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Přezkoumání bylo vykonáno v sídle obce dne:
04.1

0.2021 jako dílěípřezkoumání

a na Krajském úřadu Jihočeskéhokraje ve dnech:
od22.02.2022 do

01

.03,2022jako koneěné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce Probulov za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č. 4zal2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazkŮ obcÍ,
ve znění pozdějšíchpředpisů, bylo zahájeno dne O2.09.2O2I Krajským úřadem Jihočeskéhokraje

doručenímpísemnéhooznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 3t.L2.2O2L,
Přezkoumání vykonala:

-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Eva Párttová

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5zákonaé,42O|2OO4Sb.a§;4"§6zákonaČ.255/2012Sb.

vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 3t,3|2O2L OEKO-PŘ dne 13.07.2021.

Konečnépřezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním zpúsobem v podmínkách
mimořádných opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na územíčeskérepubliky,
s využitímdoporučeného postupu Ministerctvem financí, Odbor 47 - Centrální harmonizaČní

jednotka, a to z podktadů předávaných územnímicelt<y elektronicky a konzultovaných dálkovou
formou.
Přezkoumání byto vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání poskytli součinnost:

Mgr. Jan Němec - starosta
zdeňka Štědroňská - účetní
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Předmět přezkoumání:

Předmětem Přezkoumání hosP_odaření jsou
obtasti hospodaření uvedené v
č.-.42012004 Sb,, posouzele po'áÉ ňr"JirJř
u*o.ných v § 3 tohoto zákona.

;:|r!:!|fiIili.r,:'ffj[ťch
Podle ustanovení §

právnÉň-Úkonů-;"'Óěnirí

l.'?ár't

§ 2 odst. 1 a

2

ó;;vních předpisů platných ke dni

2 odst. 3 zákona Č. 420t,2004.Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na
" r'-

se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového

zákona

řádu,

které

Poslední kontrolní Úkon, kontrola inventarizace
účtuč. 403 ke dni 31.12.20 2t, bylučiněn dne
01.03.2022,

A'L

ChYbY a nedostatky napravené v průběhu
dílčíchpřezkoumá ni

za rok2o2L

při přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

z dílČÍchpřezkoumání nebo zjištěné při konečném

;ť.|ff*Ť,"rŤ?HrB"#rravené

Ě ushnovení
\! vlvllvlll pvulg
uJlolluvelll §9 z2 oost
odst. 1 a 2 zákona

č.a20l2004Sb,):

rozpočtoWch prostředkú

Zákon Č,42012004 Sb., o.přezkoumávání hospodaření
Územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějšícrrpřeOpisů -'
Ustanovení: § 13 odst. -1 písm. b)

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu
orgánu o qř.ijeti opatření
ve zprávě ó w.rááru pý"i[our]ňř'ňi.ňoáařenr

k

ó-ii;.{i

;r*li§'fi:iuvedených

nápravě chyb

áa projeanání

Popis ziištěné chyby a nedostatku:

Závěrečný účetobce za,rok 2020 byl projednán
a_schválen v Zo dne 23,05.2o2t.písemná
-;.a".1.11u_
informace
o Přijetí oPatření k
cnyo á
1áP3vě
zpravě o uýsledku přezkoumání
1rý9áJ;ýď;^
hospodaření obce za rot<, Žozo oyta'pooána
one 18.o6.202i;tj1 io áňu od projednání závěrečného
účtu.

podle

ustanoveníffi

1.

Porušení orávního předoisu :
VyhláŠka Č,4l0l2oog Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví,
ve. znění PozdějŠÍchoředPisů, pro 'neňóie-'wblané
úE"t"i JYY.lvt
:.j*tky, ve znění pozdějších předpisů
cus č. 70t -770 (§ so odŠt.t'zárona Ó

ŮÉeiniávi)
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Ustanovení: § 32
Charakteristika ziištěnéchvby a nedostatku:
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "D.III. Krátko dobé závaz}<l1".
Popis zjištěné chyby a nedostatkul

Kontrolou předpisu darovací smlour,ry uzavřené dne 03.07.2021, SDH Probulov jako "obdarovaný", bylo
zjiŠtěno, že o předpisu závazku je účtováno na účet349 - Závazky k vybraným místním vládním
institucím. Správně mělo b,it účtováno na účet345 - ZávazKl k osobám mimo vybrané vládní instituce.

