
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHoČESKY KRAJ

EKoNoMIcKÝ oDBoR
oDDĚlrruí pŘrZKUMU A METoDIKY HosPoonŘeNí oscí

Sp. zn.: oexo-pŘ 72687l2o16/rukan stejnopis č. 2

Z p rá v a o vÝsIedku přezkoumání hospodaření za rok 2016

obce Kvilda. !Čo 00250511

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního ce|ku ve dnech:
17. srpna 2016 jako dí|čí přezkoumání
30. května 2017 jako konečné přezkoumáni

Přezkoumání hospodaření obce Kvi|da za rok 2016 ve smys|u ustanovení s 42' s 53 (týká se DSo) zákona
č. 12812000 Sb', o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, á v sou|adu se zákonem č' 42012004 sb,,
o přezkoumávání hospodaření Územních samosprávných ce|ků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějŠích
předpisů, bylo zahájeno dne,|8.7.2016 Krajským úřadem Jihočeského kraje doruěením písemného
oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.20,|6.
,)

Přezkoumání vykonaIi:

- kontro|or pověřený řízením přezkoumání: lng. Jan Štaberňák

PověřeníkpřezkoumánípodIes5č.42012004Sb'a$4a$6zákonač,.25512012Sb.vydal Krajskýúřad
Jihočeského kraje pod č. 1,|812017 dne 20.1.2017,

Přezkoumán í bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání by|i přítomni: Václav Vostradovský - starosta obce

Radka Petráňová - Účetní
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou ob|asti hospodaření uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 42012004 Sb.,
posouzené podle h|edisek uvedených v $ 3 tohoto zákona.

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

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

Poslední kontro|nÍ úkon (např. ukončení kontro|y na místě nebo vrácení vyžádaných podk|adů, ukončenÍ prověření
námitek up|atněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření apod.) by| uČiněn dne
30.5.2017.

A. VÝsledek dílčích přezkoumání

A.l. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016

/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení s 2 odst. 1 a odst. 2/

1' Ustanovení s 2 odst. 2 písm. h) Účetnictví vedené územním celkem

Porušení právního předpisu:

Vyhláška č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovenÍ zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisŮ, pro některé vybrané Účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisŮ

Ustanovení: $ 32

Charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:

Územní cetek nedodržet obsahové vymezení položek rozvahy ,'D.lll. Krátkodobé závazky,,.

Popis ziiŠtěné ďtvby a nedostatku:

obec jako nájemce uzavřela dné 30.12.2015 Nájemní smlouvu č.22/16 se šprávou Národního parku Šumava
na pronájem pozemku v k.Ú. Kvilda za ročnÍ nájemné 1.000 Kč splatným do 30. dubna daného roku. Nebylo
doloženo Účtování o předpisu tohoto závazku, bylo Účtováno pouze o úhradě závazku účetním dokladem
1 607-000 1 0s ( 51 8/23 1 ).

ZiištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Popis p|něníopatření: obec obdrŽe|a FAP č. 2016201 za opravu asfa|tových komunikací ve výŠi

181'923,98 Kč a FAP č' 16412494 zazpracování vzorků vody ve výŠi 3.856 Kč.
Tyto závazky by|y správně zaÚčtovány Účetními dok|ady č' 1612-000036
(5111321) a č' 1610-000053 (518,3431321).

opatření bvlo splněno: Napraveno.

Poru še n í p rávn í ho předp i s u :

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ

Ustanovení: $ 2

Charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:

Územní celek nedodrŽeltřídění podle rozpočtové skladby.

Popis ziiŠtěné chvbv a nedostatku:

Úhrada kopírování (3 Kč) dle PPD č. 146 (Úhrada nájemného a kopírování za celkovou částku 536 Kč) ze dne
24.2.2016 byla zaÚčtována na par. 3639 a poloŽku 2131 - příjmy z pronájmu pozemkŮ.

Ziištěný nedostatek bvl odstraněn.
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Popis p|něníopatření: Účetním dok|adem Č. 1612-000242 ze dne 31 .12.2016 by|a Úhrada kopírováni
přeÚčtována na paragraf 6171 a po|ožku 2111'

opatření bvlo splněno: Napraveno.

