KRAJsKí únno

JIHOČESrÝ KRAJ

odbor ekonomick
Oddělení pYezkumu a metodiky hospoda ení obcí
U Zimního stadionu L952l2
37O

76 ČeskéBudějovice

spisová značka: oEKo-pŘ 513 23 t2o2o lrukan

stejnopis Č.2

Zápis z díIčíhop ezkoumání hospoda ení za rok 2020

obce Bohunice tčo: 00582972
V návaznosti na ustanovení 42 zákona č. LIS|}OOO Sb., o obcírch (obecní z ízení),
ve znění pozdějŠÍchp edpis a podle zákona č.42O|ZOO4 Sb., o p ezkoumávání hospoda ení r]zemních
samosprávn'ch celk a dobrovoln,ch svazk obcí, ve znění pozdějšírch p edpis , se vykonává p ezkoumání
hospoda ení za rok2020.

P ezkoumané období od 01.0L.2O2O do 31.08.2O2O.
DíIčíp ezkoumání byIo vykonáno v sídle obce od 21.10.2020 do 22.t0,2O2O,

DíIčíp ezkoumání vykonala:

-

kontrolorka pově

Pově

vydaI

ená ízenímp ezkoumání: Ing. Zdeňka Perníková

eníkp ezkoumání podle 5zákona č.42ol2oo4Sb. a

Krajsk

3"

6 zákona č.255/2012 sb.
ad Jihočeskéhokraje pod č.fiOU2O2O/OEKO-PŘ dne 27,07.2020.

KoneČnép ezkoumání hospoda ení bylo provedeno v podmínkách mimo ádn,ch opat ení, vyvolan,ch
vyhláŠenímnouzového stavu na rjzemí Českérepubliky, s využítímpostupu doporučeného Ministerstvem
financÍ, Odbor
Centrálňí harmonizační jednotka, z podklad p edávan,ch rlzemními celky
na elektronick,ch nosičícha konzultovan,ch dálkovou formou.

47

P ezkoumání hospoda ení bylo uskutečněno v běrov m zp sobem.

Zástupce zemního celku:
stanislav Frček - starosta

identifikátor DS:
e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jlhocesky.cz

tel:
fax:

386 720 ItL
386 359 069

IČ:

70890650

DIČ: CZ7a}g0650
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P edmět p ezkoumání:

v

P edmětem p ezkoumání hospoda ení jsou rldaje uvedené
2 odst. L a 2 zákona č.42ol2oo4 sb.
P ezkoumání hospoda ení bylo provedeno y běrorn m zp sobem s ohledem na u znamnost jednotlirn ch
skuteČností podle p edmětu a obsahu p ezkoumání. P i posuzování jednotliv ch právních kon se vychází
ze znění právních p edpis platn, ch ke dni uskutečnění tohoto rikonu.

A. VÝsledek dílčíhop ezkoumání

1. V rámci p ezkoumání hospoda ení nebvlv zjištěny nedostatky uvedené v

písm. b) zákona č. 42012004 Sb.

ustanovení 10 odst.

3

2. V rámci p ezkoumání hospoda ení nebvlv zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3
písm. c) zákona Č.42012004 Sb., spočívající
v porušenírozpočtovékázně, v neriplnosti, nesprávnosti nebo
nepr kaznosti vedení ťrČetniďví,v pozměňování záznam nebo doklad v rozporu se zvláštními p edpisy,

v poruŠenípovinností nebo p ekročeníp sobnosti rjzemního celku stanoven, ch zvláštními právními p edpisy,
v neodstranění nedostatk zjištěn, ch p p ezkoumání hospoda ení za p edchozí roky, v nevyfuo ení

i

podmínek pro p ezkoumání hospoda ení podle ustanovení
stanovenév 2 a 3 citovanéhozákona.

