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KRAJS]ť URAD
JIHočEsrÝ rnn:
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodařeníobcí
U Zimního stadionu L952lZ
37o 76 České Budějovice

spisová značka : oexo-pŘ 66630/ 201 9 | zdpe stejnopis č. 2

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
24.t0.2019 jako dílčí přezkoumá ní
09.03.2020 jako konečné přezkoumání

přezkoumání hospodaření obce Probulov 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. 42012004 g|b.,

o přezkoumávání hospodaření územní,,rh samosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcÍ, ve znění
pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 24.07.20í19 Krajslcým Úřadem JihoČeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 3L.L2.2OL9.

Přezkoumá n í vykona l :

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Eva Páftlová

pověřeníkpřezkoumánípodIe§5zákonač.42O|2OO4Sb.a§3"S6zákonaČ.255l2OL2Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 549l2oL9loEKo_pR dne 18.07.2019.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Mgr. Jan Němec - starosta

zdeňka štěaroňst<á - účetní
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Sp. zn,: oEKo-PŘ 6663Ol2OI9lzdpe

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. L a 2 zákona
č, 42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znéní právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č, 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolníúkon, kontrola inventarizace účtu 451 ke dni 31.12.2019, byl učiněn dne 09.03.2020.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

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

1.

Přehled nenapravenÝch chyb a nedostatků závažného charakteru podle ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 42O12004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. I a 2 zákona
č,420l200a Sb,):

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a uýdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícítrh se
rozpočtoyých prostředků

Porušení právního předpisu :

Zákon č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 13 odst. 1 písm. b)

Charakteristika ziištěné chyby a nedostatku:

Nebyla podána písemná informace přezkoumávají,címu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb
a nedostatkŮ uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání
závěrečného účtu.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Závěrečný účet obce Probulov za rok 2018 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne
23,06,2019. Písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě
o rnýsledku přezkoumání hospodařeníobce za rok 2018 byla podána krajskému úřadu dne 04.09.2019.

Nedostatek nebvl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

tč: 70890650
DIČ: cz7089o650
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Sp. zn.: oEKo-pŘ 6663Ol20l9lzdpe

10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420120O4 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. I a 2 zákona
č, a20l200a Sb,):

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) p!_nění příjmů a rnýdajů rozpočtu včetně peněŽních operacÍ. bÍkajících se
rozpočtouýih prostředků

Porušení právního předpisu :

Zákon č,IZB12000 Sb,, o obcích, ve zněnípozdějších předpisů

UstanovenÍ: § 72 odst. 4

Charakteristika zjĚtěné chyby a nedostatku:

Neuvolněnému členu zastupitelstva, kter.ý vykonával funkci starosty, byla zastupitelstvem stanovena
nebo poskytnuta odměna v rozporu se zákonem.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Neuvolněnému starostovi obce byla výše odměny schválena zastupitelstvem obce dne 04.11.2018 a dne
03.02.2019. Kontrolou rnýplatního lístku neuvolněného starosty za období Il20L9 a 11/2019 bylo
zjištěno, že mu byla vyplacena odměna v nesprávné výši.

Nedostatek neby! do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územním celkem

Porušení právního předpisu:

Vyhláška č.27O|2O1O Sb., o inventarizaci majetku azávazkťl, ve zněnípozdějŠÍch předpisŮ

Ustanovení:§Bodst.1
charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:

Inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis nebo zjednoduŠený inventurní soupis nebyl vyhotoven
ve stanoveném rozsahu.

Popis ziištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou inventurního soupisu účtu OSt - Pozemky k 31.12.2019, hlavní knihy za období I2|Z0I9
a účtového rozvrhu platného pro rok 2019 bylo zjištěno, že tento soupis není v případě věcných břemen
vyhotoven dle jednotliuých analytických účtů, a to 0310310, 0310510, 0310610, 0310710.

Nedostatek nebvl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

B. Oblasti přezkoumání, u ktených nebyly zjištěny chyby a nedostatkv
podle ustanovení § 10 odst, 3 písm. a) zákona č, 42012004 Sb., které jsou uvedeny v Členění podle
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace, túkaií,cí se tvorbv a použití peněŽních fondŮ

- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy.

