
KRA]SKY URAD
JiHočEsKÝ rnn:
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodařeníobcí
U Zimního stadionu t95U2.
37076 České Budějovice

spisová značka: orxo-pŘ 57g49 l aaL9/rukan stejnopis Č, 2

přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne 02,09.2019 dÍlČÍ přezkoumání

a na Krajském r;rraau Jihoěeského kraje od 18,03.2020 do 23.03.2020 jako koneČné přezkoumánÍ.

Přezkoumání hospodaření obce Lenora za rok 2019 ve smyslu ustanovení § 42 zákona Č, 12812000 sb.,

o obcích (obecni zřizení), ve znění pozdějších předptsů, a v souladu se zákonem Č, 42a|2O04 3b.,

o |řezt<oumávání hospodaření územních sámosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcÍ, ve znění

pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 19.07.2019 Krajským Úřadem JihoČeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od O1.01.2O19 do 31.12,2019.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jitka Luňáková

- kontrolar: Ing. Eva Pártlová

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5zákonač.42ol2oa4§b.a§4a§6zákonaŤ:_2li{_29111bl
vydat xraii*ý úřad Jihočeského kraje pod č. 547|}0L9|OEKO-PŘ, 549|ZOa9|OEKO-PR
dne 18. 7.2aL9.

Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných .opatřenÍ, vyvolanYch

vyhlášením nouzového stavu na území České republiky, s vyuŽitím postupu doporuČeného Ministerstvem

ílnancí, odbor 47 - Centrální harmonizačníjednotka, z podkladŮ předávaných Územními celkY elektronickY

a konzultovaných dálkovou forrnou.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Antonín Chrapan - staroďa

Alena Němcová - účetní
Hana Talafousová - účetní
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Předlně§ §řezkqumání:
ffihospodařeníjsouoblastihospdařeníuvedenéV§2odst'1a
č. 420/?004 šb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
pri -poiurouáni 'jeanottivýdrr právních úkonů se vychází ze zněnÍ právních předPisŮ

ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Sp. zn.l oEKo-PŘ 57049/2019/rukan

2 zákona

$atných

Podle ustanovení § 2 od§t, 3 zákona č. 42U7Oa4 Sb. nebyly

se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon. kteným byla konřola inventurního
23. 3. 2020.

předmětem přezkoumáni údaje, na které

soupisu účtu 0310502, byl uóněn dne

A. VÝqle,dek dílčí:eh přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2O19

Při přezkoumání hospodaření nebyly ziištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravéné z dílčích přezkoumáni nebo zjiŠtěné při koneČném
přezkoumání za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B. . Oblasti přezkoumánír.u ktených nebv|v ziištěny chvby a nedostatkv
podle ustanwení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 4?to!aťÉ Sb,, které jsou uvedeny v Členěni Podle
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákonal

rozpoĚtovÝch ptosťedků

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

3. Ustano.yení § 2 odst. t písm. c) náklady a výnosy podnikatetské Činno§ti Územního,celku

- přezkoumán: Ano

nebo ffzickými osoba$i

- přezkoumán: Ano

o účetnictví

- přezkoumán: Ano

ffiiánranjčí oqsry$udmi, na zát|adě mezinÉrodní,cn sm|uv

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelnal po§ta@kraj-jih§ce§lq.cr
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Sp. zn.: oEKo-pŘ 57049/2019irukan

9. ustanovení § 2 odst, 2 oísm, b) nakládání.a hospodařqní§ maietkem státu, s nímŽ hos§CIdlří Územni

celek

- přezkoumán: Ano

19. ustanovení § z qdst. z písm. c) zgdáváí}L.a uskutďňovátrí.veř,ejnýph.zakázqk, s yftirykou ÚkonŮ a.

oostupů Bře?koumánýUr grgánem dohtedu podte zvtáštního orávního předpis§

- přezkoumán: Ano

l,t, Ustanoverrí § ? odst. 2 pípm. d} stav ooh|edávek a závazků a nakládán!.s niml

