PARDUBICKY KRAJ
Krajský úřad

odbor finanční

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2OL7
obce vranová Lhota
!č: 00277584
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
dne29.listopadu 2017 jako dílčípřezkoumání
dne24. května 2018 jako konečnépřezkoumání

rok ve

smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zékona
č.12812000 Sb., o obcích, ve znéni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků
adobrovolných svazků obcí, ve znéni pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 10.8.2017
Krajským úřadem Pardubického kraje doručenímpísemného oznámení.
Přezkoumání hospodaření za

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

1. Dílčípřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce 29.11.2017.
2. Konečnépřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 24.5.2018.
Přezkoumání vykonali:

-

kontrolorpověřený řízenímpřezkoumrání: Martina Šiborová
kontroloři:

-

Mgr. Simona Bublová
Miroslava Pleskotová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § a a §6 zákona č. 25512012
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7.2017.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Marie Východilová

- starostka obce

Renáta schreiberová - účetníobce
Komenského náměstí 125,532 ].1 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.
a2 zákonač.42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

1

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znéníprávních předpisŮ
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání

údaje, na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne24.5.20|8.

A.
A.I.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu díIčíchpřezkoumániza2O|7

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ogtatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

B.

a nedostatky.

oblasti přezkoumání. u kteŇch nebvlv ziištěnv chvbv

a nedostatkv

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákonač. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v
členěnípodle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákonaz

1.

Ustanovení § 2 odst. l písm. a) plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.
týkaj ícíchse rozpočtových prostředků
- přezkoumán:

2.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace. týkajícíse tvorby a pou]žitípeněžních
fondů
- přezkoumán:

3.

Ano

Ustanovení § 2 odst.
- přezkoumán:

4.

Ano

1

písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžníoperace. t]ýkajícíse sdružených prostředků
v_ynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územnímicelky. anebo na
zakladě smlouvy s jinými právnickými nebo fizickými osobami
- přezkoumán:

Ano

5.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace" týkajícíse cizích zdroiů ve smyslu
Eávních předpisů o účetnictví
- přezkoumtín: Ano

6.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšímiprostředky ze zahraničíposkytnutými na ztíkladě
mezinárodních smluv
- přezkoumán:

7.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) v.vúčtovánía vypořádání ťrnančníchváahů ke státnímu
rozpočtu" k rozpočtůmkrajů. k rozpočtůmobcí. k jiným rozpočtům. ke státním fondům a
k dalšímosobám
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- přezkoumán:

8.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územníhocelku
- přezkoumián:

9.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu. s nímž
hospodaří územnícelek
- přezkoumán:

Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávrání a uskutečňovrání veřejných zakázek. s

výjimkou

úkonůa postupů přezkoumaných orgiánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán:

1

1.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládiání s nimi
- přezkoumán:

Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazky
- přezkoumán:

13.

fuzických

a

právnických osob

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch

třetích osob

- přezkoumán:

Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovjíní věcných břemen k majetku územníhocelku
- přezkoumrán:

Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem
- přezkoumán:

16.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k pruměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost
- přezkoumán:

Ano

17. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumián:

c.
C.I.

Ano

plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření rízemního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.
D.I.
ó

Závěr z nřezkoumání hosnodaření za rok 2017

Při

přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a §

42012004 Sb.

3

zákona č.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku
v budoucnu:
Při přezkoumaní hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
. 5,19 oÁ
podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
...... 6,96%o
b) podíl závazkina rozpočtu územníhocelku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 11,08 %
a)

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtovéodpovědnosti

Dluh obce Vranová Lhota nepřekročil 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

Vranová Lhota dne24. května 2018
Jména a podpisy kontroloru zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