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosv podnikatelské Činnosti Územního celku

- přezkoumán: Ano
Obec neúčtuje o podnikatelské činnosti.

3, Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkajírcí se sdružených prostředkŮ wnakládaných na

základě smlouvy mezi dvěma nebo ví,ce územními celky, anebo na základě smlouvy s iin,úni právnickými
nebo fyzickými osobami

- přezkoumán: Ano
Obec neúčtuje o sdružených prostředcích.

tČ: 70890650
DIČ: cz7089o65o

Stránka 3 z 10

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069



Sp. zn.: oEKo-PŘ 6663Ol2OI9lzdpe

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace, Ýkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o
účetnictví

- přezkoumán: Ano

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm, fl hospodařenía nakládání s prostředky poskytnutúmi z Národního fondu a
s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnuťými na základě mezinárodních smluv

- přezkounián: Ano
Obec nehospodařila s těmito prostředky,

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. 9) wúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. k
rozpočtům kraiů. k rozoočtům obcl k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s maietkem ve vlastnictví územního celku

- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek

- přezkoumán: Ano
Obec s majetkem státu nehospodaří.

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s rnýjimkou úkonů a
postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního oředpisu

- přezkoumán: Ano

1 0. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

1 1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano
Obec neručíza §rto závazky.

1 2. Ustanovení § 2 odst, 2 písm. fl zastavování movitých a nemoviÝch věcí ve prospěch třetích osob

- přezkoumán: Ano
Obec nezastavila majetek ve prospěch třetích osob.

13. Ustanovení6 2 odst. 2 písm, 9) zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

14. UstanovenÍ§ 2 odst. 2 písm. i) ověřenípoměru dluhu územního celku k průměru jeho oříimů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního oředoisu 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

byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územ n í celek nedod ržel odvětvové tříděn í rozpočtové sklad by.

Popis zjištěné chvbv a nedostatku:

Kontrolou výkazu pro hodnocení a_plnění rozpočtu k 31.B,201B bylo zjištěno, že obec chybně zatřid'uje
některé příjmy a výdaje na § 6171 Cinnost místnísprávy, např. prodej pozemků, pronájem pozemků, věcné
dary jubilantům apod.

identifikátor DS: kdib3rr tel: 386720 Lfl tČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraijihocesky.cz fax; 386 359 069 DIČ: CZ7089065O
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31,01.2019 - Úhrada kupní ceny ve výši 2 340,00 Kč, účetní doklad č. 19-701-00009 ze dne 31.01.2019,
opravný ÚČetnídoklad Č. 1910-000031 ze dne24.10,2019, bylo zjištěno, že je účtováno správně na § 3639.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2O19 podle § 2 a § 3 zákona č,42012004 Sb.

+ byIy zjiŠtěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 1O odst. 3 písm. c) zákona
č.42Ol2OO4 Sb., a to:

stanovených zvláštními právními předpisy:
- Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetíopatření k nápravě chyb

a nedostatkŮ uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od
projednání závěrečného účtu. (porušení povinnosti)

+ byly zjiŠtěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10
odst. 3 písm. c) zákona č.42O|2OO4 Sb., a to:

nebo poskytnuta odměna v rozporu se zákonem.

vyhotoven ve stanoveném rozsahu,

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:

- Riziko uložení pořádkové pokuty až do uýše 50 000,- Kč pří nedodržení povinnosti územního celku
vypl,fuající z § 14 zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územní,ch samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ........ ,.,. 13,90 o/o

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .,...... 9,B4 o/o

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

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh Územního celku nepřekročil 60 o/o průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: 73 480,00 Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední4 rozpočtové roky: 1 300 685,56 Kč

ziištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Název opatření:
Opatřenísplněno dne:
Popis olnění opatření:

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

Sp. zn.: oEKo-PŘ 66630l2Ot9lzdpe

Přijetíopatření
3t.I2,2079
Kontrolou úhrady kupní ceny pozemku, PPD č. 19-701-00009 ze dne