7 odst. 2 znemožňujícísplnit

požadavky

Upozornění:

zákon č. 13412016
- aktualizace směrnice

č.3l20I9 v souladu

s

6 zákonač. 13412016

Sb,,

3, Oblasti p ezkoumánÍ, u kten ch nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle 10 odst. 3 písm. a)
členěnípodle 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

zákona Č. 4ZO|Z004 Sb., které jsou uvedeny v

2 odst. 1 písm. a) plnění p íjm a rn daj rozpočtu včetně peněžníchoperací. t, kaiícíchse rozpočtorn ch
edk - p ezkoumán: Ano
DodrŽování povinností vypl,vajících ze zákona č, Z5OPaO0 Sb., o rozpočtov ch pravidlech rjzemních
rozpoČt , ve znění pozdějŠÍchp edpís tj. st ednědobého rn hledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtov ch opat ení
a závěrečnéhoťrčtu- ově eno na v, kazy platné k 30.08.2020.
prost

2 odst. 1 písm. b) finančníoperace, Ýkaiírcí se Worbv a použitípeněžních fond - p ezkoumán: Ano
Obec netvo í peněžní fondy, ově eno na rozvahu sestavenou k 30.08.2020.
2 odst. 1 písm. c) náklady a rn nosy podnikatelské činnosti rizemního celku - p ezkoumánl Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou Činnost, ově enoveu kazu zisku a nráty, sestaveného k30.08.2020,

2 odst. 1 písm. d) peněžníoperace, t kajícíse sdružen,ch prost edk vynakládan,ch na základě smlouvy
mezi dvěma nebo vírle rizemními celkv, anebo na základě smlouw s jin,mi právniclc mi nebo fvziclc mi
osobami- p ezkoumán: Ano
Obec nevykazuje peněžníoperace t,kající se sdružen,ch prost edk na zvláštních čtech, ově eno na
rozvahu sestavenou k 30.08.2020.

2 odst. 1 oísm. e) finanČníoperace, Ýkajícíse cizích zdroj ve smvslu právních o edpis o ričetnictví

p ezkoumán: Ano

2odst. 1písm.Ohosoodaeníanakládánísprostedkvposkytnutmi zNárodníhofonduasdalšími

prost edkv ze zahraniČÍ poskvtnut, mi na základě mezinárodních smluv - p ezkoumán: Ano
Obec nehospoda í ani nenakládá s prost edky poskytnut mi z Národního fondu a s dalšími prost edky
zezahraničí, ričtováníově eno na Fin 2112M sestavenou k 30.08.2020.
identifikátor DS:
e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

fax:

386 720 tII
386 359 069

IČ:

70890650

DIČ: CZ7aBg0650
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,

2 odi!._l PÍsT. g) v.yrlČtování a vypo ád,aní finančníchvztah ke státnímu rozpočtu. t rozpočt m t<rai

k rozpočt m obcí, k jin,m rozpočt m. ke státním fond m a k

2odst.2

PÍsm. a) nakládánía hospoda

enísmaietkemvevlastnictví zemníhoce|ku - p ezkoumán: Ano

2. odst., 2 písm. b) nakládání a hospoda ení s majetkem státu.
.,
p ezkoumán: Ano
Obec nenakládá ani nehospoda í s majetkem státu.

6 ? oclst ) nísm. c) larlávání A

s

nímžhospoda

ni verrlinÝch

q v iimknll

,vll

l

í rjzemní ce|ek
a nnstl

il

p ezkoumán: Ano
2 odst, 2 oísm. d) stav pohledávek a

,

lnlol

závazk a nakládání s nimi - p ezkoumán: Ano

2 odst. Z-PÍsm.-e) ruČeníza závazky fuzickÝch a právníclc ch osob - p ezkoumán: Ano
Obec neručíza závazky fyzickych a právnick, ch osob.
odst. 1oísm.f) zastavovánímovib gh a nemoviÝch věcíve prospěch t etí,rh osob - p ezkoumán: Ano
9.2
Obec nemá zastaven majetek ve prospěch t etích osob.
2 odst, 2 písm. h) rjčetnictvívedené rjzemním celkem - p ezkoumán: Ano

Nep ezkoumané p edměty
2 odst. 2 PÍsm.o) z izovánívěcn:ch b emen k maietku rizemního celku - p ezkoumán: Ne

? odst. 2 P| m: i) oyě ení poměru dluhu rjzeT.ního celku k pr měru ieho p íim za poslední 4 rozpočtové
- ň ezkoumáilNe

rolon podle právního p edoisu upr.ayujGíh.p,,ťqepgčtp,vpu odpovědnost

B. Plnění onat ení k odstraněhí
a) p i p ezkoumání hospoda

hédostatk zjištěnÝch

ení zemního celku

za p edchozí roky

nebylv zjištěnv méně závažné chvby a nedostatkv.