A.ll. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení
$ 10 odst. 3 písm. c) zákona č.42012004 sb.

ustanovení $ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 42012004 Sb. (v č|enění pod|e ustanovení $ 2
odst. 1 a 2 zákona č. 42012004 Sb'):

1' Ustanovení $ 2 odst' 2 oísm. h) úČetnictví vedené Územním ce|kem

Porušení právního předpisu:

Zákon č' 563/1991 Sb., o Účetnictví, ve znění pozdějších předpisŮ

|Jstanovení: $ 30 odsť' 7 pÍsm. a)

Charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:

lnventurní soupisy ÚzemnÍho celku neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné určenÍ
majetku a závazkŮ.

Popis ziištěné chvbv a nedostatku:

Dle hlavní knihy za období 12/2016 vykazuje účet 403 konečný zŮstatek ve výši 38.092.392'33 Kč a například
analytický účet 403 0303 konečný zůstatek 50'000 Kč a Účet 403 0302 konečný zŮstatek 600.000 Kč.
V inventurním soupisu Účtu 403 k 31'12'2016 je dle podkladu u těchto analytických účtů vykázán skutečný
zŮstatek 29.640,80 Kč (Účet 403 0303) a 443.042'80 Kč (Účet 403 0302). Celkový skutečný stav Účtu 403 dle
inventurního soyPisu ie shodný s celkovým ÚčetnÍm stavem Účtu dle hlavní knihy za období 12J2016.

Nedostatek ziištěn při konečném přezkoumání hospodařeni

B. oblasti přezkoumání. u kteŇch nebv|v ziištěnv chvbv a nedostatkv
pod|e ustanovení s 10 odst.3 písm' a) zákona č' 42012004 Sb', které jsou uvedeny v členění
pod|e ustanovení $ 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. a) p|nění příimů a výdajů rozpoČtu včetně peněŽních operací. tÝkaiících se
rozpočtovÝch prostředků

- ořezkoumán: Ano

2. Ustanovení s 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace' týkaiící se tvorbv a pouŽití peněŽních fondů

- přezkoumán: Ano
obec netvoří peněŽní fondy

3. Ustanovení$ 2 odst' 1 písm. c) nák|adv a výnosv podnikate|ské činnosti územního ce|ku

- přezkoumán: Ano
obec nevykonává podnikate|skou činnost
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4. Ustanovení $ 2 odst. 1 písm. d) peněŽní operace. týkaiící se sdruŽených prostředků vvnak|ádaných na zák|adě
sm|ouvy mezi dvěma nebo více územními ce|kv' anebo na zák|adě sm|ouvv s iinÝmi právnickými nebo
fvzickÝmi osobami

- ořezkoumán: Ano
obec nesdruŽuje Žádné prostředky

5. Ustanovení s 2 odst. 1 písm. e) finanční operace' týkajÍcí se cizích zdrojů ve smvs|u právních předpisů o
účetnictví

- přezkoumán: Ano

6' Ustanovení $2odst. 1písm.f)hospodaření anak|ádání sprostředkvposkvtnutými zNárodníhofonduas
da|šími prostředkv ze zahraničí poskvtnutými na zák|adě mezinárodních smIuv

- přezkoumán: Ano

7, Ustanovenís 2 odst. 1 písm. q) vvÚčtovánía vvpořádánífinančních vztahů ke státnímu rozpočtu' k rozpočtům
kraiů' k rozpočtům obcí' k iiným rozpočtům. ke státním fondům a k da|ším osobám

- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení$ 2 odst. 2 písm' a) nak|ádánía hospodařenÍs maietkem ve v|astnictví Územního ce|ku

- přezkoumán: Ano

9. Ustanovení$ 2 odst. 2 písm. b) nak|ádání a hospodaření s maietkem státu, s nímŽ hospodaří územní celek

- přezkoumán. Ano

10. Ustanovení $ 2 odst.2 písm' c) zadávání a uskutečňpvání veřeiných zakázek. s výiimkou Úkonů a postupů
přezkoumanÝch oroánem doh|edu podle zv|áŠtního právního předpisu