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069

lČ: 70890650
DIČ: cz7o89o65o

Stránka 5 z 10



Sp. zn.: oEKo-PŘ 6663O/2OI9lzdpe

Probulov, dne 9. března2020

KRAJ§KÝ ÚŘap
Odbor

oddělení přezkumu a

1952l2

Ing, Eva Pártlová
Budějovice (20)

kontrolor pověřený řízením přezkoumání pověřeného řízením
přezkoumání

Tato zpráva o v,ýsledku 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.
42012004 Sb,, o moŽnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený
řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu de|ší,

- 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 materiáíů využitých při přezkoumání, které jsou
uvedené v příloze.

- s obsahem zPrávY o výsledku přezkoumání hospodaření obce probulov o počtu 10 stran včetně přílohy
bY| seznámen dne 09,03.2020 a její stejnopis č. 2 převzal dne 09.03.2020 starosta
obce Mgr. Jan Němec.

Uzi
370

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz
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Sp. zn.: oEKo-pŘ 66630l20t9lzdpe

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č, 42O|2OO4 Sb., povinen přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o rnýsledku 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. 42O|2OO4 Sb., povinen v informacírch 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 povinnostíse územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č, 42012004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 42012004
Sb. pokutu do výše 50,000 Kč.

Mgr. Jan Němec Wstarosta obce

l,:l.Jť,{, PRůI3ULOV",ň 
ór crlil nadlni

identifikátor DS: kdib3rr
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Sp. zn.: oEKo-PŘ 6663Ol2Ol9lzdpe

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumáníhospodařeníza rok 2019.

Dokladv a jiné materiály wužité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
. na rok 2019 zveřejněn od 02,12,2018 do 16.13.2018 dle zákona

Rozpočtová opatření
o ZO ze dne I4,L2.2075 - pověření starosty obce ke schvalování rozpočtových změn. RO č. Il20I9 schváleno starostou obce dne OB.O1.2019, zveřejněno O5.o2.2o19o RO č,2l20L9 schváleno starostou obce dne 05.02.2019, zveřejněno 06.03.2019o RO č, 3l20t9 schváleno starostou obce dne 04.03.2019, zveřejněno 06,03.2019. RO č, t2l20t9 schváleno starostou obce dne 12.07.2OIg, zveřejněno 3o.o7.2019

(příjem + 2I5 oo0,o0 Kč, neinvestiční dotace KÚ JČK)
Schválený rozpočet

o rlo rok 2019 schválen v ZO dne 16.12.2018
. schválený zveřejněn od 18.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu
. na období 2019 až2022schválen v ZO dne 16.12.2018
. návrh zveřejněn od 02.12.2018 do 16.12.2018
. schválený zveřejněn 18.12.2018

Závěrečný účet
. za rok 2018 projednán v ZO dne 23,06.20t9, schválen bez výhrad, přijetí opatření. návrh zveřejněn od 06.06.2019 do 23.06.2019
. schválený zveřejněn na stránkách obce

Bankovní vYpis
. Výpis z účtu črua t. 25 ze dne 3l.L2,zo9
. Zobrazenídetailu datového rnýpisu čS a.s., servis 24, č. 110 ze dne 3l.I2,2otg. Výpis z účtu ČS a.s. č, O72 za období od 0t.L2,2019 do 31.12.2019. Výpis z úvěrového účtu vedenétro u čS a,s. č. OI2zaobdobíod 01.12.2019 do 31.12,2019

Faktura
o Faktura doŠlá Č, 1190233 ze dne 28.03,2019, dodavatel K-servis Milevsko s.r,o., výměna pneumatik

na traktor, částka 45 574,00 Kč
. účetnídoklad č. 1903-000020 ze dne 29.03.2019 - předpis fakturyo výpis z účtu čs a.s. č.28 ze dne 02,04,2019 - úhrada faktury ve výši 45 574,oo Kč, účetní doklad