Bvlv ziištěny následujícízávažné chvbv a nedostatkv:

sb.

Zákon Č.42ol2oo4
2_9ds!. 1 písm. a) plnění p
operací, t kajícíchse rozpočtov ch prost edk

íjm a v daj

rozpočtu včetně peněžních

Porušení p edpisu: Zákon č.I2,1l}aoo Sb., o obcích, ve znění pozdějších p edpis
Zastuoit9lstvo obc9 nep iialo opat ení k nápravě nedostatk ziištěnÝch p i p ezkoumání hospoda
uplvnulÝ rok. (ustanovení 43) - NAPRAvENO

ení za

ZastuPitelstvo obce dne 28.06.2019 projednalo závěrečn, ričet za rok 2018. p edložen, zápis zastupitelspa
obce ze dne 28.06.2019 neobsahuje p ijetí opat ení k nápravě nedostatku zjištěného 'p i p ezÍ<oumání
hospoda ení za rok 2018.

ZP sob náPravy: ZO ze dne 00.06.2020 (spIněno dne: 21.1o.2o2o) - Napraveno správn, m
zp sobem - informace doručena DS dne r-s.oe.zozo v souladu se zákonem.
PoruŠeníP edPisu: Zákon
pozdějších p edpis
identifikátor
e-podatelna

DS:

:

Č.25Ol2O00 Sb., o

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

rozpočtou ch pravidlech rjzemních rozpočt ,

tel:
fax:

386 720 11I
386 359 069

ve

IČ:

znění

70890650

DIČ: CZ70890650
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Naše č. j

Do doby schválení rozpočtu se rozpočtové hospoda ení ne ídilo pravidly rozpočtového provizoria. (ustanovení
6 13 odst. 1) - NENAPRAVENO
ZastupitelsWo obce schválilo dne 2B.I2.201B pravidla rozpočtovéhoprovízoria pro r. 2019, kdy p Íjmy byly
schváleny do rn še BOB,750,00 Kč a rn daje do rn še 427.900,00 Kč. Kontrolou rn kazu FIN 2-12M k
30.04.2019 bylo zjištěno,žepíjmyk 30.04.2019 byly ve v ši 958.697,77 KČ a v,daje k 30.04.2019 ve rn Ši
9BL.5I9,42 KČ. Bylo zjištěno, Že v daje byly p ekročeny:
v oblasti p íjm nap .: par. 1032, položka 2111 - schváleno 0,00 Kč, skutečnost k 30.04.2019 - 42.775,00
Kč, par, 3639, položka 3111 - schváleno 0,0O Kč, skutečnost k 30.04.2019 - 10.670,00 KČ ..., v oblasti
rn daj nap .: par. 1032, položka 5169 - schváleno 0,00 Kč, skutečnost k 30.04.2019 - 25,000,00 KČ, par.
3631, položka 5154 - schváleno 5.0O0,0O Kč, skutečnost k 30.04.2019 - 16.000,00 KČ, par. 3639, poloŽka
6LZ2 - schváleno 0,00 Kč, skuteČnost k 30,04.2019 - 79.306,00 KČ...

p fmv a v daje uskutečněnév době rozoočtového provizoria se nestaly součástíschváleného
(ustanovení 13 odst. 5) - NENAPRAVENo

rozpoČtu.

Zastupitelswo obce schválilo dne 2B.I2.201B pravidla rozpočtovéhoprovizoria pro r. 2019, kdy p íjmy byly

schváleny do u še 808.750,00 Kč a v daje do v,še 427.900,00 KČ. Kontrolou v kazu FIN 2-12M k
30.04.2019 bylo zjištěno, že p fmy k 30.04.2019 byly ve rn ši 958,697,77 KČ a rn daje k 30.04.2019 ve u Ši
gBL.5Ig,42 Kč. Dne 10.05.2019 zastupitelsWo obce schválilo rozpoČet na r. 2019, kdy p rjmy byly schváleny
ve rn ši B95,o5o,00 Kč a rn daje ve v ši 692.453,00 Kč, Rozpočtovép Úmy a rn daje uskuteČněné v době
rozpočtového provizoria se nestaly součástíschváleného rozpočtu ani nejsou vykázány ve v, kazu FIN 2-12M
k 31.07.2019 (v sledek od počátku roku - paragraf 3631, položka 5154 - v kaz FIN 2-12M k 30.04.2019 částka 16.000,00 Kč,vykaz FIN 2-12M k 31.07.2019 - částka 11.076,00 Kč).