- přezkoumán: Ano

12. U§tanoveni § 2 odst, 3 pístn. e) ručení za závazk:r, fyzick}lch a prévnichú§h osob

obec neručí za zavazky fozických a právnick,ých osob

13. Ustanpvení § 2 odst, 2, písm. f} za.stavovéní moviÝch a nemovit,ý§h věcí ve pro§PĚch tř§tích o§ob

obec nemá zastavený majetek ve prospěch ťetích osob

14. ustanovení E 2 odst. 2 pjsm. q) zřizovánívěcn,í,ch břemen k maietku územního c€lku

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst. _2 písm. h) účetnictví vedené úzen_rním celkeln

- přezkoumán: Ano

16. ustanovení § z odst. z.písm. i) ověLení poměru*dl.uhu územnítr,q celku k pr{rněru ieho Fříir"nŮ za noslední

@ právního předpisu upravujicího rozpočtovou odpově,dnost

- přezkoumán: Ano

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

byly zjištěny nástedující chyby.a nedostatky:
charakteri§tika ZjiŠtěné chyby a nedCIst9tl"§:

územní celekjako poskytovatel transferu nedodržel postupy účtování transferŮ s Povinností vYPořádanÍ,

popis ziištěné chyby a nedo.statku:
gbec přijala neinvestiční dotaci ve výši 65,000,00 Kč pro jednotky sborŮ dob'rovolných hasiČŮ obcí

:inďesffino kra1e *,,Zásahové vybavení pro Jednotku SDH Lenora" na základě §mlouvY o PoskYtnutí d9tace

sDo/oEZI/1769?18 ie dne 12.06:20ts od:er. Celková víše dotace, rj, 65 000 KČ byla vyPlacena jako Platba

;- Ů;ň výši prokázan,pch oprávněných výdajů dne 21.og.2018 po schválení koneČného vYÚČtování dotacg

; př"dá*i záveieine ipieuv ňa přeoápsaném tormutáři ze dne 11.09.201S . Dle Oznámení o PoskYtn_utí

dotace ze dne 28.05.20!8 já oxamžit< finančního vypořádání u těchto poukázaných !1. nrostřeOkŮ z ÚČetního

ňt.oirt. shodný s okamžiÉem přijetí těchto prosiřeatů, tzn. není účtováno Prostřednictvím ÚČtu 374. ale

;11n;u oo výnosů na účet aiz.'v rozporu s takto stanoveným postupem uskuteČnila ÚČetní jednotka

"yiičt*ári 
oá wnosů {eiz) rčetním dot<tadem č. 1806-000164 již dne 11.06.2018, tj. pŤed odevzdáním

závcieene Zprávy a 'přú přijďím transferu {BV č. 147, kreditní obrat ve VýŠi 65.00,00 KČ

ze dne 21,09.2018).

Ziišlěný nedosta§ek bvl odstraněp.
Název qpatření: zápis zastupitelstva obce ze dne 25. 6, 2019

ffiXi#* l# i?i3r. neinvestiční dotaci ve výši 107.00p [č_pro jednotky sborů

d"b-_"Tlných h;rsřňbcíJihočeského kraje -,, vybavení pro JSDH Lenora" na zák}adě SmlouvY o PoskYtnutí

dotace ,eá. e. 4$-a?-§!L9 od JčK, DÉ oznámení o poskytnutí dotace ze dne 19. 11._ 29lg j9 okamák

finančníhďvypořádání u těchto poukazaných fin, prostředků stanoven na den 19. 11. 2019. UČetní jednotka

zaúčtovala z3iotru účetním dokladem č. 19u-000144 dne 19. 11. ?019 dle stanoveného postupu,

9oatření bylo srrlněngl Naoraveno.

tčl 70B90650
DiČl tz7g890650
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Sp. zn.: oEKo-pŘ 57049lž019lrukan

C,barakteristlkazjištěné chyby a nsdostatku :

Územní celek nedodržel obsahové vymezení potožky rozvahy 'A,II.3, Stavby",

PoŘis zjištěné chyFy a ngdostatku:

obec na základě usnesení ZO č. ? ze dne §3.05.2018, objednávky ze dne 04.08.2018 a Př§até faktury

ze dne 03.07.2018 pořídilal

1, Na hřiště v Zátoni houpačku závěsnou HZ 020 v pořizovací ceně 48,621,50 KČ (dle usnesení ZO vznikla