- přezkoumán: Ano

11. Ustanovení s 2 odst. 2 písm. d) stav poh|edávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano
,12. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazkv fvzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano
Obec neručí zazávazky Žádných osob

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

14. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. q) zřizovánívěcných břemen k maietku Územního ce|ku

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení$ 9 Kontro|a nak|ádánís příspěvkem a se svěřenÝm maietkem

- ořezkoumán: Ano

c. Plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch

4'2.

c.l. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
by|y zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.
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Popis ziištěné chybv a nedostatku:
Kontrolou inventurnÍho soupisu Účtu 4O3 Transfery na pořízení dtouhodobého majetku k 31.12.2015 bylo zjiŠtěno,
že nebyl doložen doklady, které by prokazovaty jeho skutečný stav,
Ziištěný nedostatek bvl odstraněn.

Popis p|něníopatřenÍ: |nventurní soupis Účtu 403 k 31.12'2016 by| do|oŽen dok|adem, kteý prokazuje je
ce|kový skutečný zůstatek.

opatření bvlo sp|něno: Napraveno.

Charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku.
Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření.
Popis ziiŠtěné chvby a nedostatku:

\o1t1olou výkazu pro hodnocení plněnÍ rozpočtu k 31.12'2015 byto zjištěno, Že obec vykazuje na řádku č. 4440
Saldo příjmŮ a výdajů po konsolidaci ve sloupci Výstedek od počátiu roku schodek ve výši -10.033'426,46 Kč,
přičemŽ sloupec Rozpočet po změnách připouští schodek ve výši -g.gg5.791 Kč. Jedná se ó neplánovaný schodek
ve výši 37'635'46 Kč, ke kterému došlo tím, že příjmy byly naplněny na nižší % (99,63 p ne2 výdaje (gs,ga n.Povinností obce bylo v tomto případě provést povinné rozpočtové opatření, nebot; hrozi6 nenezpóčiíoipočtového
schodku.

ZiištěnÝ nedostatek bv! odstraněn.

Název opatření:
opatřeníspIněno dne:

Název opatření:
opatřenísp|něno dne

inventarizace Účtu 403
31.12.2016

Rozpočet
31.12.2016

Název opatření:
opatřeníspJněno dne:
Popis p|něníopatření: Kontro|ou výkazu pro hodnocení p|nění rozpočtu k 31.12'2016 by|o zjiŠtěno, Že
v řádku 4440 není vykazován nerozpočtovaný schodek, a|e naopak přebyték.
opatření bv|o splněno: Napraveno.

Charakteristika ziiŠtěné chvbv a nedostatku:
lnventurní soupls nebyl vyhotoven Ve stanoveném rozsahu.
Popis ziištěné chvbv a nedostatku:
l,|,,::t,,:,Í 

"olql"' 
tytu 031 Pozemky, vytvořený firmou REAL soFr Brno, není^vyhotoven dte anatýických účtŮ,

Které dle analytické předvahy k 31.2:2015 vykazují zůstatek. Namátkovou kontrólou bylo z1štěno, ze oběc chybně
vede na analýickém účtu 0400, kteý má zahrnovat pozemky označené ve výpisu z-LV jako ,'zastavěná plocha,,,
pozemky,kteréjsouvevýpisuzLVoznačenyjako,,ostatníkomunikace

ZiištěnÝ nedostatek bvl odstraněn'

PgBL.l p|něníopatření: obec vede své pozemky - zastavěné p|ochy na Účtech o31 o4oo a O31 O42O.
Všechny zastavěné p|ochy d|e LV č. 10oo1 k 31.12.2016 jsou d|e inventurňího soupisu úČtu 031 k 31'12.2016
Vedeny na Účtu 031 0400 a031 0420.

opatření bv|o splněno: Napraveno.

zastavěné p|ochy
31.12.2016
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D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

D.l. Při přezkoumání hospodaření obce za rok2016 pod|e S 2 a $ 3 zákona č.42012004
sb.