č, 19-801-00L24 ze dne 02.04.2019
Faktura

o Faktura došlá č. 1990450105 ze dne 15.10.2019, zhotovitel STRABAG d.s., oprava místní
komunikace, poz. parcela LI9B|L2 v k.ú. Probulov, částka 494 756,73 Kč. účetnídoklad č, 1910-000001 ze dne 15.10.2019 - předpis faktury. Zápis o předánía převzetídíla ze dne 15.10.2019

. výpis z účtu CS a.s., servis 24, ze dne 11,11.2019 - úhrada faktury ve výši 4g4 756,73 Kč, účetní
doklad č. 19-801-00426 ze dne 11.11,2019, lJZ 710 ve \^ýši 215 OO0,0O Kč (čerpání neinvestiční
dotace č. SDO/OREGl417 l 19)

Hlavní kniha
o předvaha analytická 0912079

Hlavní kniha
. předvaha analytická 12l20I9

Inventurní soupis majetku a závazků
. Plán inventur na rok 2079 ze dne 01.12.2019
. Inventarizačnízpráva o provedené inventarizaci k 31.12.2019 ze dne 15,01.2020o Inventurnísoupisy účtů k 37,72,2019:
. účet 01B, 0210600, 0210200, 0z2, 02B, 029, O4z, 23I, 26I, 036, 311, 32I, 33L, 336, 337, 342, 374,

407, 403, 45L
. účet 031 - pozemky zatíženy věcným břemenem: parc. č. 93613I,9361200,94llt6 v k.ú. probulov.

Kniha došlých faktur
o zd období od 01.01.2019 do 20.10 ,2019, celkem 59 faktur
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Sp. zn.: oEKo-PŘ 6663Ol20L9lzdpe

Odměňování členů zastupitelshra
. Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 04.11.2018 - schválení odměny neuvolněných členů

zastupitelstva obce
. Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 03.02,2019 - schválení rnýše odměny neuvolněného

starosty
. Výplatnílist neuvolněného starosty za období I|Z0I9 a 7Il20I9

pokladní doklad
o PPD č. 19-701-00160 ze dne 06.09.2019, prodej palivového dřeva, částka 400,00 Kč, účetní doklad

č. 19-701-00160
o VPD Č. 19-701-00159 ze dne 05.09.2019, postřik, částka 242,00 Kč, účetní doklad č, 19-701-00159
o VPD Č. 19-701-00164ze dne 25.09.2019, kanc. materiál, Částka 7I9,00 KČ, ÚČetnídoklad Č. 19-701-

00164
. PPD č. 19-701-00166 ze dne 27.09.2019, pohonné hmoty, částka 2 000,00 Kč, účetní doklad

č. 19-701-00166
Pokladní kniha (deník)

. za období0912019
Pokladní kniha (deník)

. za období I2l20I9, stav ke dni 31.12.2019 ve výši 0 Kč
Příloha rozvahy

. sestavená k 30.09.2019
Příloha rozvahy

o sestavená k 31.12.2019
Rozvaha

o sestavená k 30.09.2019
Rozvaha

. sestavená k 31.12.2019
Úttový rozvrh

o platný pro rok 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

. sestavený k 30,09.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

. sestavený k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztráty

. sestavený k 30.09.2019
Výkaz zisku a ztráty

. sestavený k 31.12.2019
Smlouvy a další materiáIy k přijatým účelovým dotacím

o smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
2019 č. SDO/OREG/4I7l19 uzavřená dne 19.06.2019,

. neinvestiční dotace na akci "oprava komunikace" ve uýši 215 000,00 Kč, max. 60 o/o z celkových
uznatelných uýdajů akce

. Příjem dotace:
o rnýpis z účtu ČS a.s. č.57 ze dne 08,07.2019 - příjem dotace ve výši 215 OO0,0O Kč, účetnídoklad

č, 19-801-00262 ze dne 08.07.2019
. VyúČtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2019 ze dne 15,10.2019,

neinvestiČnívýdaje celkem ve uýši 494 756,73 Kč
. Oznámení JčK ze dne l2.LZ,2079 - vyúčtování zálohy neinvestiční dotace dle smlouvy

SDO/OREG/4|7lI9 ve výši 215 000,00 Kč ke dni 09,12,2019
. účetní doklad č. 1912-000001 ze dne 09.12,2019 - vyúčtování zálohy neinvestiční dotace ve rnýši