ČeskéBudějovice, dne 22.10.2O2O
Podpis kontrolora:

/ru,

ful

KRáJ KÝ ÚŘep
JIHOČPSXÝ KRAJ
odbor ekonomick

oddělení p ezkurnu a mótodiky
hospoda ení obcí

Zimního stadionu 19 2l2
370 7 ČeskéBudějávii'e (19}

U'

Ing. Zdeňka Perníková
kontrolor pově

en,

ízenímp ezkoumání

Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. a) zákona č.42012004 Sb, povinen p ijmout
opat ení k nápravě chyb a nedostatk uveden, ch v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co s nimi byl
seznámen, a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění p ezkoumávajícímu orgánu p i
konečném p ezkoumání.

Tento zápis je určen pouze orgán

m

zemního celku.

Účastníci jednání vzali na vědom| že zve ejnění sumarizovan,ch, pop . jinak set íděn, ch daj formou
zvlášť zpracovan,ch p ehled či tabulek uveden,ch v tomto zápisu je v rozporu s p ísluŠn,mi ustanoveními

zákonač. 101/2000 Sb.,oochraněosobních ridaj ,vezněnípozdějšíchp edpis , stím, Žesep ípadně m Že
nakládání s osobními ridaji ve smyslu ustanovení 180 zákona
č. 40l20O9 Sb., trestní zákoní( v platném znění.

jednat i o trestn, čin neoprávněného

identifikátor
,i

|i,
|,

l,
I

i-*

e-podate!na

DS:

:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:
fax:

386 72a LIL
386 359 069

IČ:

70890650

DIČ: CZ70890650
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S obsahem zápisu z dílČÍhop ezkoumání hospoda ení obce Bohunice o počtu 9 stran včetně p ílohy byl
v souladu
6 odst. 1 písm. b) zákona o p ezkoumávání hospoda ení seznámen a jeho stejnopis obdržól
starosta obce dne 22. I0,2020.

s

.í
J

Iť

:,Ý

i

'.,'

{f.

t*",
.i,...
"'

Sta

n is

Dne

.....l.rlltltt

l

av

T$t{l

i

22.

10.202a

ť-*?ťÍ**'

staros,ji&,"Jil;H;tr"

identifikátor
e-podatelna

DS:

:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

fax:

386 72a LLI
386 359 069

IČ:

70890650

DIČ: CZ70890650
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Naše č. j.

P íloha
p ezkoumané oísemnosti

p i dílčímp ezkoumání hospoda ení obce byly p ezkoumány následující písemnosti:

Návrh rozpočtu

o
.

Zve ejněn od 28.11.2020 v souladu se zákonem

Rozpočtová opat ení
o

Rozpočtová opat ení prováděna starostou na základě pově ení zastu pitelstvem ze dne 28.09 .7aL9 - ve
200.000 Kč na položku, p íjmy bez omezení

v

Šl

!

RO č. 6l202a schváIen starostou a zve ejněn 04.08 .2020
RO č. 512020 schválen starostou a zve ejněn a2.07.202a
RO Č. 4Pa20 schválen starostou a zve ejněn 03.06.2020
RO Č.312020 schválen starostou a zve ejněn 03.03 .2020
RO č. 2l2a20 schválen starostou a zve ejněn 03.02.2a20
RO č. Ll2020 schválen starostou a zve ejněn 03.0L.2a20
ově eno na : https://www.oubohunice .czluredni-deska.html

o
o
o
o
o
o
o

schválen, rozpočet

. Schváleno usnesením zastupitelstvo dne: 20,12.2OL9
. Celkové p úmy jsou ve \í, ši 917.450 Kč
. Celkové v daje jsou ve \n ši 1.734.136 Kč
. Splátka rivěru;e ve v ši 1oo.B4B Kč
. Rozpočtorn schodek ve v ši 917.534 Kč bude kfi z finanČníchprost edk minul' ch let.
. finančníprost edky na běžn, ch ričtech ve rn ši 2,338.102,50 Kč k 01.01.2020
St ednědob v hled rozpoŘu
. Návrh st ednědobého v hledu na léta 2020 - 2022 arc ejněn od 07.09.2019
. St ednědob, v hled rozpočtu na léta 2Q20 - 2022 schválen v ZO dne 28.09.20L9,