+ byIy zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
v $ 10 odst. 3 písm. c) zákona č.42012004 Sb., a to:

majetku a závazkťl.

D.lI. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumánÍ hospodaření neby|a zjiŠtěna žádná závažná rizika, která by moh|a mít negativní dopad
na hospodaření Územního ceIku v budoucnosti.

D.Ill. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl.poh|edávek na rozpočtu územního ce|ku '........ . 4,17 %
b) podíl závazkŮ na rozpočtu územnÍho ce|ku .........'.'...'.......'..'. .'..,- 7 '99 %
c) podí| zastaveného majetku na celkovém majetku Územního ce|ku ..:..'..............'. 0 Yo

Kvi|da, dne 30. května 2017

kontro|or pověřený řízením přezkoumánÍ
podpis kontro|ora pověřeného řÍzením

přezkoumání

Tato zpráva o vÝs|edku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření. K zjiŠtěním uvedeným ve zprávě je

moŽné podat písemné stanovisko ve |hůtě do ,15 dnů ode dne převzetí zprávy o výs|edku přezkoumání, a to
kontro|orovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamŽikem
marného up|ynutí |hůty stanovené v $ 6 odst. '1 písm' d) zákona č. 42012004 Sb., o moŽnosti podání
pÍsemného stanoviska k dotčeným zjiŠtěnÍm. Kontro|or pověřený řízením přezkoumánÍ můŽe
v odůvodněném případě stanovit Ihůtu de|ší'

- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemŽ se jeden stejnopis předává zástupci kontro|ovaného subjektu a

druhý stejnopis se zak|ádá do přísIuŠného spisu.
- nedí|nou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemnostÍ uvedených v pří|oze.
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s obsahem zprávy o Výsledku přezkoumání hospodaření obce Kvi|da o počtu 10 stran včetně pří|ohy by|

seznámen dne 30'5.2017 a 1ejí stejnopis č,. 2 převza| dne 30.5.20í 7 starosta obce Vác|av Vostradovský.

Poučení:

Územní ce|ek je ve smys|u ustanovení $ 13 odst' 1 písm. b) zákona č' 42ot2oo4 Sb., povinen přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu' atonejpozději do 15dnů po projednání této zprávy spo|u se
závěrečným účtem v orgánech územního ce|ku.

Územní celek je dá|e ve smys|u ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č' 420l2oo4 Sb., povinen v informacích pod|e
ustanovení$ 13 odst. 1 písm. b) téhoŽ zákona uvést |hůtu, ve které podá přís|uŠnému přezkoumávajícÍmu orgánu
písemnou zprávu o p|nění přijatých opatření a v této |hůtě přís|uŠnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zas|at.

Nesp|něnÍm těchto povinností se územní ce|ek dopustí správního de|iktu podle ustanovení $ 14 odst. 1 písm' b) a
c) zákona č,. 42012004 Sb. a za to se u|oŽí územnímu ce|ku pod|e ustanovení $ 14 odst. 2 zákona č. 42012004 sb.
pokuta do výše 50.000 Kč.

Vác|av Vostradovský

starosta obce
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Příloha ke zprávě o výs!edku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

- Při přezkoumání hospodaření bv|v přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu
. Na rok 2016, zveřejněn 3'12. až21.12.2015 (potvrzeno na materiá|u)

Rozpočtová opatření
. Ro č. 18, schvá|eno starostou dne 20j22016
l Ro Č. 17, schvá|eno starostou dne 7 .12.2016, na vědomí v Zo dne 7 .12'2016, bod 2
. Ro č. 16, schvá|eno starostou obce 1.12.2016, na vědomÍ v Zo dne 7 '12.2016, bod 2

