6.201B, bod 6 - schválení účetní závěrky obce za rok2017
" Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017 zedne 6.6.2018. Účetní dok|ad č' 1806-000 Bl )e áne6.6.2o1B - přeúčtován í HV za rok 2017Zas|ání do CSU|S dne 20.6.2018 - vizstavová =p,,,á-_Učetní závěrka . Po
. Zápis Zo ze dne 6.6.2018, bod 6 - schválení účetní závěrky Po řs '" .'s Majda|ena (viz pří|oha . obsahujeI výs|edek hospodařen i Po za rok 2017 a převoo Jo ."iá*nino fondu)