Nedostatek Jištěn při konečnémpřezkoumání hospodaření l neodstraněn
Ustanovení: čÚs e, 703 bod 5.3.

CharaKeristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtovánítransferů s povinností vypořádání.
Popis ziištěné chyby a nedostatku:

Kontrolou ÚČtování investičnídotace JčK č, SDO/OREG/0S91ZL na realizaci akce "stavba montované
gar,áŽe k uskladnění techniky na údržbuobecní zeleně" ve r,nýši 210.0o0,oo Kč bylo zjištěno, že ke dni
zaúČtovánímajetku do užíváníbyl zaúčtován dohadný účetúčetnímdokladem VÚD-č. MAJ-21-0o035
ze dne 26.LL202I ve výŠit48.904J3 Kč (MD 3B8/DAL 403). Ke dni 3l.tz.2o2l byl zaúčtovánještě
jednou dohadný ÚČet MD 3BB/DAL 672 účetnímdokladem č. vb-zt-ooo29 ve výši 210.b00,0o Kč.

Nedostatek bvl ziištěn,oři konečném,přezkoumání hosoodaření : neodstraněn

B.

oblasti přezkoumání, u kteďch nebylv ziištěny chybv
nedostatkv

Podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., Keré jsou uvedeny
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1.

a

v členěnípodle

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace. týkaiícíse tvorby a použitíoeněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžnífondy.
Ustanovení § 2 odst. 1 oísm. c) nákladv a rnúnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano
Obec nevykonává podnikatelskou činnost.
3.

Uitanoyení § 2 o$st. 1 písm. d\ peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládanÝch na
základě smlguw inezi dvěma neno úce územními ceitsy, áňi
nebo flaichými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec neuzavřela smlouvu týkajícíse sdružených prostředků.
9§tanove|Í § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace, Ýkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o
účetnictví

- přezkoumán: Ano
Ke dni 31.12.2021 obec neeviduje dlouhodobý úvěr.

UslalgvenÍ§?odst, lpísm.flhospgdařeníanakládánísprostředkvposlq/tnuÝmizNárodníhofondua

s dalŠÍmiprostředkv ze zahraničípos}cvtnutými na základě mezinárodní,rh smiuý
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodařila a nenakládala s iěmito prostředky.
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6.

- přezkoumán: Ano

Předmětem přezkoumání byla smlouva v rámci PoV JčK
V roce 202t č, sDo/oREG/o 59l2t nalnvestiční
dotaci na realizaci akce "stavba montované garáže k ÚŠÚadn-ě-ní
teiňrur<v na údržbuobecní zeleně,,,
Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hosDodaření
s majetkem Ve V|astniďVí územního celku
- přezkoumán: Ano
v přezkoumaném období byl realizován prodej a pronájem pozemků.

7,

- přezkoumán: Ano
Obec s majetkem státu nehospodaří.

Byl kontrolován postuo výběru zhotovitele dle vnitřní směrnice
na realizaci akce ,,stavba montované
garáŽe k uskladnění techniky na rjdržbu
ooe.ňiz"iene; rřiiňjňřr"J.tiční dotace v rámci pov JčK v roce

202t č. sDo/oREG/o 59 tzt).
10.