Martina Šiborová

podpis kontrolora pověřeného íízenim
přezkoumání

kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání

,r.?/

Mgr. Simona Bublová

podpis kontrolora

kontrolor

Komenského náměstí t25,53211 Pardubice, tel.:+420 026 530, e-mail: Ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předani zptávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č.42012004 Sb. k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumání. Kontrolor pověřený řízenim přezkoumání mtůe v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává statutárnímu
zásfupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zak|ádá do příslušnéhospisu
Krajského úřadu Pardubického kraje,
při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
1 požadavků dle zákona č.10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
nedílnou součástízprávy je seznam dokumentů vnžitých při přezkoumání a uvedených
v příloze,
s obsáhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Vranová Lhota o počtu 12 stran
byla sezntímena a její stejnopis převzala starostka obce p. Marie Vychodilová.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, neručil svým majetkem za
závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovid majetek, neuzavřel
směnnou smlouvu a smlouvu o qipůjčcetýkajicí se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí
nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,
smlouvu o přistoupenikzávazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry,
obligace, neuskuteěnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakazky
malého rozsahu.
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Poučení:
I]zemní celek je v.e smyslu
ustanovení 13 odst. l pí9m.
b) zákona ě.420/2004 sb.
Povinen Přijmout oPatření ť,ap,""e-.hyb §
a il;ň;ň uveaelÝc]r v
této zprávěo výsledku
Přezkoumání trosn99qeni ;
ňil-o'ro* písemnou inro.-u"i,pr"*ou-aiu:ícímu
15 dnŮ Po
orgánu,
i"Ó"ana" í É;o
se závěrečným účtemv orgánech
il:#',ffi""Ťffo

;;;Ň;il

Územní celek je dále ve smyslu
ustanovení § 13 odst. 2 zál<ona
v
č. 420/2004 Sb., povinen
ustanovení
Podle
t:
oa.t.. r pirň.^ňl"rjň z ze*ona
'fioÍmacích
5
uveu-úířr,
PffsluŠnémuPřezkoumávajfui'u|,gaiu
ve které podá
písemnou Ó;;ru'o
lhůtě příslušnému preztoulnavaii"-iňi
olnění přijatých opatření, a v této
org'nu uvedenou zprávu zaslat.

,

NesPlněním těchto
Povinností se územnícelek dopustípřesfupku
odst' l PÍsm' b) a c) zák-on u
podle ustanovení 14
r, +Ž6ňóoi su. u
§
to
,"
ui
iži
u"^rrimu
14
óeku podle ustanovení
odst, 2 zá.<onae. +zotzóóqi;.;k*"
§
"u
do v}še 50.000 Kč.

Marie Vychodilová
starostka obce

Renáta schreiberová
účefiúobce

Převzal:

Marie Vychodilová
starostka obce

podpis starostky obce

,,_.y"Tm§l$.pJ*-""^

Komenského náměstí 725,53211
Pardubice ,tel.: +420026
530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz

Návrh rozpočtu

_

'r;:{;:;3i::uřední

desce i zpŮsobem umožňujícím
dálkov} pffstup

Rozpočtová opatření
o RozPoČtovéoPatření Č, 1

o

'
o
o

o
o
o

'r3:::3::

,;iT;3:'

od

23.11.2016 do

bYlo schváleno usnesením
zastupitelstva obce č. 2
ze dne
,u.r";ncío'-nT"
'o'PÓeto'ne-.ÓJ;;ň;o
,onické úřední

",.t
RozPoČtovéoPatření Č,2
bY.lo schváleno usnesením
zastupitelstva obce č.3 ze
dne
jj;3.'3,1J,;iT;[:' 'oz|Óetove--"o"'r# urro ,u"r";nc,,T"iri'.t"t
ronické úřední
'Roz'oČtgvé
oPatření č, 3 bYlo schváleno
usneserum.l1tupitelstva
obce č. 4 ze dne
'r3;1ť3.,!'riiT;l?:' 'o'P-Óeto"e-.d;'u*ň;o zveřejněno na elektronické úřední
RozPoČtovéoPatření Č,
4 bYlo schváleno usnesením,.zlstunitelstva
obce č. 5 ze dne
j3;3.'Í,lJ,*:;;l?:''oz|Óetove
zveřejněno na elektronické
úřední
RozPoČtovéoPatření č,
5 bYlo schváleno usnesením.zlstupitelstva
obce č. 6 ze dne

Ó;**ruň

3l;2ť3i,!rr::J;[:"o'P-Je'oue6;;"ň;ňzveřejněnonaelektronickéuřední

RozPoČto-vé,oPatřeníě,

6 bYlo schváleno usnesením.zastupitelstva
obce č. 7 ze dne
zveřejněno na el ektronické
T";!33ir!r.::iJil*"-P"ot"'J
úřední
RozPoČtovéoPaťení č,
7 b'lo schvaleno usnesením.l1fupitelstva
obce č. 7 ze dne
3!;!3ť"! r.;ŤJíl*''oz|Jetove:Ó""*ň;ň zveřejněno na elektronické uřední