ótreuu rnýměny .avaoná-Ňputt y, která byta evidóvána na účtu.028). Herní Prvek na hřiŠtě v Zátoni bYl

;.ř.il ná ,ie"t ů21 0600 §ůvby'á evidován pod inv, č. I2IO223, Název; dě,tu!é hřiŠtě Zátoň. Existence

áét úer.,o hřiště v ZáÓ;i usá[ nuni prokáána majetkovou evidencí, §. žádné tak9v9 hřiŠ!ě nebYlo dosud

"i*á." " 
Áil"tkŇ gvidŇáo. pořtený trerní prven,sám o.sobě nenístavbou - z toho dŮvodu bYlv tomto

Ř""riét-m pripaoc porir*ň oiounodouý *":"ter* u póřizovací ceně vyšší neŽ 40.000,00 KČ a Jako takoť měl

b|t zařazen na účet 022 Samostatné hmotné movité věci,

2. Houpadlo na pružině Hp008 v pořizovací ceně 1z.821,59 Kč na hřiŠtě v Lenoře pod {Š. Tento majetek bYl

iiru*n jako technická zhodnoceni oětsréno hřiště pod MŠ v Lenoře. Na rozdíl od prvního PřtPadYl bYlo t9!9

r.rigiď:ií o.*oě"o , *uiaoua,lo na účtu 021 ů60Ó a v majetkové evidenci vedeno Pod inv, Č. Í210068

u pořirouaciceně +gs.2g4,00 Kč (k 01.01.201s). Herní pry9li.y pořizovacíceně t7.gZ3,50_ {Č (§. Pořizovaci

cena pod 40,000,00 xij uviň.wrivně zaúčtová'n jat<o technické zhodnocení pŮvodního hřiŠtě.

Ziištěný nedos3atek byl, odgtraněn.

Opatření by|,o splněno: Haoraveno.

D. 4ávěr z ořezkoumání hpspodaření za rok ?0l9

Název opatřeni; zápis zastupitel§Na obce ze dne 25. 6. 2019

Ooatřenísplněno dne: 31.12.2019
Popis plněníqpatření: Kontrolou inventurního soupizu ÚČtu 021 600 ostatní stavby - inventámí

č. 1210223 závěsná houpačka Hz020 v lroonoiě 48,621,50 Řč a inventárního souPisu ÚČtu 02B bYlo zjiŠtěno

správné zavedení na majetkový úČet 021 a vyřazení z ú&u 028 DDHM.

Kontrolou inventumího6p;J ňet" ňir oorjo ort tní stavby bylo zjištěno, že pořízené nlunao]9.19 ryiŽ'.:i
Hp008 v hodnotě 17,B23,5'ů Kč, které je norrým herním prvkem zabetonovaným * země na hřiŠti Pod MS

iiiřiš§ iln§;'inueniu.ni 
'e. 

rzro'ogg), Óne 31. !2'. zatg územní celek zaúČtoval ÚČetním dokladem

Ůptgrz-oooz2s jako podli mitní technické zhodnoceni.

D,l. při přezkoumáni hospodaření obce za rok 2Ot9 podle § 2 a § 3 zákona Č. 420/2004 Sb,

c} nebyly zíi§ěny chyby a n9dostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích
přezkoumáních, které byly iiž naprave§y.

D.Il. Upozornění na případná rizika1 která lze _agvoli,t ze zjiŠtěných 1hyb a nedostatkŮ,

t*erá motrou míi nágativní dopad na hospodaření rlzemního celku v budoucnul
při přezkoumání hospoda6i #Ň. rjištěna žádná eávažná rizika, která by mohla mít ne9ativní doPad

na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. poměrové ukazatele ziištěné při přezkoumání hospodařeníl

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ......,... ", 9,65 o/o

Éi ffiii 7ár,urinna rozpočiu územního celku ...,..,,.. """" 3,39 o/o

.Í ňóair zJstavenéno miiett<u na celkovém majetku územního celku ,........ 0,00 Vo

D.IV. Výrok o ťši dluhu územniho celku:

Dluh úzernního celku nepřekročil 60 o/o průměru jeho př§mŮ za poslední 4 rozPoČtové rokY.

identifikátor D5: kdib3rr
e-podatelna; po*a@kraj,jihscesky.cz
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DrČ: cz70890650