- přezkoumán: Ano
jednotka evid9je_krátk9{.obé pohledávky
ýeetli
1 zlvlzl<yr.jejichž zůstatky. ke dni 31.i2.2021 jsou
inventarizovánY na příslušných účtech.'tnventáriiacinuňvrljÍÉttiřiňventarizaen
í rozdíl,
- přezkoumán: Ano
obec neručíza závazky fl2ických a právniclcých osob,
12

- přezkoumán: Ano
Obec nezastavlla majetek ve prospěch třetích osob.
13,

- přezkoumán: Ano

V Přezkoumaném období obec uzavřela smlouvy o zYízenívěcného
břemene jako ,,povinná,,.
1a,

4 rozpočtové roky opdle

právn?

ou odpouědnort

- přezkoumán: Ano

v oředchozích letech

c.I.

při přezkoumání hospodaření
územníhocelku v předchozích letech
byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
QharaKeristika ziištěnéchvby a nedostatku:

Územní samosPrávný celek.nezveřejnil schválený závěrečný
účetvčetně zprávy

hospodaření v souladu se zákonem.
identifikátor
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Popis zjištěné chyby a nedostatkul
Návrh závěreČného ÚČtu za r.2.0t9 byl projednán a schválen v Zo dne 26,04.2020, Schválený závěrečný
ÚČet vČetně zprávy o výsledku přezkoumání ňospodaření nebyl zveřejněn na internetových stránkách obce.

ziištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Název opatření:
Opatření splněno dne:

PopisplněníopatřenÍ:

Přijetí opatření

04.I0,202t

Návrh závěrečného účtuza r.2020 byl projednán a schválen v Zo dne
23.05.202l, Schválený závěrečný účetvčetně zprávy o r,nýsledku přezkoumání hospodaření byl zveřejněn

01.06.2021 dle zákona.

Opatření bylo splněno: Naoraveno.

D.

Závěr z ořezkoumání hospodaření za rok 2021

D.I.
+

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 42ol2o04 sb.
!V|V zjiŠtěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona
é,42O|2OO4 Sb., a to:

,
+

stanovených zvláštnímiprávními předpisy:
Nebyla podá_na 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 pov_innosti)

byly zjištěny chyby a nedostatBy, Keré nemají závažnost nedostatkŮ uvedených v § 10
odst. 3 písm, c) zákona é.42Ol29O4 Sb., a to:

D.II. Upozornění na případná rizifta, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v búdoucnu:
- Riziko uloŽení qoluty za naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 14 odst. 1 zákona č. 42012004 sb.,
o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve zněni
pozdějších předpisů.

D.III.

Poměrové ukazatele 4iištěné při přezkoumání hospodaření:

......,...
..........

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhg celku
... 0,50 o/o
b) podíl závazkú na rozpočtu územního celku
,,,,,, tt,g4o/o
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ......................,.., 0 o/o

D.IV.

Výrok o výši dluhu územníhocelku:

Dluh Územního celku nepřekročit 60

o/o

průměru jeho příjmů za poslední4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku:.0 Kč
60

o/o

prŮměru jeho příjmů za poslední4 rozpočtové roky: 1 43t 829,96 Kč
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Návrh rozpočtu

o

ílts rok202l zveřejněn od 0t.I2.2a20

do t9.72.2020 dle zákona

RO Č.8l202L schváleno starostou,obce dne t2,og.202l, zveřejněno 11.10.2021
'o RO
Č.9l202I schváleno starostou obce dne t3.70,z02!, zverelněno Lz,tl.11Ži
Č,
' .,RO ttl202l schváleno starostoi,r obce dne 2o.t2.202:7, zveřgněno zo,ti.zÓlt
Rozpoětová opatření
Usnesení Č. 08/2019. z jednání Zo dne 03.11.2019 - pověření starosty obce ke schvalování
' rozpočtových
opatření
o RO Č, tl202t schváleno starostou obce dne 24.0t.202lt zveřejněno 26,0t.2o2t
r RO Č.2l202t schváteno starostou'obce dne Lt.02.202t:, zveřejněno tt.oŽ.ŽÓzi
Č.3l202l schváleno starostou,obce dne t2.o4.2o2t:, zveřqněno 16.Ó4.róri
' RO
RO
ě.5l202t
schváleno starostou]obce dne t3,o6,2o2t:,iverejneno l3.0i,rÓ2Í
' RO Č, 6/202I schváleno
starostou:obce dne t3,o7.2o2{, iveřelněno iz.oď.ŽÓzí
'
Schválený rozpočet
'' na rok202l s9!vál9n v ZO dne tg.I2,.2O20, usnesení č.7lZO20,
přebytkor,ný,