6ň;ffiň

RozPoČtovéoPatření č,
8 bYlo schváleno usnesením.zastupitelstva
obce č. 8 ze dne
j3;3.'Í,lJ;.;Ť;il*'
'i'Pácto'e "p"".riiyi" zveřejněno na elektronické úřední
o RozPoČtovéoPatření Č,9
bYlo schváleno usnesením.zastupitelstva
obce č. 9 ze dne
zveřejněno na elektronické
3!;?ť3l!r.fiŤi;:'
úřední
o RozPoČtovéoPatření č, l0
bYlo schváleno usnesením
zastupitelstva
ióu.ove
opatieJ"i,ai',u.iqněno na obce č. 10 ze dne
Íj;l33,1J1."".l;íi:"
elJtronické uřední
RozPoČtovéoPatření Č,
11 bYlo schváleno usnesením
zastupitelstva obce č. 10
ze dne
i"'řáo'o"e oputl",ri-Úyi"'rr.rqněno
33;i33lJ'r.r'r|I1í|i.'e
na elektronické uřední
RozPoČtovéoPatření Č,
t2 bYlo schváleno usnesením
zastupitelstva obce č. l0
ze dne
i*Páe'ové opatře"ň;ň';""řejněno
3j;l3 Ílj1.
na elektronické uřední
o RozPoČtovéoPatření Č,13
bYlo schváleno usnesením
zastupitelstva obce č. lI
ze dne
",.ji'íil'e
opÁni-ivr"'"*r.;něno
k:::3::'rr|ri}ž3'ii.e 'á'P"a'ue
na elektronické uřední

'ffie'"e "p"Áiiyř

o

o

Komenského náměstí 1"25,532],1

Pardubice

,

tel,: +420_026

530, e-mail; lvana,bednarikova@pardubickykraj,cz

o
o

RozPoČtovéoPatřenr

č, 14 bYlo,schváleno usnesením
zastupitelstva obce
č. 1l ze dne
;3;:j.Tj'rr'.r|}X!fi] '"á'"e'"'J Óffi;"b,il zverejncno nu .l.kt onické
úřední
RozPoČtovéoPatření
č, 15 bYlo schváleno
usnesením zastupitelstva
obce č. 12 ze dne
'r3;L3?lJtrr'.r:};3'i: 'Š'oie"*é
zveřejncno nu etett
o.,i"té uřední
rozPoČtu bYlY zaneseny
do uýkazuFin2-I2M ke

Ó#;§ii

: ai:'

dni

31.12.2017ve schválené

Rozpočtový výhled
o Sestavennarok 2016 -2021.
Schválený rozpočet
o RozPoČet n1 rok 2017
bYl schválen usnesením.zasfupitelstva

'

l:;,??rir':;"##ili;JYi j"r;ňu;

.*i'rxffi:.|řu',.'*"'"n
řH:i'ďřrozPoČet

iiT3ř5Í,

Kč.

obce na rok 2017 byl
zveřejněn na elektronické
uřední

na Provozp,o

ze

desce dne

zřízenýmorganizacím
schválen v rámci
ou"" e.-iÍ'rŠ'an"t+lizói;r" rozpočtu obce

,ru, 505

sem zř izov atele ze
dne 3 0 . 1 2.20

1

000,_
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Návrh závěreěného účtu

dálkoý PřístuP ve dnech obce vYvěšen na uřední desce.i způsobem umožňujícím
ě,ězoh :iié.zůi,'.i,"."*
schváIeno usnesením
lospodaře ní za rok 2016
-.trpi;i;a obce t eJ"'ánZlt.6.20t7.rIr"t..-t
ezuýbrad,.

Bankovní
"řlJ""i'#íT.*',1i,":*i;xiŤ"x"Ji*;Éť:lál:něnnaelektronickeur"ani
výpis

' i{:i;.išrii" č' g8t224-1283456319/0800vedeného
u čs za období 9/2017č.
9ak
_
'
_

dne

Z§; Mš vr*o.,,a'il;rŮ

usnesením zastuPitelstva

;rr?"'ffiH"ÍoPi

o

č. 12

''1't,*,pro:1l:Ť:i.o,"""iá";""už?.i,vev/ši6161
hodnocení plnění rozpočfu
Fin 2_12M ve

do

:.
Stanovení
závaznýchukazatelů

'

obce

yř:'ťríiitu č, 9.4-7g17591/07t,vedeného

u Č^re za obdobíg/20'7od
č. 23 do č.