Stránka 4 z 9



Sp. zn,: oEKo-PŘ 57049/2019/rukan

České Budějovice, dne 1. 4. 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumáníhospodaření:

]itka Luňáková

Kffi.e#&KÝ q}Řgg*
JEř{fficn§KÝ mma"g

ůíJboř ekollomichý
odíjdlgni píazkumu a ffrytůdiky

hclsi}odffření ohfl
u žinlníhe stadionu "1952/p

s3{}'řS *ptqké &r;qiěit:vigo t lúJ

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing, Eva Pártlová

kontrolor

Antonín Chrapan

podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

nepřítomna při konečném PH

podpis kontrolořa

Tato zpráva o výsledku ořezkoumání:
_ 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,420paa4 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska kdotčeným zjiŠtěním. Kontrolor Pověřený

řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit thůtu detŠí,

_ je vyhotovena ve dvou 5tejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného

subjet<tu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.

_ nedítnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů vyuŽitých při přezkoumánÍ, které jsou

uvedené v příloze.
_ s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lenora o poČtu 9 stran vČetně PřílohY bYl

seznámen prostře{nictvípn elektronické dálkové komunikace dne 23. 3. 202a a její StejnoPis Č, 2

převzal ane ...,......j:r,,.Y1,...{Ý.+.i,.,,.. §tarosta obce Antonín Chrapan.

Poučerli:
ffi"nk je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42aftaa4 §b,, Povinen Přijmout

"p.tr..iinipiávě 
crivďi neoostatrů uvádenýcn v.této zprávě o výsledku přezkoumáníhosPodařenía Podat

o'tom písemňou informaii prárrou*ávajícímú orgánu, a to ne;poiději do 15 dnŮ po projednánítéto zPrávY

spo|u se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona Č, 42012004 5b,, Povinen v informacích Podle

ustanovení § is oost. r piám. b) téhož zářona uvést lhůtu, ve které podá přísluŠnému Přezkoumávajícímu

orgánu píse-mnou zprávu o plnění přuatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu

uvedenou zprávu zaslat,

Nesplněním těchto povinnostíse územní celek dopustípřestupku podle ustanovení § 14 odst, 1 PÍsm, b) a c)

zákána č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu ceiku pod|e ustanovení § 14 odst, 2 zákona Č, 4za|2a04

Sb. pokutu do výše 50.000 Kč,

oB§* i-§hjůRA'á,
,, 3§4 42, Lerrora 3§

i'j,,,],:iJL,,:iL.rr'.:,(-;J,;li!!l::l
l jjr4

" ",T""" "" ",
ijpodpisstarosta obce

identifikátorD§: kdib3rr
e-podatelna; posta@kraj-jihocesky.cz

tel:
fax:

386 720 tll
386 359 069

tČ: 70890650
DIČ: cZ70890650

§tránka 5 z 9



Sp. zn.: oEKCI,PŘ 57M9/2019/rukan

příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Doklady. a ii né materiály využité_při přezKoumání :

Návrh rozpočtu
; zvařejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 4. 12, 2018 + skutečnost

za roŘ 2018 (intemetové stránky obce} + soclálnífond
Rozpočtová opatření

. Delegace pravomocí k provádění rozpoČtouých 9.ry9tlq na starostu obce (§ 102 odst, 2 písm, a)

zákoía e. izslzooo §b., o obcí,ch, ve znění pozdějších předpisů:

. §chváleno usn. Zo č. 3 ze dne 28.06,2Ótr tárto, Zastupitelstv9 .oPF pověiuie §tarostu oke
k neomezene*i p.*eae"Úr.*ý.r, ,"rp"a.wirr zms, §ý po.oc]rrizi§ zm§lf obJemu rozpočtu,

ale dochazít práň" *"iiiuanoiri"r,ripái"irá*i, v případÉ že docházíke změně obiemu rozPoČtu,