_

bod 1.,

1.691.000,00 Kč, výd?je 1.646.50Ó,00 Kč, financování ++.sbo,oo'rč

přúmy ve v,ýši

Střednědobý výhled rozpoětu

na období 202L aŽ2024 schválenvZO dne 19.12.2020, usnesení
č,712020,bod2,
.' návrh zveřejněn od 0L.t2.2020
do L9.t2.2020 dle zákona
. schválený zveřejněn od 22.t2.2020
Závěrečný účet
l za rok.2020 bYl Projednán v ZO dne 23.05,2021, schválen se souhlasem s celoročnímhospodařením
bez uýhrad, usnesení č.04l202l
. návrh zveřejněn od 23,04.2021
. schválený zveřejněn 01.06.2021 do,23.05.2021 dle zákona

Bankovní výpis
z ÚČtu Čs a.s. Č. 012 za období od 01.12.202I do 3t.!2.2021, zůstatek ke dni 3t.I2,202L
' !Ýris
(AU 231 0i00)
Výpis z ÚČtu Ó\g Č.20 ze dne 31,12.2021, zŮstatek ke dni 31.12 .2o2t (AU
231 0120)

.Faktura

o FaKura doŠláČ.212100180 ze dne L2,05,2O2!, dodavatel Petr Ticha - servis, písek_Nový Dvůr,
sekačka SOLO4751VS-B, částka 13.590,00 Kč
r předpis: ÚČetnídoklad.Č. DF-21-00079
ze dne t2.05.202l, zaúčtovánína majetkový účet028 0000
výpis
účtu
Čs
a.s.
č.
005,
obrat
ze dne 1+.05.zÓ21, částka ls.Šgd,Óo're, rjčetnídoklad
' č.
ýh1{1:
cs_21-00005
' Protokol ozařazenÍ, inv. Č. 268, ze;dne t2.05.2o2l, sekačka soLo 4751VS-B, částka 13,590,00 Kč
Hlavní kniha
o analytická 08l202l
Hlavní kniha
. analytická IZ|ZOZL
Inventurní soupis majetku a závazků
. Plán inventur na rok 202I ze dne 28.11.2021
o Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci k3t.t2,2o2l ze dne Ls,ot.2o2z
. |1yenturní soupisy účtŮ
ke dni 31.1,2.2021:
__ ... ý._ul_Č, 0221 02gl04\ 23It 26t,3Í5,331, 336, 337, g42,374, 388, +03.
Kniha došlých falGur
c zd období 0t-I2l202I
Kniha došlých faktur
o zd období l-8l202l
Kniha odeslaných faKur
r zd lok 2021, doklad č. VF-210O001iaž VF-21-00004
_z
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pokladní doklad

.

VPD č. POK-21-00I25ze dne

06.08.2021, částka 330,00 Kč
. VPD č. PoK-21-00t27 ze dne 09.08.20zt,
částt<a r.zÉzpo rt
. VPD č. POK-21-00t29ze dne 12.08.20Zr, částXa
o VPD č. PoK-21-00134ze dne 18.08.2021; částka 50o,0trŘč
r.oóopo re
o PPD č. PoK-21-00124ze dne 03.08.2021; částka 500,0Ó
Kč
Pokladní kniha (deník)
o za období 08l202t, doklad Č. PoK-21-00t24 aŽ PoK-21-00141

Pokladní kniha (deník)