Rozpoětová opatření
. Zápis Zo ze dne 9.9.20í3, bod 2.4 - schvá|ení pověření starosty k provádění rozpoČtových opatření

v sou|adu s aktuá|ními potřebami obce v ce|ém rozsahu, informace na nejbliŽŠím jednánÍZo.
. Ro č' 4, schvá|il starosta dne 17 '5.2016, na vědomí v Zo dne 17 '5'2016, bod 2
. Ro č. 5' schvá|i| starosta dne 7.4.2016, na vědomí v Zo dne 17 '5'2016, bod 2
. Ro č. 6, schvá|iI starosta dne 20.5'20,16, na vědomív Zo dne 21.6.2015, bod 2
. Ro č. 7, schvá|i| starosta dne '1.6.2016, na vědomí v Zo dne 21.6.2015, bod 2

Rozpočtový výhled
. Na roky 2016 až2018

Schválený rozpočet
. Na rok 2016
. ZápisZozedne21'12.2015, bod 5 - schvá|enírozpočtu na rok 2016v sou|adu s návrhem (návrh podrobně

na po|oŽky i paragrafy), ce|kové přumy 12'851'600 KČ' výdaje 6.334.968 Kč' financování6.5'l6.632 Kč
Závěreěný účet

. Za rok 2015' zveřejněn 19.5. aŽ21.6.2016 (potvrzeno na materiá|u)

. Zápis ZO ze dne 21'6.2016' bod 6 . projednání závěrečného Úětu za rok 2015 a souh|as s ce|oročnÍm
hospodařením s výhradou, včetně přijetí konkrétních opatření k chybám a nedostatkům

Faktura
. FAP č. 16000028 ze dne 17.2.2016 - dodavateI FireData' materiá|, s|uŽby, mobiInítelefon, adaptér, Částka

ce|kem 16'50í Kč
. Účetní dok|ad č' 1602-000125zedne 17'2'2016 - předpis FAP, částka 16.501 Kč,zařazenído majetku za

7.520 Kč na 028
o Výpis z aÚ eRn č' 2016t28, pohyb dne24.2'2Oí6 - Úhrada FAP, částka 16.501 Kč
. Účetní dok|?d č. 1602-000133 ze dne 24.2'2016 - zaúčtování úhrady FAP, Částka 16.50,1 Kč

Faktura
. FAP č.201607 ze dne 17,7.2016 - dodavatel Šumavský ku|turní spo|ek, koncert, částka 20.0oo Kč
. Účetní dok|ad č. 1607-000151 ze dne 17.7 .2O16 - předpis FAP, Částka 20.000 Kč
e Výpis z BÚ ERA č,2016t108, pohyb dne 25'7.2O16 - Úhrada FAP, částka 20.000 Kč
. Účetní dok|ad č. 1607-000152 ze dne 25'7.2Oí6 - zaÚčtování Úhrady FAP, částka 2o.ooo KČ
. FAP č. 160100072 ze dne 2.6.2016 - dodavate| Rynostav s. r.o., upomÍnkové předměty, částka 5.551 ,84 Kč
. Účetnídoklad č. 1607-000122zedne2'6.2016 - předpis FAP, částka 5.551,84 Kč
. Výpis z aÚ ERn č' 2016t104 pohyb dne 19.7 '2O16 - Úhrada FAP, částka 5.551,84 Kč
. Účetní dok|ad č. .1607-000123 ze dne 19.7.2O16 - zaÚčtování Úhrady FAP, částka 5.551,84 Kč

Faktura
. FAP č' 2016201 ze dne 2-12-2016 (DUZP 25.11.2016) - dodavate| ASFALT oK s'r.o., oprava asfa|tových

komunikacív obci Kvilda, částka 181'923'98 Kč
. Účetní dok|ad č. 16'12-000036 ze dne 25,1 1.2016 - předpis FAP, částka 181'923,98 Kč (51 1t321)
. Výpis z BÚ Era č' 178, pohyb dne 12.12.2016 - Úhrada FAP, částka 181 '923,98 Kč
. Účetnídok|ad č. 1612-000O43zedne 12.12'2016 - zaúčtováníúhrady FAP, částka 18,l.923,98 Kč
. FAP č' 16412494 ze dne 7.10.2016 - dodavate| LABTECH s.r.o., vzorky vody, částka 3.856 Kč
. ÚčetnÍdok|ad Č. 1610-000053 ze dne7'1O'2O16 - předpis FAP, částka 3.856 KČ (518,343t321)
. Výpis zBÚ Era č. 146, pohyb dne 12'10.2016 - úhrada FAP, částka 3'856 Kč
. Účetnídok|ad č. 1610.000060 ze dne 12'10.2016 - zaúčtování úhradv FAP, částka 3.856 Kč