-. ,ti..Ě prú*ď;6;eiené výši, na siraně uýdajů _do 
riÝ,še 200.000,00 Kč

o Ro č. r sóváteno starostou obce dne ?. 1. 2019, zveřeJnéno 16, 1. 2019

. RÓ č. z,.nuá*no §taro§tou obce dne 1. 2. 2019, zveřeJněno 28. 2. 2019

. RÓ i. i schváleno starostou obce dne 1. 3. 2019, zveřejněno 7.3.za§
l R0 č. 6 schváleno v zo dne 2s. 5. ilió;"iňái*ni č,-|1, zveřeJněng..t1, 6,,,2919 (inv,..dotace JčK

ve yýši 200 00b-;00 xč, oaúčtováni spÉÚv'Ověru na položce 812{ve \nÍŠi 2 000 000,00 KČ)

§chvátený rozpďď
. schválen,lastupitels,Lvem obce dne 18, 1?,

Kč, celkwé výdaje ve výši 13.775.00S i(č,

minulých let, zveřejněn na int€rneto$ých
paragraf

2018 jako schodkový,, celkové příjmy ve výši 10,800,000

scr,oáer. ve uiši 2,975.000 Kč bude hrazen z přebytku

stránkach obce dne 20, t2,2018, závazný ukazatel -

2019 - internetové stránky obce, sďtválen

zveřejněn od 19. 12. 20t8 - internďové

§tanoviní Íávazných ukazatel$ zřízeným organizacím
Hffi;#ř"" ii. iz. 201s o schválení neinvestúnir,,o příspěvku na provoz ve výši 290 000.00 Kč

zřízené po základní škola a Mateřská škola Lenora

§třednědobý ťhled rozpočtu
. §estav€n na roky 2QZ0-2OZL, návrh zveřejněn od 4, 12,

v ZO dne 18. 1-2. 2018, schválený střednfuobý výhled

stránky obce,
. součástí jsou dlouhodobé závazky a pohledávky obce:

. dl. pohtedávka _ na AU 465 
'00j? evÚ"ý'Úo - dlouhodobé po§kytnuté zálohy - zŮstatek

k 3r. 7. 2019 ání 1.126,j91,72 Kč

Zavěrcčný účet
ílToJri]'rarcrečného účtu 2018 (zpráva o v,§ledku pH2018 ze dne i6. 4. 2019), návrh závěrečného

a 1llcll§t lttí aoY§l ELJ l§l lv ullq &vrv

účtu za rok 201s zv;rurn8n na int**eúoých stránkach o!c9 o! 6, 6. 20.19..d9 3_!.._6:š1:_:
lnformace o ,u"r*jněni řvedeny * Ókumóiu, návrh ZÚ_201s schválen zastupitel§tvem obce dne

25. 6. 2019 , wror,u* s výhradou, scňvátený materiát závěreČného ŮČtu zvďejněn dne 9, 7, 2019 -

internetové stáky obce . , L,. _ obec vykonává hospodářskou činnost - muzeum a IC {zvláŠtní ŮČet), sPráva bYt. fondu (zvláŠtní

ůčeQ
. , obec tvoří sociální fond (účet 231)

Bankovní výpis
. výpis z ÚČtu ke dni 31. tz. za§,,
. - spořící ůčet u Čsoe e., za§lz
. .- Úunicipálníkonto u Čsog č. 2019/12
. , běžný účet u KB a. s. č. 12
. - běžný účet u KB a, s. č. 61
r - účetdotace u ČNg č. zz
. - běžný účet u Čs a. s. č, zL7

Faktura
r pořízeníDDHM (02B}:
. faktura došlá č. 9044802523 ze dne 25. 6.zatg, dodavatel PavliŠ a Hartman, spol, § r.o., plovoucí

čerpadlo, částka k úhradě 36 058,00 Kč
. UD č. 1906-s00 t25 ze dne 25. 6. 2019 - předpis závazku, zaúČtování do majetku na ŮČet 0280000

v hodnotě 36 058,00 Kč
. ,d;;;-řt""ď",i, e.'roa u" dne 26. 6. 2019 - úhrada faktury ve výši 36 058,§0 KČ, ÚČetní doklad

č. 19-807-00423 ze dne 26. 6.2019

idenťfikator ĎS: kdib3rr tgli 386 720 111

e-púáiáinu, posta@kraj-jíhgcesky,cz fax: 386 359 069

tČl 70890650
DIČl cZ70890650
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Sp. zn.: oEKO-PŘ 57049/20t9/rukan

. - inventárníčíslo 78a273
a

. účet 511 - oprava:

. faktura došlá č, t990470032 ze dne 18. 6. 2019, zhotovitel STRABAG a,s,, oprava MK 7c

u žet. přejezdu v obci Lenora, částka k úhradě 68O77,L! KČ (přenesená daňová Povinnost)
. UD č. 1906-000130 ze dne 18. 6, 20i9 - předpis závazku
. uvpii zúčtu čS a.s, č, t07 ze dne 25. 6. 2019 - úhrada faktury ve výši 68 a77,t1, KČ, ÚČetnídoklad

č, 19-807-004t6 ze dne 25, 6, 2019
Hlavní kniha

. vÝkaz sestaven za období7Pa§

. výkaz sestaven za období I42a§
Inventurní soupis majetku a závazků

. Směrnice pro provedení inventarizace č. i/2019, účinná ad t2, 12, 2019

. Plán inventur na rok 2019

. Jmenováníčlenů inventarizačníkomise + podpisové vzory

. 1nventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 30. i, 2020 * schválena starostou obce dne B- 2.2020
r inventurni soupis účtu 028 (inventární číslo 280273, plovoucí čerpadlo v hodnotě 36.058,00 KČ),

inv. soupis účtu oztooo0, inv. soupis účtu 0310502,_..inv. soupis ÚČtu 132, inv. souPis 231,

inv. souiis účtu 33t, inv, soupis účtu 336, inv. soupis účtu 337, inv. soupis ÚČtu 374, inv. souPis

účtu 403, inv. soupis účtu 465
. Výpis. (ru te dni 31. 12,2019 kťr. Lenora - inventurnísoupis účtu 0310502 ostatníplocha - zástava

horní cesta v celkové hodnotě 759,31 Kč
Kniha došlých faktur

. ke dni 31. 7,2a§
Pokladní kniha (deník)

. konečný igututuÉ pokladní knihy obce a pokladní knihy HČ za období 7Pa§ je shodný s koneČným

zůstatkem účtu 261 Pokladna vykázaným v rozvaze 7l2al9
Příloha rozvahy

. vÝkaz sestaven ke dni 31. 7.20L9

. výkaz se§taven ke dni 31. 12, ZOtg
Rozvaha

. výkaz sestaven ke dni 31. 7, ZOL9

. výkaz sestaven ke dni 31. 12. 2019

účetní doklad
. UD 1912_000225 ze dne 31. 12. 2019 - hopsadlo na pružině HP008 v

zaúčtováno jako podlimitní technické zhodnocení
Výkaz pro hodnocení ptnění rozpočtu

. výkaz sestaven ke dni 31. 7, ZOtg

. výkaz sestaven ke dni 31. 12,2a§
Výkaz zisku a ztráty

r výkaz sestaven ke dni 31. 7,2019
. výkaz sestaven ke dni 31, 12. 2019

hodnotě 17.823,50 Kč

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
. výkaz sestuubn ie dni 

-30, 
o. zorg, hospodářský výsledek převeden do rezervního fondu

dle schválení zastupitelstva obce
Výkaz zisku a ztráty zřizených příspěvkových organizací' , výkaz po Zš á Úš lu,*ru Óestaven ke áni 31. 1z. zotg, výsledek hospodaření za _rok 

2018 je ve výŠi

4',427 Kč, zápis zastupitelstva obce ze dne 28. 5, 2019 - schváleno převedení HV do rezervního

fondu
Smtouvy a další materiály k poskytnudm účelovým dotacím

. žádost o poskytnutí iinančního příspěvku na člnnost spolku Žen v Lenoře ze dne 7L, ?-, ZOL9,

r zápis ZQ ze dne 26. 3. 2019 _ Zo schvaluje poskytnutí příspěvku na Činnost místních spolkŮ -

pro spolek žen v Lenoře ve Kč 13.000 l
. smlouva o poskytnutí dotace ze dne Zg.3.2o!g, vyúčtování dotace nejpozději do 1. 12. 2019,

. sdělení Spolku žen Lenora o výši dotace ze dne 27. 3.20L9,

. UD č. 1903-000273 ze dne 26. 3. 2019,

. výdajový pokladní doklad č, 19-702-00226 ze dne 9. 4. ZO7g, zaúČtování UD Č. 19-702-00226 dne