' za obdobíod 01.12.2021
. ke dni 31.08.2021
Příloha rozvahy
r ke dni 31.12,2021
Rozvaha
. ke dni 31.08.2021
Rozvaha
. ke dni 31,12,2021
Příloha rozvahy

do 31.12.2021, doklad č. poK-21-001,91 ažpoK_21_0o197

účetnictvíostatní

závěrka obce Probulov za rok2020 schválena v Zo dne 23,o5,2o2t,usnesení
'. ÚČetní
č. 04l2o2L
Protokol o schválení účetnízávěrky za rok202O ze dne 23.05,2021
. Stavová zpráva ze dne 31.05.2021
' ÚČetnídoklad Č. VD,21-0OO15 ze dne 23,05,202! - proúčtovánívýsledku hospodaření za rok2020
ÚrtovY rozvrh
. na rok 202i
Úrtorrý rozvrh
o platný pro rok 2021
Výkaz pro hodnocení ptnění rozpoětu
. ke dni 31.08.2021
Yýkaz pro hodnocení ptnění rozpočtu
. ke dni 31.12.2021
Výkaz zisku a ztráty
. ke dni 31.08.2021
Yýkaz zisku a ztráty
o ke dni 3Lt2,2027
Darovací smlouvy
. Darovacísmlouva uzavřená
r obec Probulov jako ''dárce'' dne 03.07,202t,
o SDH ProbulovJako ''obdarovaný''
d.ar Vg V'ýŠi,5.000,00 KČ, schválen v Zo dne 27.o6.202t,
' finanČní
usnesení č. 5l2o21
o
předpis závazku: účetnídoklad č. VD-21-0o018 ze dne o3,,o7,2021
s.ooo,oo |\v'
gvNC č, DF-21_0o130
' Úhrada: VPD Č. PoK,21-00116 ze dne o3.o7.202t,částka Ylvvv'vv
Kč, V9vUrl
účetnídoklad
§mlouvy a dalšímateriály k přijatým ttčelovým J;iá;í. "
Smlouva o poslqrtnutí účelovédotace v rámci PoV JčK V roce 202t
' dne
č. sDo/oREG/059l2I uzavřená
17.08.2021,
r investiČnídotace na realizaci akce "stavba montované garáže k uskladnění techniky na údržbu

'.
'
.
'
r
'
'

identifikátor

obecní zeleně''

J"t .ái zio.o00,o0 KČ, max. 60 o/o zcelkových uznatelných Wdajů akce,1)Z7II
Přúem dotace:
výpis z ÚČtu ČS a.s,
§. 009, obrat ze dne 07.09.2021, částka 210.000,00 Kč, účetnídoklad č. cs-2100009 ze dne 07.09.202l, UZ7II, pol. 4222
§erpání dotace:
Vý_Še

FaKura doŠlá Č. fltczl4l202u09 ze._dne lo.og1202!. dodavatel sRolG PAWEL,,BLACH-TMNS",

dodávka ocelové konstrukce, částka 140.500,00 Kč
předpis; rjčetnídoklad.č. DF:21-o0 t76 ze dne 10.09.2021
ýhlld9: \'ýpis.: yH_c,' a.s..§, !0!l obrat ze dne 22.09.2021, částka 140.500,00 Kč, účetnídoklad
č. cs_21-00009, Uz 711 ve \^ýši 140:500,00
Kč,
oPravný ÚČetnídoklad Č. OP,21-0OO12 ze dne ZZ,L},hOZI oprava vz7ttve rrýši 84.300,00 Kč
DS: kdib3rr
tel: 386720 ILL

e-podatelna:

iil^_^^l_. __
posta@kra;-jihocesky.cz

rax: ióó

3šó

ó6ó

IČ:
b!i,

70890650

,#i§ffi

č.1.: rurcx 28563t2o22

'