Y:ť;itr,Z;:Tši|r?i33i?!0/0300vedenéhou PS za období 9/2017 od č.20t7/64
do
Y#:{3roi|}Árngsqsast9/0800vedeného u ČSza období 9/2017od
|řo.i;.rzrúv.ěrového

účfuč, 123358109/0800

č. 106 do

vedeného u

čs za období 9/2017r).

na běžnýchúčtechsouhlasí

ÍF'11'řť;HŤTi:,ry;lŤ*u

9a

č.

k

se zůstatkem rozvahového

na úvěrovémúčfusouhlasí
se zůstatkem rozvahového
ÍrF'XTřffffifl'i:rr:;;ť;:ků

'^ Í!::^;:'.ť"TÍ'i11

Komenského náměstí

ť'.;;:;:uu

125, 532] 1 Pardubice

,

na běžnémúčtu
souhlasí se

zůstatkem rozvahového

te.: +420-02-6 530, e-mail;
lvana,bednarikova@pardubickykraj,cz

Dohoda o hmotné odpovědnosti

o
o
o

Dohoda o hmotné odpovědnosti
ze dne l.t.2003
Dohoda o hmotné odpovědnosti
ze dne 2.1.2002
Dohoda o hmotné odpovědnosti ze
dne 2.1.2002

Evidence poplatků

o Evidence poplatků zaodpad, azapsavedená v
excelu
poplatků dokladem e. qOObr ze
dne 1.1.2017 předložen
:Faktura
_nřednis
o Přťatéfukt.rry uhrazené v období 9/2017

o__

Vydané faktury ultrazenév období
9/2017

Hlavní kniha

o

rok2}t7 v programu Fenix.
rnventurní soupis majetku ^r rírrriů
' ťlfir#ventur na rok 2017 ze dne 26. 12. 20t7 včetně jmenování inventarizační
Sestavena na

o
o
o
o

Proškolení inventarizačníkomise ze
dne 27. 12. 20t7.
InventarizaěnízPrávazarok2017 zedne
30. 1.2018 bez inventari začníchrozdílů.
Inventurní soupisy ke dni 3t. 12.2017.
Inventarizace zahájena 29.12. 2017
aukončena 28. 2.2018.
Kniha došlých faktur
o Kniha došlých faktur za období l - 5/2017 od
č. Il2017 do ě. tl7l20l7
Kniha odeslaných faktur
faktur zaobdobí I - g/20t7 od č. 01 t7
i - K3.1" vydaných
doč. 0817
Odměňování
členůzastupitelstva
o Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne
25.3.2015
o Zápis z jednánízastupitelstva obce ze dne 5.1I.2014
listy zastupitelů za období t - gl20l7
i _Tr9ooédoklad
pokladní
o Pokladní doklady zaobd,obígl20l7 od č. P198t
7 do č.P2O1t7
o Pokladní doklady za období 9l20l7 odč.Pl4t/2017S
do ě.vl24/20t7s
Pokladní kniha (deník)
kniha za období 9l20l7 od č. P198
'
17 do č. P201 I7 a k

|ťu*Í

' *Íji:T
*iil*

o

3I.12.2017 vedena

období 9/2017 od ě.Pl4ll20175 do
č. v/l24l20175 a k3I.12.20t7

Ztstatek Pokladní hotovosti uvedený
v pokladním deníku souhlasil se zůstatkem
rozvahového účtu26I ke dni 31
.t2.20l6.
Příloha rozvahy
o Sestavenák30.9.2017 ak3I.12.2017.
Rozvaha
o,_., Sestavená k
30.9.2017 a k 3l.t2.2017 .
Učtový rozvrh
o Sestaven na rok 20,17_v jlftním programu FENIX,
včetně výpisu používanýchúčtů.
Yýkaz pro hodnocení plněni
e_
"o"portu
__Sestavený k 30.9.2017 a k 31.i2.20t7.

Yýkazzisku aztráty

o

Sestavený k30.9.20l7 ak31.12.2017.