9. 4, 2019 {26Ll373). vyúčtování dotace UD 1912-000199 dne 2. 12, 2019 (3451373)

identifikátor D5: kdib3rr
e-podatelna: posta@krajjihocesky.cz

tell 386 720 111
fax: 3B6 359 069

tČ: 70890650
DIČ: cZ7OB90650
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§mlouvy a další materiály k přija§m účelovým dotacim
. ,,Vybavení prq JSDH Lerrora"
o Neinvestlčni coT6 ve výši t07,000 Kč od Jčk pro Jednotky sborŮ dobrovolných hasiČŮ obcí

Jihočeského kaje r€. Č, +ss-oz-t+/ts
. Omámení o poskytnutí dotace ze dne 3. 6. ?019
. označení příJmŮ a výdajů souviseJící,;h s dotací oznaát UZ453
r přijem ooiaé dne ,t. 7. 20tg, výňis gú Čs a.s. č. 115, zaúčtování inkasa UD 1907-000063

. oznámeni o uy*etováni dotaii od Jčk ze dne 19. 11, 2019, datum vyúČtování stanoven

na 19. 11, 2019 - zaúčtovánív rámci daného roku UD 1911-000144 dne 19. 11. 2019

§mlouvy o přiietí úvěru
. dohoda o ukončení platno5ti smlouvy č. 0431016469 ze dne 7. 2.. 2019 uzavřená s Čest<á sPořitelna,

a, s.
. _ dne 30. 7, 2018 uzavřeli banka Česká spořitelna a obcí Lenóra smlouvu o Úvěru Č, 0431016469 -

touto dohodou zaniká platnost této smlouvy
Dokumentace k veřejným zakázkám

. "Yypracování projektové dokumentace |{a stře|nici Lenop",

. tek č. 1 ze dne 14. 1. 2019, dodatek Č. 2 ze dne

16. 1. 2019, dodatekč. 3 ze dne 17. 1. 2019},
. seznařn obeslan,ých uchazečů schválen,i zastupitel§tvem obCe dne 18, tr2, 2018,

r "hodnotící komise schválená zastupitelstvem obce dne 18, 12. 2018,
. zpráva z rrýběrového řízení veřeJné zakázky ze dne 23. 1. 2019,
r rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 23, 1. 2019,
. zápis 7a zedňe 19. z. za§ _ zo scnvátuje přidělení_veřejné zakázky uchazeČi: Malý Velký Ateliér

s. r. o., Netolice, tČ oss 92 900 § c€nou díla 625.000 Kč bez DPH,
. smlouva o oíto črutra_2019 ze dne 26.02.2019, zhotovitel díla: Malý Vellcý Ateliér s" r. o., Netolice,

1č 053 92 900, celková cena: 625.§00 Kč bez DpH (s DpH 756.250 Kč),

. - §mlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 28, 2. 2019, .;
r dohoda o ux.ončení smtouw o dílo CN118-2019 ze dne L7.4.20!9, z dŮvodu nePravidelnosti

územní *uaie se v souladu u čtánt** XII odstavce 1 Smlouvy smluvní §tranY dohcdlY na ukonČení

Smlouvy, a to ke dni 17. 4. 2019. objednav_atel uhradí zhotoviteli adekvátní Část ceny díla.jiŽ

ňrooáaéňe1,o ui"tn+ veškeďch nákladů a rnýdajů a to ve vwi 49.247 KČ vČ, DPH (rozPÍs Provedených
prací a nákladů s oceněním přiložen),

. - dohoda zveřejněna na profilu zadavatele dne 30. 4.2a§
a

. "Oprava_MK 7c u žel. přejezdu v obci Lsnorá'j,

. @ 
-e. 