215 000,00 kč
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

. Kupní smlouva uzavřená dne 07.01.2019, obec Probulov jako prodávají,cí pozemku parc. č. st. 1B/4
v k.ú. Probulov za kupní cenu ve \nýši 2 340,00 Kč

. záměr prodeje zveřejněn od 04.10.2018 do 03.11.2018

. ZO ze dne 04.11.2018 - schválení prodeje pozemku

. účetnídoklad č, 1901-000028 ze dne 07.01.2019 - přeceněnípozemku reálnou hodnotou

. účetnídoklad č. 1901-000029 ze dne 07.01,2019 - předpis pohledávky ve výši 2 340,00 Kč
o PPD č. 19-701-00009 ze dne 31.01.2019 - úhrada kupní ceny ve v,ýši 2 340,00 Kč, účetní doklad

Č. 19-701-00009 ze dne 31.01.2019, opravný účetní doklad č. 1910-000031 ze dne 24.10.2019
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386720 Ií lČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 
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Sp, zn.: oEKo-PŘ 66630l2Ol9lzdpe

. Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp, zn. V-Z54lzoD-305 - právní účinky zápisu
ke dni 16.01,2019

. účetní doklad č. 1901-000030 ze dne 16.01.2019 - odúčtování prodaného pozemku z majetku obce
Smlouvy o věcných břemenech

. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PI-0143300556O1/001 uzavřená dne 20.09.2019, obec
Probulov jako "povinná", E.ON Distribuce, a,s. jako "oprávněná''. zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 936137, 9361200, 947116 v k.ú. probulov, úplatně
ve uýši 1 000,00 Kč

. Vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. zn, V-5467l2O79-305 - právní účinky vkladu
ke dni 11,10.2019

. ÚČetní doklad Č. 1910-000057 ze dne 11.10.2019 - přeúčtování pozemků zatížených věcným
břemenem na příslušný nÚ osrosio, 0310310, 0310710. účetní doklad č. 1909-000026 ze dne 01.09,2019 - předpis pohledávky ve výši 1 ooo,o0 Kčo uýpis z účtu čS a.s., servis 24, č. 1o1 ze dne Il.Lz,2óIg - únráoa pór,teoáurý, účetní doklad
č, 19-B01-00472

Dokumentace k veřejným zakázkám
. VZMR na stavební práce "Oprava místní komunikace Probulov",. vÝzva zaslaná 3 firmám (3 x podací lístek ze dne 12,06.2019, doplněnívýzvy 3xpodací lístek ze dne

19.06.2019
. ZO ze dne 01.09,2019 - projednání zprávy o zadání VZMR ze dne 70,07,2019, schválení dodavatele,

firma STRABAG a,s., nabírdková cena 494 756,00 Kč vč. DPH, schválení uzavření smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Č, 84IlT^12079136 uzavřená dne 09.09.2019, ,,oprava místní komunikace "
poz. parcela LL9B1IZ v k.Ú. Probulov, celková cena vč, DpH 494 756,73 Kč, dokončení
do 30.11.2019

Informace o přijadch opatře.ních (zák. a2O|2OO4 Sb., 32Ol2OO1. Sb., apod.)c zd rok 2018 doručena KU JčK dne 04.092019, lhůta pro zaslání zprávy o plněnído 31,12.2019
Vnitřní předpis a směrnice

. Směrnice k zadáváníveřejných zakázek malého rozsahu, platnost od 01.01.2016
ilprávy o plnění přijatých opatření (zák. a2O|2OO4 Sb,, 32O|2OOL Sb., apod.). doručena dne 13.12.2019
účetní závěrka

o obce za rok 2018 schválena v ZO dne 23.06.2019
. Protokol o schválení účetnízávěrky ze dne 23.06,2079
. Stavová zpráva o odeslání údajů do CSÚIS ze dne 07,07.2)tg. účetní doklad č. 1906-000022 ze dne 23.06,2019 - proúčtovánívýsledku hospodaření za rok 2018
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