Hlavní kniha
. Za období 1212016

Hlavní kniha
. Za období7|2016
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Inventurní soupis majetku a závazktl
. P|án inventur pro rok 2016 ze dne 7.12.2016
o Inventarizační zpráva za rok2016 ze dne 27 '1.2016
o |nventurní soupisy účtů 01B, 019' 041,022,031 (kontro|a zastavěných p|och - Účty 031 0400' 0420) 403'

028, 042, 061 , 462,31 1 , 31 5, 244,241, 231 , 455, 472, 33í ' 336' 337 , 342, 343, 021
Rozvaha

. Sestavená k 31 .12.2016
Rozvaha

. Sestavená k 31 -7.2016
Účetni doklad

. Účetním dok|ad č. ,1612-000242 ze dne 31 '12.2016 - přeúčtování úhrady kopírování na paragraf 6171 a

- po|ožku 211 1, částka 3 KČ
Učtový rozvrh

. Pro rok 2016 (mimo jiné Účty pro VB - 031 320' 420, 520)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

. Sestavený k 31 .12-2016
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

. Sestavený k 31 ,7.2016
Yýkaz zisku a ztráty

. Sestavený k 3'1 .12.2016
Yýkazzisku a ztráty

e Sestavený k 31 .7.2016
Smlouvy nájemní

. Nájemní sm|ouva č. 22t16 mezi Správa Národního parku Šumava jako nájemcem a obcí Kvi|da jako
prortajímate|em na pronájem pozemku v k.ú. Kvi|da, za roční nájemné 1.000 Kč' uzavřená dne 30.12.2015

. Výpis z aÚ e Rn č.20161104 pohyb dne 19.7 '2016 - úhrada nájemného, částka 'l'000 Kč

. Účetní dok|ad č. 1607-000103 ze dne 19.7.2016 - zaúčtování úhrady nájemného, částka 1.000 Kč
(518t231)

Smlouvy nájemní
. Záměr obce Kvi|da na pronájem části pozemků 2918 (250 m2) a29110 (105 m2) v k'ú. Kvi|da, zveřejněn

29'9. až2.11'2015
. Zápis ZO ze dne 't0.,l1.2015, bod 3.4. - Zo souh|así s uzavřením pachtovní sm|ouvy s A.CH. na pacht

části pozemku 29/8 o výměře 250 m2 a části pozemku 29|10 o výměře 105 m2 v k.ú. Kvi|da za nájemné
1'50 Kč za m2 a rok.

. Sm|ouva o$achtu s A.CH. jqko pachtýřem na pacht části pozemků 29|8 a 29t1O v k.ú. Kvi|da o výměře 250
m2 a 105 m2za 1,50 Kčlm2|rok sp|atné do konce kalendářního roku, uzavřená dne 1.1.2016

. Účetnídok|ad č. 1601-00243 ze dne 2.1.2016 - předpis poh|edávky za nájemné

. PPD č.146 ze dne 24.2.2016 - úhrada nájemného, částka 533 Kč' p|us kopírka 3 KČ, ce|kem 536 Kč

. Účetnídok|ad č' '16-701-00146zedne24.2.20í6 -zaúčtování Úhrady nájemného a kopírování, částka 536
Kč (par. 3639' po|. 2131)

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Zámér obce Kvilda prodat pozemek parc. č. 29116 v k.Ú. Kvi|da, zveřejněn 22.4. aŽ22.5,2013
. Zápis Zo ze dne 6.6.2013, bod 2.2 - schválenÍ prodeje pozemku parc' č. 29116 v k.ú. Kvi|da za cenu

1.000'000 Kč manŽe|ům K. s omezením a případnou sankcí
. Kupní sm|ouva s manŽe|i K. jako kupujícím na prodej pozemku parc. č. 291|6 v k.ú. Kvi|da za kupní cenu