zve ejněn dne

28.09.2019 v souladu se zákonem

závěrečn čet

. Schválen v ZO dne 01.06,2020 s v, rokem bez v hrad
. současně projednána zpráva o v sledku pH 2019 a p ijata konkrétní opat ení k nápravě chyb a nedostatk
. Návrh zve ejněn v době od 27,04,2020
. Schválenil ZÚ lte qněn od 01.06.2020 ově eno na
. https://www.oubohunice.czluredni-deska.html zve ejněno v souladu se zákonem
Bankovní v pis
. Bankovnív pis
. - dlouhooóbli rlvěr KB č. oo8- k 31.08.2020 splátka jistiny ve v ŠiB,4O4 kČ- koneČn, z statek ve v Ši
229.376 Kč - z statek ově en na v kaz hlavní knihy ričet 451.0200
- čet ČNtg K 31.oB.2020 ve rn ši 2.486.890,11 Kč -- z statek ově en na v kaz hlavní knihy riČet 231,0200
BV u KB a.s. ze dne 22.09.2020 - rjhnda ve rn ši 134.0OO Kč za návrh zemního plánu ve \n Ši134.0OO KČ
ričetnídoklad č. 20-8O1-0OI7I ze dne 22.09.2020 ve \r, ši 134,000 Kč
BV u KB a,s. ze dne22,09.2020 - rjhrada ve v Ši40.000KČ záloha na opravu kapliČky Bohunice
ričetnídoklad č. 20-Bo1-0OL72ze dne22.09.2020 ve V ši 40.000 Kč

Evidence poplatk
. ričetnídokladč.2o.oo7-00oo5 ze
odpad, pes

dne

01.06.2020 - p edpis AU 315.0200 a 315.0300 - p edpis poplatk

Faktura

o

Faktura č.zo2oo4 ze dne 20.o9.2O2O - záloha ve

rn

o

kapličky...
ričetnídoklad
ťrčetnídoklad

- p edpis faktury ve

o
o

a
o
o

identifikátor
e-podatelna

č. 2009 - 00OO24 ze dne 23,09.2020
č. 20-801-00L72 ze dne 22.09.2020

ši 40.000 KČ - dle smlouvy o dílo Č.Il20Z0 - oprava

v

ši 40,000 Kč

Faktura č. 10 - 2O2O ze dne 04.09.2020 ve v, ši 134.000 Kč za návrh rlzemního plánu
ričetnídoklad č. 2OO9 - 000025 ze dne 07.09.2020 - p edpis faktury ve v Ši134.000 KČ (041)
rlčetnídoklad č. 20-B01-0OI7Izedne22.09.2020 ve \n ši 134.000 Kč

DS:

:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069

IČ:

70890650

DIČ: CZ7aB90650
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o

č. 2020242 ze dne 31.08.2020 ve rn ši 93B
č. 2009-000a22 ze dne 02.09.2020

o

FaKura

o

rjčetnídoklad

o
o
o
o
o
o

Kč za uloženíodpadu

FaKura Č. 030202ze dne 13.08.2020 ve vyši 2,877 Kč za opravu ve ejného osvětlení
ričetnídoklad č. 2008-000033 ze dne 17.08.2020
FaKura č. 3602020 ze dne 24.07,2020 ve v ši 2.420 Kč
ričetnídoklad č. 2008-000030 ze dne 03.08.2020
Faktura Č.20112 ze dne 18,06.2020 ve rn ši 19.360 Kč za ričetniďtíza období 4-612020
ťrčetnídoklad č.2006-000035 ze dne 22.06,ZO2O

o

Faktura Č. 202001 ze dne 25,0L.202a za v robu grilu ve \n ši 13,915 Kč
riČetnídokladČ.2001-000022ze dne 2B,01.2020 p edpis včetně za azení na ričet 028 ve
BV č.O0B ze dne 30.01.2020 ve v š 13.915 Kč
zarjčtováno rjčetnímdokladem č. 20-801-00019 ze dne 30.01.2020 ve v, ši 13.915 Kč