Sp. zn.: oero-pŘ 64782/2021lzdpe

§;Hir:li,řb?,'021

ze dne 01.06.2021, dodavatel Petr Křesina, Mirovice,
zemní práce bagrem,

o předpis: účetnídokladč.DF-21-o0112 ze dne 01.06.2021
Úhrada: r,nýPis z účtuČs a.s. č. oo7, obrat
' č.
ze aiě ďŽ.Ů.zo21, částka 72.6oopo Kó účetnídoklad
cs-21_00007
o oPrdvný ÚČetnídoklad Č. OP-21,0O009 ze dne 22.t0,20zl - oprava lJz7IIve výši
43.560,00 Kč
o VPD č, PoK-21-00136 ze
dne i9,08.20zr, oetoň-gárež, Ée.tŘu s.zsr,oďŘe, ,iilini doklad
č. DF_21_
00166 ze dne 19.08.2027,:JZ7tt
o oPravhý ÚČetnídoklad Č. OP-21-00013 ze dne 22.Io.202t - oprava Uz7ttve
výši 3.150,60 Kč
s EG.D, a.s. o připojení k distribuČnís9ultavá_, ze ane
'o Smlouva
3t,08,2o2t,částka
12,500,00 Kč
předpis: účetnídoklad e. dr-it-oots4
ze dne 31,o8.20ri
Úhrada: výPis z ÚČtu Čs a.s. č. 008, obrat ze one gi.Óá.zo2l,
' č.
částka 12.500,00 Kč, účetnídoklad
cs-21-000o8
o opravný ÚČetnídoklad Č. oP,21-0o008 ze dne 22.t0,202t - oprava Uz7ttve
výši 7,500,00 Kč

'
'
'
,

ÚČetnídoklad Č, MAJ,21-00034 zedne 26.11.202! zayazenr haly pro obecní mechanizaci do užívání
na účet021 0300 (0210300/042oz§o)ve výiizii.giš,óo
xe
VYÚČtování Poskytnuté dotace z' roŽpočti jinóeuilěÁo
roce 2027 ze dne I4,IL202',
jnvestiční
W.{a3e cetkem ve výší748.9Ó4,73 Kč

io;. u

VUD Č, MAJ'21-00035 ze dne 26.t7,202l
14,8.904,73 Kč

-

zaúčtovánídohadného účtu388/403

ve

uýši

ze dne 26.t1.202t - zaúčtovánídohadného účtu9881672 ve výši
l|ioů,OVD-21-00029
' oznámení JČK ze dne 07.02,2022 - k vyúČtovánízálohy dotace99 vvJlv
došlo Ng
ke ulll
dni z,/lul",
27.0t.2022
SmlouVy nájemní

.
.

Nájemní smlouva uzavřená dne I6,02,202L,
'
obec Probulov jako

' !lŤril.!ťiť'

.
'
'
r
'

''pronajímatel

Část Pozemku P.Č. KN

lzlglzv

k.ú. Probulov, na dobu určitou, od podpisu smlouvy

uý_še nájemného

2.40a,O0 Kč/rok
v Zo nájem schválen dne t4.02.202L
11mér.zveřejněn od 22.t2.2Ó20 do 19.01.202!,
-ze

ÚČetní doklad

.Č.MAJ-2l-ooooo

one io.oz.zóáí uu vyši 24.000|00

-

Kč zaúčtování
na podrozvahouý účetve výši 24.000,00 Kč
'POP-zi-oo
PředPis PohledávkY: ÚČetnídoklad e.
029 zedne 16.02.2021 ve výši 2.400,00 Kč
Úhrada: výPis z ÚČtu Čs a,s. č. 002, obrat ze
ane zo.niC.Žo2l, částka 2.400,00 Kč, účetnídoklad
č. cs_21-00002

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Kupnísmlouva uzavřenábne Ós.tb.Zozr