Komenského náměstí
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Rozvah a zYuený ch
ěvko r}ch organ iza cí
_p_řísp
Sestavenak 30.6.20
at< Sď.g.ZÓiia k 3 1
.I2.20I7.
Yýl<az zisku
"r"U!^:Y":i;n ;Ur*ěvkových organizací
Sestaven k" 30.6.20
l7 ak1l.ňďř;
31.12.2017.
Darovací smlouvy
^k
Darovací smlouva ze dne
24.tt.2017. TJ SOKOL Vrarrová
přijímá touto smlouuou
Lhota jako obdarovaná
finu.re"i'-Oá*tu .rr. výši 10
000,- Kč na rozvoj sportovnich
aktivit v obci.

o
o

ll

r

:PffiíiHfili.;ý:,i1%:l1?,x'J;,"3l;;x§"J:J-hota
Dohody o pracovní

o

jakoobdarovanápřijímá

činnosti

Dohoda o pracovní činnosti
ze dne 30.t2.2004včetně dodatků
Dohody o provedení práce
č. l - 12
Dohoda o provederu práce
ze dne 30.10.2017.
o proveden í práce ," i;;
.Dohoda
1.9.2017.
Dohoda o provedeníprace,"
J;; 31.5.2017.

o
o
o

;""3"XX"".T,fil{'ffi'r'fi ;,"#§*#i:Í'-kompletacearoznosvolebníchlístků.

o
o

Pracovní smlouva ze die
s,.žov ieetně platového výměru ze
Pracovní smlouva ze dne
31.3.2017,9.'rJpi"i""#"r- ěruzedne 5.5.2017
Smlouvy a dalšímateriáIy
dne 3t.3.2017
k;";ky;"ffm účelovýmdotacím
Veřejnonrávni^lmloYa
investijní áotace
20,4,20t7, Příjemce dotace:
rozpoětu obce ze dne
" p"rt|'nlrtí
Muú
l*ičk".
D;á.*uytu
KČ na nrituP-cas
10 000,sri-zlr"lkJtapacitni cisterna. řrsi
pffjemce se

o

^;ř; ieiY

z
p"rkň;;ř

i"jiJ;e

T. ::*" rY, ;;l;;,Ír.
_?W:r.,TJi::
a dalšímateriály r. pri;"t}.
o NeinvestiČnído!9c.e_zr.og.a;u účelovýmdotacím
.
Smlouvy

,6J

byla,*"]ú usnesením

oLrorry venkova na akci ,,oprava
veřejného osvětlení
rcár;í,idl;;
Poskýnutí dotace.zl'og'*u oinirry
smlouvy o
u"rrkora
3'7 '2017 bYla PoskYn"á
ožpzttltz244t
ze dne
"rriř".rLí,číslo
ul'si 50Yo ze.tuteony"r,
akci v roce 2017, maximáÁ""t
nákladů vyáozených na
110 oo0,- řč. vyučtování
r.uiirou*e *""
PředloŽit PoskYtovat"ti nelpo,ácli,o9
"9 "iii
:r .ilóiž.' v]ietoo,,o
dne zg.|z.zotl, ate
- výměna stávajících
,oaiio"}"ř

il;u"

fi :,i|",:ffi:ff§ť?::Tffi

'

7

orrai';;iř"ř

1;:áňž,;i;;:;;i";o"ň..uyro..r,uai*ou,n...ní_

ÚČelová dotace.^Pf(_na."opraw
požarníhoautomobilu,,.
Na zékladěSmlouvy o
PoskYtnutí Programové ÚČelové aátá."
napožárnítechniku a věcné
ochranY jednotkY sboru
prostředky požámí
aou'offir,
rok2017 eviden8ní eisro6Ř'ňliiiŽzzqrru.io,n oi"" .}árprctu pardubického kraje na
r" dr"-;ě.;.)ót, uua"poskytnuta dotace
ýše 70% ze skutečnYctr ceruou
do
nat<taat,
i'JÁ
,r*i.ar"ě však 250 00O,_Kč. Dotaci
PoskYtovatel uhradí na ,ro.i
liř:":rce nejpozději áo 30 dnů po
_
PředloŽeného PÍsemntlrro vyietá"á"i pi..,niĚ-ňuň*ini
odsouhlasení
předložit poskytovateli
ne3Později do 3l
'l0'201z Ýrueio*l"o dne so.tot.lzoíž,čerpáno
Přijetí dotace b}Ío-;;á;;';.;;;;#'r;tupit"trtvav celkové výši 36l
):r?;lfrff.
obce č. 6 ze dne

Komenského náměstí 125,5321],
Pardubice

,

tel,:

+429_926530, e-mail;
lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz

a dašímateriály k přijaf/m
účetovýmdotacím
|-9:y
o
UČelově urČená neinvestiČn
í-áotu""r"

konáním voleb do Poďanecké
pro změnu rozpočtu obce

,!!?iů::^iklých

v souvislosti
,:iryll,"rrrJai, . 4:11::Jz_ssólt1 obcím
- na základě

č. 11-109 ze*ěne
'fi 4.
ve

s

Avíza
10..2017 pŤiznáno 1g.74g,Kě.
pro hodnocení plněni rozpočtu
Fin2_

i;t'iffiHri'; 3|rY-.'9'.p99tu ýt<,]rr
lliťtm,*,**ť$í#T*T,ťiH.;,;ití,1'*n"#ffi[ť;1ť
T

Smlouvy nájemní
Nájemní smlouva č, 02/|7/HSYNI-NS
ze dne 22.2.2077, vekteré
vYstuPuje jako nájemce,
Předměr**:ňr;'..po1".tová parcelobec Vranová Lhota
Vranová Lhota ná aouu irei,ou
a ě. 146/32 v k.ú.
,á tŽ.iďti!;

o

, t|.žoísiiřšrájembyl
schválen
obce č. 2 ze dne 22.2.2017.
Smlouvy o
p"ra.i,-.i Oou, převod)
o 'Smlouvalř.:od."
"ru; "tku 1r.oupe,
o bezúPlat'em
BP ze dne 26,š,2otl Preuoau vtastnicrl3rr" ,.a* k nemávité věci č. 18/17lI{SyM_
pro
majetkových jako
.ra,u ve věcech
Převodce-_a obcí vrarro;Jrr""i"
předmětem
smlouvY je P,Č, s43i2 v
k,ú, Vranová Lh";;1ň="ý- Írr."'"JŮa*el.
#;;ýili'r"-"r,"Provozování a udržování stavbY
umístění,
rr"a*"ari r^q u .or*urr,l"ěp e. lq_654l20t4.
Náwh na vklad do katastrul"TÓl,]::tluy1loarln
an" t.ě.ni}.řor".n.
do majetku obce aor.ruá"'
kbyl zařazen
č. 40015;;'úč",031/40L sÁi"*"
usnesením zastupitelstva
byla
schválena
obce č.4 ze
usnesením zastupitelstva

iu"rě;J;;;i'čř']'ů*

Smlouvy o věcných

o

^

Smlouva

a""-|Z.i.ŽOn.

nr.-."".i

zřizení věcného- břemene číslo
IV-l 2-2014682NB/2 Vranová
Lhota
Óvr_ ,; d;; zi.i."zoi1.omc
je qýlučnýmvlastníkem
"ouJ
p,i, szltt u p.e. szšh v k.ú.ýÁ ,írnorujako povinná
v.*or,áihota. předmětem
smlouvY je zřizení u-i'téni
a provozov ání zařízerudistribuční
vedení NN, Rozsah věcnéh"
soustavy _ kabelové
ur;-"r: i'"';;-en GP č. 136-1241/2016
ze dne
podle ,-r","y',iluje
úplatně - išaÁ,*,,vou
finanční
?Tffi::ile

-o
129114, VYchodilová,

iťÍ!i];;ffi

Dokumentace k veřejným
z uiarka^
verejne
malého

'

o

o
o

'

,áffiuin,

'Á;;

?:ÍffiTf,::"t

rozsahu "sníženírizikapovodní

v

k.ú.

Yýzva k Po&ínínabídek
ze dne 28.3.2017 vě. Zadávací
dokumenhce _ hodnotící
krycího listu nabídk
í,?JfÍ"ffi*:§

fiinn

v,

;.T3-,'"%*iťrě

Osloveni 3 uchazeči.
Ustavení hodnotícíkomise

ze

dne

ižiÁ

12.4.2017.

""o,^{Šiá"k u po.o-ení nabídek veřejné zakázky
6:n ffiffiT::lÍ"lrlťrl
o Protokol
o otevírání
ze dne 18.4.20t7,nabídku podalo
o Zprávao posouzení aobálek
5 uchazečů.
hodnocení nabídek ze dne
27.4.2017.
' ,o"X*;;;.o výběru nejvhodncjšínabídky-;;;;^" rc.5.2017
bylo doručeno všem
o S vYbraným uchazeČem - ENVI^C9ryS

o

o

ffill"rlTť:ffiritlo

ě, t0/20n,

s.r.o., pardubice

"áiiiiráilna

Dle dodavatelských_faktur
byla cena díla dodržena.
SOD zveřejněna na Profilu

iiiurur"t"

Komenského náměstí 125,53211
Pardubice

,

te!.:

polabiny byla
dne 22.5.2017
aiu v ní byla-d održena,termín
,-

dne 29.8.2017.