v,ši 13.915 Kč

Hlavní kniha

o sestavena za období do 30.09.2020
. vedena chronologicky od Č.20-001-00001 do 00045 poslední fa - záloha
23.09,2020 ve rn ši 40.000 Kč
o Faktura č. 202004 došlo 23.09.2020 ve \^ ši 40.000 Kč
. Faktura č. 102020 došlo dne 07,09.202a ve rn ši a7.o9.zo2o
. Faktura č.20Z024Z došlo dne 02.09.2020 ve v ši 93B Kč
o FaKura č,30020 došlo dne L7.08.2020 ve rn ši 2.877 Kč
o FaKura č. 3602020 došlo 03.08.2020 vevyši 2,4Za Kč
o FaKura č. 202001 došlo dne 2B.OL.202a ve rn ši 13.915 Kč
Mzdová agenda
. mzdové náklady dle zaměstnanc za měsíc 8/2020- neuvolněn, starosta
. rekapitulace odvod mezd - ričetnídoklad č. 20-0OB-OO0OB ze dne 31.08,2020
kniha došl ch faktur

pokladní doklad
O

a
o
o
o

o

- p edpis mezd Bl202O

P [jmov, pokladní doklad Č. 20-701-00065 ze dne 10.08.2020 - vklad do pokladny ve rn ši 20.0oo Kč (rn běr
z bankomatu)
P Íjmou pokladní doklad Č. 20-701-00058 ze dne 30.06.2020 ve \^ ši 7.000 Kč - v běr poplatk - rn četka
V, dajov, pokladní doklad Č. 20-701-00067 ze dne 19.08.2020 - poštovné ve rn ši 51 Kč
V' dajou pokladní doklad Č. 20-701-00068 ze dne 21,0B.2O2O - benzín ve v ši 231 Kč
V' dajoy pokladní doklad Č. 20-701-00069 ze dne 21.08,2020 - občerstvenírozloučení s prázdninami ve v, ši
1.168 Kč

o

na opravu kapličky - došlo

V,dajou pokladnídoklad Č. 20-701-00061ze dne
rjčetnídoklad

č. 20-701-00061 ze

dne 20.07,2a20

20.07.2OZO - zásuvka ve

u

ši 159 Kč

o
o

a

V, dajov, pokladní doklad Č. 20-701-00O62 ze dne 22.07.2O2O - SDH Bohunice p. Vojtěch Homolka - sečení
ťrČetnídoklad Č. 20-701-00062 ze dne 22.07,2020 zarjčtováno na rjčet 51B - nebyl doložen prvotní doklad

- bude p edmětem konečného PH

. P Úmov' pokladní doklad č. 20-701-00001 ze dne 01.01.2020 p ihlášení k trualému pobytu ve rn ši 50 Kč
. četnídokladč. č. 20-701-00001zedne 01,01.2020
Pokladní kniha (deník)
. rozpoČtovaná pokladna - pokladní deník za období od 01.08. - 21.08.2020 z statek ve v ši 15.928 Kč
P íloha rozvahy
r sestavenÝ k 3I.LZ,ZOI9
Rozvaha
. sestavenÝ k 3L.IZ.Z0I9
o sestaven, k 31.08.2020

účetnídoklad
o
Č. 20-007-00009 ze dne 01.01.2020 p edpis pachtovní smlouvy ZoD p edslavice ve v, ši 1.132 Kč
o
Č. 20-007-00008 ze dne 01,01.2020 p edpis pachtovní smlouvy ZVO D ešínek ve rn ši 36.961 Kč
O

o
o

Č.20-007-00007 ze dne 01.09 opravn, doklad k VPD ze dne 15.06.2020 nákup kontejneru ve
Kč ( oprava paragrafu správně 3639)