. Obec Probulov jako
. FO jako ''kupující' ''prodávaiící''
o Předmět orodejg.-pozemek parc, č.8glt7 a pozemek parc. vč. 8glI4,k.ú. Probulov
řYlYr
. Kupní cena:24.720,00 Kč
. záfiěr prodeje zveřejněn 09.08.202 L do 24.08.202t
. ,?9 prodej schválen_dne od7g.Og.202t,
usnesení t.zĎÓzt, bod č.
. Př.edpls pohledávky: rjčetnídoklad e. tvru-zt-oooso
zJdňé 3.to,2o27
ÚČetnídoklad Č. MAJ-2l-oo029 zedne 03.10.2021 - přecenění
'. Informace
pozemků lv'lllvu
l' řv-'ll|l\v
reálnou llUL
hodnotou
KN o vpnačeníplomby ze dne 07,I0,202L
ÚČetnídoklad Č, MAJ-2l-oobst zd oňe^oz ,t0,2o2l --vyřazení
' PPD
prodaných pozemků z majetku obce
Č, PoK-21-00t72 ze dne 18.10.2021, částki
' č. POP-21-00295
zq.|lŽO,ÓÓ Kč - úhrada kupní ceny, účetní
doklad
1

o

zedne 18.10.20ii

Smlouvy o věcných břemenech
o Smlouva o zřízenívěcného břemene Č.:PI-014330 o67g2tloo2-FlA uzavřená
dne 29.06.202I,
. obec Probulov jako

.
,'
.

''povinná''
EG.D, a.s. jako ''opráVněná''
zřízení věcného břemene na pozemku
q9rc. Č. tz2oltv k.ú. Probulov, úplatně ve rnýši 1,000,00 Kč
uzavření smlouvy schváleno ů zo ané 27,06,202!,
usnesení č.
- 5l2o2l
předpis pohledávky; MN-21-00O1g
zó One

identifikátorDsl kdib3rr

e-podatelna:

posta@kraj-jihocesky.cz

29.06.20127---

teh

fax:

386 720 111
386 359 069

tč:.

70890650

DIC: CZ70890650
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Informace o vyznačení plomby ze dne 22.07.202I
ÚČetní doklad Č. MAJ-21-0oózo ze aÁé zi.Ój,z021 - přeúčtování
pozemku zatíženéhověcným
břemenem na AU 031 0510
Úhrada pohledávky: výpis z ÚČtu Čs a.s. Č, 10, obrat ze dne
11.10.2021, částka 1.000,00 Kč, účetní
doklad č. CS-00010 ze dne 11,10.2021

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
r zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č, KN 89177 a p.ě, 89/t4 v k.ú. Probulov
od 09.08.202 t do 24,08.2021
zveřejnění záměru na pronájem Části obecního pozemku p.č. tztgtl2v
'
k.ú, Probulov od 22.t2.2020
do 19.01.2021

Dokumentace k veřejným zakázkám
VZMR na akci "S_tavPa. montované ,garáŽe k uskladnění techniky na
' souvisejícího
údržbuobecní
---'" zeleně,, a s tím

'

'
.

dodavatele nezbytně nútn,Ycn zemních pru.i
riánáa',: ňďil;Ď
Oznámení o uýběru dodavatele ze dni so.o9.ioif -Jui. aoouu.tel
stavy garáže vybrána firma
ocelové konstrukce s.r.o., nabídková cena 117.0o0,o0 tič až r+o.oo0,00
Kč vč. DpH, jako dodavatel
1emnilc! Prací vYbrána firma Petr Křesina - zemní pit.", n.orarióuoÚ'Č"noŮ li.ěóÓ,oo Kč vč. DpH
objednávka ze dne 16.08.2021 n_q dop_r9yu a montáž garázá ve \.ýlii4,ióóÓ,b-O:ft""č.