+420026 530, e-mail: lvan: ha.j^-.;L^..^

a

Vnitřní předpis a směrnice
o Směrnice č.2l20t7 k podrozvahovým účtům.
o Směmice č, ll20l7 Pro Poskytoviání a účtovánícestovních náhrad
ze dne 4.t.2017.
o Směrnice č,3l20I3 uprawjícíoběh účetníchdokladů ze dne 4.9.2013,dodatek
č, 1.
2/2013 k aPlikaci reálné hodnoty u majetku
'
určenéhok prodeji

o

ifiTice.ď

ze dne

Směrnice ě,2/2012 Pro tvorbu a používáníopravných
položek k pohledávk ám ze dne
20.I2.2012.
Směrnice Č- 2l20l1 inventarizace majetku a závazktl
ze dne 28.I2.20lI.
Směmice Č,ll2011 evidence, ÚČtování a odepisování
majetku ze dne 28.I2.20ll,
včetně dodatku č. 1-3
směrnice o účtovánísociálního fondu.
Směmice Č,I/2006 k finanČníkontrole ze dne 13.12.2006.
včetně podpisových vzoru.
Vnitřní směmice účetnictvíod,2004,včetně dodatku
č.1-2.
Výsledky kontrol zřízených organizaci
ZVráva o hosPodaření Příspěvkové organizace ZŠ
a MŠVranová Lhota za l. pololetí
roku 2017 ze dne ts.ttiotl.- kořtrola t"rpa^
účelovýchprostředků, posouzení
účelnostia hospodárnosti nákladů, zhodnocení používaný.t
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 18.I.20I7,
ze dne 22.2.20t7, ze dne
I5,3,2017,ze dne l2.4.20l7,ze dne l0.5.20I7,ie
dne2t'.6.20Li,r" an"26.7.2017,ze
dne 30,8,2017, ze dne 27.9.2017, ze ane zs.to.2017,
ze dne 22.I1.20t7 a ze dne
29.12.2017.

o
o

o
o
o

o

-úa.

o

Peněžnífondy územníhocelku pravidla tvorby
a použití
o ZásadY sociálního fondu s -platností od l.i.zobs,
uprawje směrnice o účtování
sociálního fondu.
o Pro účtovánínení ňízensamostatný účet.
Finančnívýbor
o ZWáva o hospodaření obce za l. pololetí roku 2017 ze
dne 10. tt.20l7 - kontrola
majetku, zaměstnancŮ,
Pohledávek):?r+r, ,orpoetor,ého procesu,larou, účetnictví,
inv entaizac e, s o c i ální fond, krátkodobý
nnanoni'maj etek.
Nespecifikován
ÚČetnízávflka__obce byla schválena usnesením
' 2L6,20l7,
zastupitelstva obce ě. 6 ze dne
PředloŽen Protokol o schválení účetníz:áNěrky.Hospodtířský
výsledek obce
za rck 2016 byl přeúčtovránna účet432.
Obecně záv azné vyhlášky
o OZY Č,I/20I7 o místnímP.oPlatku za píovoz systému
shromažďování,
._--sběru,
přepravy, třídění, využíváníuodrt uňouání
k;;;;híóh
odpadů.
o OZY č.3l20l5 o místnímpoplatku ze psů.
přiznání Dppo

o

Přiznání k dani z PffjmŮ právnických osob
za rok2016 předloženo. Ve výkazu pro
hodnocení rozPoČtu zkzď.g.zo17 Ódpovídá
zůstatku pol. 1 l22 vpříjmech apar. 6399,
pol 5365 ve v|dajích.
Schválení účetnízáv ěrky příspěvkové organizace
ÚČetnízávěrka pri.pÉrriorrZ orgaorracé za rok 2016
' schválena
Zš a Mš Vranová Lhota byla
ulnelením zasfupitelstva obce Č. 6 ze dne 21.6.2017.
Hospodrářský výsledek
ve výši 17 699,8l Kč převeden do rezervního
fondu v plné výši.
o předložen protokol o schválení účetnízávěrky zš u nrš ," ,i^zorc.
Komenského náměstí 1,25,532
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