Č.20-008-00008

rn

ši z.saO

ze dne 31.08,2020 - p edpis mezd B|2O2O

o
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Naše č. j.:
o
o

BV u KB a,s. ze dne 17.09.2020 rn běr ve rn ši 5.000 Kč
rjčetnídoklad č. 20-801-00159 ze dne 17.09.2020 - v běr z BV

o
o

a

BV u KB a.s. ze

dne 11.08.2020

rn běr ve

v ši 20.000

do

Kč

četnídokladč. 20-0B1-00L64 ze dne 11.08.2020 - u běr z BV do pokladny

o
o

a

pokladny

BV u KB a.s. ze dne 24.08.2020 - odpady Vl B ezí - plasty odpad ve
zaričtováno ričetnímdokladem č. 20-801-00l49 ze dne 24.08.2020

v Ši93B,7Z

KČ

o
o

a
o
o
o
O

BV u KB a.s. ze dne 18.08.2020 - oprava osvětlení obec Bohunice ve
zarjčtováno rjčetnímdokladem č. 20-801-00145 ze dne 18.08.2020

u Ši2,877

KČ

BV u KB a.s. ze dne 06.06 .2a2a - aktualizace Misys ve v-, Ši2.42a KČ
zarjčtováno r]četnímdokladem č. 20-801-00I4I ze dne 06.08,2a20
BV u KB dne 18.06.2020 - rjčetnictví+ audit do 30.06.2020 ve v ši 19.360 Kč
zaričtováno ričetnímdokladem č. 20-801-00110 ze dne 18.06.2020 ve v, ši 19.360 Kč

úaov rozvrh
V

. platn, pro rok 2020
kaz pro hodnocení plnění rozpočtu

r Fin Z|LZ\,4 sestaven, k 31.12.2019
. Fin 2lL2M sestaven, k 30,09.2020
v, kaz zisku a ztráty
. sestavenÝ k 3I.I2.20I9
r sestaven, k 30.09.2020
Darovací smIouvy
. Darovací smlouva ze dne 09.01.2020, p íjemce daru - FO - finančnídar ve v ši 4.200 Kč dar poslrytnut,
hotově na podporu zásobování obce Bohunice pojízdné prodejny smĚeného božív lednu až iinu 2019
o BV z tlčtu u KB a.s č, 003 ze dne 4.200 Kč
. zaričtováno ričetnímdokladem č. 20-801-00006 ze dne 15.01.2020
Smlouvya dalšímateriály k p ijat m čelov m dotacím
. Pr vodní dopis k návrhu smlouvy ze dne 09.06.2020 s pokyny k rjčtování
. smlouva o poslrytnutí čelovéneinvestiční dotace na realizaci "oprava kapličky na st.p.č.25 Bohunice
uTvrzic" ze dne 25.06.2020, ve v ši 73.000 Kč což činímax. 600/oz celkov ch uznateln,ch náklad (UZ7I0

.
.

Kč)

realizace do 3L.I2.2020
P íjem SV z čtlg č. 7, rihrada p íchozíze dne 16.07.202 Ove v,ši 73.0OO Kč, zaričtováno ričetnímdokladem
Č, 20-8400074 ze dne L6.07.2020, UZ7La

Smlouvy nájemní

.

Smlouva o zemědělském pachtu uzav ená se Zemfuělsk, m obchodním družsWem P edslavice na pozemky

vk.rl.BohuniceuTvrzic,parc.č. B07,B74,B73,256l16a846celkem3774zedne02.10.2019.

smlouva uzav ená na dobu určitou od 01.10 do 30.09.2029.
ročnípachtovné ve v,ši 3,000 Kč za ha a rok

Zve ejnění záměru zemědělského pachtu zve ejněno od 29.07.2019 záměr obsahuje i pozemky parc. č
Ba7 , B74, B73, 256116 a 846, které jsou p edmětem pachtovní smlouvy uzav ené 02.10.2019.
Smlouva o zemědělském pachtu ze dne 01.01.2020 , obec propachtovatel -celkem v měra v ha 10.2760
+1,1160 + 0.9282 vše v k.ri. Tvrzice a k. . Bohunice u Tvrzic Smlouva uzav ena na dobu určitou od
01.012020 až 3I.L2.2029.0d 01.01.2020 činípachtovné 3.000 Kč/ha/rok , daň z nemovitosti se zvyšuje o
částku odpovídajícítéto dani. Pachtovné je splatné nejdéle do 30.06. roku následujírcípo roce, za ktery
nájemné p ísluší,schváleno v ZO dne 28.09,2020 s pacht, em ZVO s.r.o. D ešínek
Smlouvy o dílo
Smlouva o dílo
Ll20Z0 ze dne 02.09,2020 uzav ená se zhotovitelem Vladimírem Voborníkem na
"Opravu kapličky v Bohunicír:h u Tvrzic", termín plnění nejpozději prosinec 2020, cena díla 221.168 Kč,
zp sob platby fakturace po p evzetí, po zahájení prací bude vystavena zálohová faktura ve v ši 40.000 Kč.
Dodatek č, 1 ke smlouvě o dílo č. Il20Z0 ze dne 02.L0.20Z0 - p edmětem dodatku je oprava kfiiny kaple
v Bohunicích u Tvrzic ve u ši 46.580 Kč dle položkového rozpočtu.