Informace o přija!ých opatřepích (zál<. izotzoo4
za rok 2020 doručena KÚ JčK dne 18.06.2021

sb..šriižoot3u.,

Vnitřní předpis a směrnice

--

DpH

"poa.i-

zadávání yeřejný9lr zaézekmalého rozsahu, účinnostocl 01.01,2020
' Směrnice íkzastupitelsWá
usnesen í
, Zápis č. T2o20 z jednání Zoilčetně
dne tg.L2.2o20. usnesení č..i/2020
. zápis č, uz02l z jednání Zo dne L4.02,2o2t:, urn"iáni é, oi.nozt
. ápis č, 4l202t
z jednání Zo dne 23,05.2021:, uinuiěnr É,óitzozt
..
Zápis
jednáníZo dne 27.06.202l:, u.nášěni É.óšPozt
č.
5l2021z
_.
Zápisy z Jednání zastupitetstva včetně usneseni
, Zápis č,7l202I z jednání Zo dne Ig.Og.202I, usnesení č. o7t2021

Zápisy z Jedná

n

identifikátorDS: kdib3rr

e-podatelna:

posta@krď-jihocesky.cz

tel;
fax:

386 720 111
386 359 069

tč:

70890650

DIč: cz7o89o650
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Vyhotovení zprávy:
Ceské Budějovice, dne: 07.03.2022

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné přezkoumání
na
hospodaření:
Ing. Eva Pártlová
B ude

podepsá n o za ručeným e lektronickým

podpisem

kontrolorka ÓÓ;ěien]

il.nir' piáilouranr

má Pouze charakter návrhu zPrávy o
výsledku přezkoumání hospodaření.
K zjištěnímuvedeným
zPrávY je moŽné podat pLemná-stanovist<o
ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
zPrávY o uýsledku Přezkoumání, a
to r<ontrororovi pověřenému iízenímpřezkoumání.
Tento návrh
se stává koneČným zněním zPrávY okamžikem
marného uptynutí lhůty stanovené
v
§ 6 odst. 1
d)
zákona
PÍsm'
Č,42ol2oo4 Sb., o
podání písemnéhostanoviska

v návrhu

k dotčeným zjištěním.
Kontrolor Pověřený řízením
Přezkoumání'.zr".ti
můžev odůvodněném případě stanovit
lhůtu
delší.
tato zpráva má cetkem 10 stran včetně
seznamu dokladů a jinýcii materialů
využitých při přezkoumání,
uýsledku Prez[oumani horpil.ř*i:.'.urnu,
dokladů a jiných materiálů
ff.|jlffi;?l;?:1-3JÍYro

Poučení:
Územní celek je dle § 13 odst, 1
a nedostatků uvedenÝch ve

ql", P) zákona č. 42o/2004Sb. povinen přijmout opatření k
nápravě chyb
w!3;iiňpjŤ-9r;ffiilňlir.ni u póoat o tóm-pjsemnou
-zqlaúe.o
informaci

9T.1'#íf]L'#.:'::nu, áio n"iň.;dějíe is

an,t pó

ói"j;;H;itéto

zprávy spolu se?věrečným účtem

tjzemnícetek je dle § 13
9dst ] zákona č.420/29o4..Sb.. povinen v informaci.podle ustanovení 13
Písm' b) téhožzákona uvést lhůtu,
odst, 1
§
Řt*e P"aa pr,suiridu pru.rouravajícímu
orgánu písemnou zprávu
o Plnění PřiJat'ých opatření a v teió'rnrttďir}isůs].,?"i-,j'ňň;ffií,j;'dimu
""
orgánu uvedenou zprávuzaslat.

NesPlněním těchto oovinností se Územní
celek dopustí oiegluqků podle ustanovení
14
1 písm. b) a c)
," ",jrř!ří)l,iiřnu ce'<u póor,i§ u,t odst.
no*ní 14 oá,i.i
Ě:li3',i3ťí§r1

;ÍH:

ldentlfikátor

,1ilíx,íÍm1";h|r_*

DS; kdib3rr

e-podatelna:

posta@kraj-jlhocesky,cz

teí;

fax:

§

386 720 LtL
386 359 069

tČi

70890650

DICI CZ7089065O
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