1.000.000 KČ sp|atná do 3 pracovních dnů od podpisu, s omezením pro kupujÍcÍho, uzavřena 5'1.2016
. Účetní dok|ad č. 1601-000154 ze dne 5.1.2016 - přeúčtování na reá|nou hodnotu, předpis poh|edávky,

zaúČtování úhrady kupní ceny
r Výpis z BÚ Era č' 201612, pohy-b dne 5.1 '2016 - úhrada kupní ceny, částka 1 .000.000 Kč
. Vyrozuměnío provedení vk|adu - právní úČinky 11.1.2016
. Účetní dok|ad č. 1601-000242 ze dne '1'l '1'2016 - vyřazení z majetku

Dokumentace k veřejným zakázkám
. Yýzva k podání nabídky na'.oprava a výměna drobných objektů návštěvnické infrastruktury v obci Kvilda -

informační tabu|e a směrovky.' vČetně zadávací dokumentace ze dne 20.7 '2016' zas|ána 6 firmám (viz
poŠtovní podací arch ze dne 20.8.2016), zveřejněna na webu obce dne 22.7 '2016

. JmenovánÍ komise (3 č|enové) na ''oprava a výměna drobných objektů návŠtěvnické infrastruktury v obci
Kvi|da - informační tabu|e a směrovky'' ze dne 20'7.2016

o EvidenČní arch podaných nabídek ze dne 5.8'2016 - doručeny 4 nabídky
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. Čestné prohláŠeníč|enů komise ze dne 5.8.2016
r Protokol o jednání hodnotící komise č' 2 ze dne 9.8'2016 - komise doporučuje jako zhotovite|e firmu

Dragon Press s.r.o. za cenu 488.207,10 KČ bez DPH
. Zápis Zo ze dne 17.8.2016, bod 4 - schvá|ení zhotovite|e zakázky ma|ého rozsahu ''oprava a výměna

drobných objektů návŠtěvnické infrastruktury v obci Kvi|da - informaČní tabu|e a směrovky'' firmy Dragon
Press s.r.o' za cenu 590.730,59 Kč

. RozhodnutÍzadavate|e o výběru nejvhodnější nabÍdky ze dne 22.8.2016

. Sm|ouva o dí|o s Dragon Press s.r.o' jako zhotovite|em na předmět dí|a .'oprava a výměna drobných
objektů návštěvnické infrastruktury v obci Kvilda - informační tabu|e a směrovky.' za cenu 488.207,10 Kč
bez DPH, 590'730'59 Kč včetně DPH, uzavřená dne 20.9'2016, na sm|ouvě souh|as právníka

lnformace o přijatých opatřeních (zák.42012004 sb., 32012001Sb., apod')
. PřUetíopatření k nápravě chyb a nedostatkům zarok2015, doručena na KÚ 23.6.2016

Vnitřní předpis a směrnice
o Pravid|a pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách obce Kvi|da, účinnost 24'7.2012

Vnitřní předpis a směrnice
o Vnitřní směrnice o vedení ÚčetnictvÍobce, účinnost od 1 .11'2014, část 2.5' Evidence majetku - 028 í.000 -

40'000 Kč
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák.42012004 sb., 32012001Sb., apod.)
. . Zpráva o p|něníopatření zarok 2015, doručena na KÚ dne 30'1'2017
Učetní závěrka - za|ožená organizace
, . Zápis Zo ze dne 21.6.2016, bod 7.12. - schvá|ení účetní závěrky TS obce Kvi|da s'r.o.
Uěetní zvěrka - obec

o Za rok 2015
. ZápisZoze dne21.6.2016' bod 6.,l1. -schvá|ení.účetní závérky obceza rok2015
r Protoko| o schvá|ení účetní závěrky ze dne 21.6.2016
. Účetnídok|ad č. 1606-000147 ze dne 21.6.2016 - přeúčtovánÍ HVza rok 2015
o Stavová zpráva o zas|ání do CSUIS ze dne 12'7.2016
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