.

.

č.

.

identifikátor DS:
e-podateIna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

fax:

386 720 III
386 359 069

IČ:

70890650

DIČ: CZ70890650
Stránka B z 9

yí

NaŠeČ.

j.:

sp. zn.: oEKo-pŘ 5B23l2l2o/rukan

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
. Zámér na pronájem obecnír,rh pozemků ze dne Z9.07.ZOI9 - pozemky definované v k.ú. Tvrzice a k.ú
Bohunice

Dokumentace k veřejným zakázkám
. Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Bohunice účinnéod 01.06.2019 čl.L.2. vZ
nad 50.001 KČ do 500.000 Kč bez DPH rozhoduje obecní zastupitelstvo
o
o

o

3x cenová nabídka na opravu kapličky ( Vojtěch Losos ve výši 239.147,42 vč, DPH, Vladimír Voborník
ve výši 221'L6B Kč vč. DpH, Luboš Matoušek ve \nýši 251.B75,74 Kčvč.DPH
-rozhodnutí o výběru dodavatele v ZO dne 01.08.2020 - výběr zhotovitele na realizaci opravy kapličky
v obci Bohunice - vyhodnocení nabíde( výběr firma Vladimír Voborník - nejlevnější nabídka
Smlouva o dílo ze dne 02.09.2020,
ze dne 01.08.2020
- schválení platby na nákup nemovitosti čp.21za částku 250.000 KČ
- výběr zhotovitele na realizaci opravy kapličky v obci Bohunice - vyhodnocení nabíde( rnýběr firma Vladimk
Voborník - nejlevnější nabídka
3x cenová nabír.Cka
- schválení částky 134.000 Kč za zpracování územního plánu

.
.
Informace o přijadch opatřeních (zák 42o|2oo4 sb., 32ol2oo1Sb., apod.)
. Doručena DS dne 16,06.2020 ( ZO dne 01.06.2020) s uvedeným termínem podání písemnézprávy

3I.Lz.2022.
Vnitřní předpis a směrnice

do

. Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Bohunice účinnéod 01.06.2019
. Podpisové vzory platné od 02.11.2018
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne: 20.12.2019
. - schválení rozpočtu na rok 2020
o ze dne 2LOZ.2020
r - schválení platby pro SDH Bohunice ve výši 30.000 Kčza práci v obecním lese a úklid obce
. zedne 01.06.2020
. - schválení účetnízávěrky
. - schválení závěrečnéhoúčtus r,nýrokem bez rnýhrad a přijetí konkrétních opatření k nápravě chyb a
nedostatkŮ ze zprávy z PH 2019
. zedne 01.08.2020
. - schválení platby na nákup nemovitosti čp.2I za částku 250.000 Kč
. - výběr zhotovitele na realizaci opravy kapličky v obci Bohunice- vyhodnocení nabídek, rnýběr firma vladimír
Voborník - nejlevnější nabídka
. - schválení částky 134.000 Kčza zpracování územního plánu
. zedne 28.09.2019
. - schválení pachtovní smlouvy s pachtýřem ZVO s.r.o. Dřešínek
o - sestavení a schválení střednědobého výhledu na rok 2020 - 2022
kontrolní výbor
, . Zápis kontrolního rnýboru za období 01.-31,12.2019 ze dne 17,0t'2OZ0
Učetnízávěrka 2O19
. Schválen a v ZO dne 01.06.2020
. protokol o schválení účetnízávěrky
. Doklad č.20-007-00004 ze dne 01.06.2020 o přeúčtováníHV za rok 2019 ve rnýši ztráta 72,z4B,B5 Kč
. Zaslání do cSÚIs e dne 08.07.2020
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