zotg podep§aná §tar§§tou_obce, dle nq.!Ídkoveho rozPoČtu ze dne

3.6. 2019 od firmy STRABAG a.s,, nabídková cena ve výŠi 68 077,00 KČ bez,DPt'l,

. druh veřejné zakázky: §tavební práce

. "Stctvebqí úprav} bÝyalé kotelny B§ technické zázemíobce Lenq,!a", 
_. Zo ze dne 28. s.ffi schvaluje zadávací dokumentaci, vČetně seznamu

oslovených firem a hodnotícíkomire,
rnýzva k podání nabídky ze dne 29. 5. 2019, lhůta pro podání nabídek do 14, 6,2079,
seznam oslovených uchazečů,
ipr*. iri,nárou+no řízení Úeřeiné zakazky malého rozsahu ze dne t7,6. ?atg, doruČena jedna

nabídka od firmy petr Blahout, Ňnické préce, nabídková cena ve vÝŠi 554 311,39 K! bez ?PH, _

. Zo ze dne 25. 6, 2o19, u.ň"r*r,í č. 5 - schválení zhotovitele díla veřejné zakázky, firmu Petr

eňh;ut. nabídková ceně v§ výši 554 311,39 Kč bez DPH, pověření starosty obce k podpisu smlouvY

o dílo,
. Smlouva o dílo uzavřená dne 2B. 6:

,,Stavební úpravy bývalé kotelny na

bez DPH, 670?L6,78 Kč vč, Dptl,
. termín zahájeníprací: červenec 2019,
. termin dokončení: do 2§. 12. 2019,
. - §mlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 1. 7.2a§

Informace o přijatýcň opaťeních {ák 42;o l z0o4 _§b:i 320/.2001 s!.1 
"p99,).ilřň'iliú-ffirg.;. 

'019, 

piojean'áníávěrečného účtu v zo dne 25. 6. 2019, lhůta k podání

informace o plnění uvedena

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: po§ta@kť3j-jihffie§ky.cí

2019 de zhotovitelem Fetr Blahout, tštěn[, předrnět smlouvy:

technictqé zázemí obce Lenora". cena díla: 554 311,39 KČ

tel:
fax:

3B6 72CI 111
386 3§9 069

tčl
otč:

70890650
cz70890650
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Vnitřní předpis a směrnice
r Vnitřnísměrnicá č. 2/2018 k oběhu ÚČetních dokladŮ - přítoha Č, 1 podpisove vzory

. Směrnice obce Lenora č. 412016 o i.Jeuani veřejných zakázek malého rozsahu s ÚČinností

od 13. 12,2016
. Vnitřní směrnice č, 3paa7 o zabezpečení zákona o finanČní kontrole s ÚČinností t2. 12, Ža07

. Směrnice č. iiioós pro zyízeni, worou a užití Sociálního fondu Obce Lenora s ÚČinností

od 15, 12,2a09
. Vnitřní směrnice č. 1i2016 pro hospodářskou s účinností od 1. 1. 2016

Peněžní fondy územního cetku - pravidla Borby a použití
. Směrnice č. 

'rŇ 
ňro zřízení a použití sociátňíno fondu obce Lenora schválená usnesením ZO

č. 19 ze dne 15.12.2009
. FAP č, 19_002-00001 ze dne B. 7. laIg, dodavatel: Základní Škola a Mateřská Škola Lenora,

odebrané oneoJ-iamlrňnit ou Lenora za období !-6Pa§ v celkové hodnotě 11.880 KČ

. _ piáa|iizaúčtáván dokladem 1907-000037 ze dne 30. 6, 2019 (5z7l32l.}

. _ platba provedena dne 15. 7.ZQlg, rnýpis BÚ Česká spořitelna Č. 121, KČ tl.BB0,

. - platba zaúčtována dokladem č. 19-s07-00469 dne 15,7, z0l9
účetní závěrka

r protokol o schváleni účetnízávěrky obce Lenora, mp_teriál ÚČetnízávěrky, schválena zastuPitelsWem

obce dne zs. 5. }org, odeslání ínr**i.u áo 
'csúrs 

dne 12. 6. 2019, převedení hosPodářského

výsledku 43t!432 účetním dokladem č, 1905_000160 dne 28, 5, 2019

. protokol " ,.n"Jiá"i Úč"tni závěiď- přispěvr<ove organizace 7Š a MŠ Lenora, schválena

zastupitelstvem obce dne 28, 5. 2019

Žádost o přezkoumání hospodaření
. doiučena na KÚ dne 3. 5. 2019

identifikátor D§: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraijihocesky.cz

tel:
fax:

3B6720 LLt
386 359 069

IČl 70890650
DiČ: cZ70890650
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