Str.

Závěrečný účetQbce Větřní za rQk 2016

í

1\ Údoje o p|ně,ní příjmůo rrýdoj,ů zo rok 2Qló ( údqje l§o\l v ti§, Kč)
schválený rozpočet

Třídal-Daňovépříimv

Třída 2 - Nedaňové příimv
Třída 3 - Kapitálové příimy
Třída4-Přiíatédotace

Příimv celkem

rozp,gpatřeni

plnění k 31.12

% pln.k upr,

52 417,28

100,57

2 312,53

52117,63
56 157,53

56167,52

100,02

86,00

236,00

225,12

95,39

1785,26

27B5,26

2785,27

100,00

40 270,Q0

11 847,63

53 B45,00
150,00

í 000,00

uprav.rozpočet

tlt

95 265,oo

16 03í,42

296,42

111 595,19

100,27

Třída5-Běžnévýdaje

B0 515,50

4 909,44

85 424,94

77 663,38

90,91

Třída 6 - KapitáIové výdaje

17 806,25

3 437,70

10 563,53

49,72

98 321,75

8 347,L4

21243,95
106 668,89

88 226,9L

B2,71

-3 056,75

7 684,28

4 627,53

23 368,28

504,9B

-1 009,69
-1 839,85

0,00

-1 009,69

-1 009,69

,100,00

0,00

-1 839,85

-1 839,84

100,00

-1 304,90

0,00

-1 304,90

-1 304,90

100,00

-500,00

0,00
-7 684,28

-500,00

-500,00

100,00

26,91

-18 713,85

-4 627,53

-23 368,28

104,98
504,9B

výdaie celkem

Sa/ďo; Příimy - výdaie
Třída 8 - Financování
- splátka hypotéky(l 3+238)
- splátka hyp.(obytný soub.)
- splátka úvěru teplofikace
- splátka půičkvJVS
- zapoiení přebvtku min.let

Financování celkem

7 711,19

3 056,75

-7 684,28

Úaa;e o plnění rozpoětu příjmů,wýdajů a o dalšíchfinančníchoperacích v plném ělenění
rozpočtovéskladby |výkaz Fin 2-L2|, přílohy avýkazy dokládající pohyb majetku-rozvaha
a úplnéznén;i zptávy o přezkoumání hospodaření obce jsou k nahlédnutí na
odboru financí a rozpočtu městského úřadu

2) Hospodóřskó čin4ost
Obec Větřní nemá hospodářskou činnost

3) přehled tvorbv o Doužítíúčelorrýchfondů
sociální fond

Tvorba a použitítohotofondu se řídíStatutem sociálního fondu schváleného
zastupitelstvem obce, kteni nabyl platnosti 1.1,2000, včetně dodatku
ó.1 ze dne 22.3,2004 a dodatku ó.2 ze dne 18.6.2007

Počátečnístov fondu k 1.1.201ó: 338.ó34,35 Kč
Do f ondu byly v roce 2Qt6 přiděleny f inončníprosŤředky z rozpočtu obce ve ryši ?% z ročníhoobjemu
mzdorrých o ostotních osobních nóklodŮ = Ťvorbo 5F. Za rok 2015 byl doploŤek ve výši 1ó.358,-Kč
o zóloho na rok 2OL5 je ve výši 189.017,- Kč
Stov fondu se zvyšil no čóstku: 544.0O9,35 Kč
příspěvky na pobyfové rekreace ve vyši 4ó.004,- Kč
příspěvky na kapitólové životnía penztjní pojištění ve vyši 8.400,- Kč
příspěvky na stravné pro zaměsfnance ve vyši 101.381,- Kč
Celkembylo z fondu vyčerpóno t55.785,- Kč. Konečný stov fondu k 31.t?.20t6z 388.2?4,35 Kč

Z f ondu bylo poskytnuto:

§tr.2

PohIedóvky
účet- popis

počátečnístav

krátkodobé

Konečný stav

Obrat

311 - Odběratelé

7 344 171.23

13 914 351,09

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

2 218 oo2,0a

-70 112,00

315 -Jiné pohl.z hlavní činnosti (poplatkv)

28 945,00

106 592,27

135 537,27

346 - Pohledávka za wb.ústř.vlád.inst. (stát)

39 008,00

-39 008,00

0,00

2 580 524,02

-151253,02

2 429 271,0c

22940,00

311 606,00

334 546,0c

-6 495,20

-112 977,77

-119 472,97

-739 931,16

-12 828 25,1,66

-13 568 182,82

373 - Poskytnuté zálohy na dotace
377 - Ostatní krátkodobé pohledávkv

21 258 522,32

2147

890,0Q

Opravné položky ke krátkodobÝm pohledávkám
192 - Opravné pol. k iiným pohledávkám z hl.činnosti
194 - Opravné položkv k odběratelům

Dlouhodobé pohledávky
465 - Dlouhodobé poskvtnuté zálohv

43 650,00

469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky

40 200,00

16 617 604,05

-16 605 474,05

-14 865 826,61

14 853 696,61

12 130,00

opravné položky k dlouhodobým pohledávkám
149 - Opravné položkv k ostat. dlouhodobým pohled.

Celkem
z toho: opravné pol. k pohledávkám

28 894 844,30

747,71

26 358 096,59

-624

280,53

12 658 310,80

-15 ó12?*2.*7
13 282 591 ,33

-12130,00

-2 536

zóvazky
účet- popis

počátečnístav

krátkodobé

konečný stav

Obrat

321 - Dodavatelé

2 370 597,99

1 452 392,17

918 205,82

331 - Zaměstnanci

573 468,00

21288,0Q

594 756,00

336 - Zúčtovánís instituc.soc.zabezpečení

235 929,00

19 948,00

255 877,o0

337 - Zúčtovánís institucemi zdravotními

106 498,00

7 391,00

82 882,00

11 741,00

94 623,00

634 603,41

7 695,26

642 298,67

1 348 600,00

-27 168,5Q

78 419,00

28,193,00

106 612,00

26 121 173,67

-4 154 433,41

21 966 740,26

2 000 000,00

-500 000,0c

1 500 000,00

342 - Jiné přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
374 - Přiiaté zálohv na dotace
378 - Ostatní krátkodobé závazky

1

1

13 889,00

321 431,50

Dlouhodobé závazky
451 - Dlouhodobé úvěry
459 - Ostatní dlouhodobé závazkv

Celkem

5 430 997,40

-1 383

304,41

4 047 692,99

stov úvěrŮ, pŮjček
počátečnístav

účet-

Konečný stav

Obrat

451 201 - úuěr kotelny

1 304 900,00

1 304 900,00

0,00

451202 - hypotéka (čp.13+čp.238)

6 214 695,91

1 009 687,56

5 205 008,35

18 601 577,76

1 839 845,85

16 761 731,91

2 000 000,00

-500 000,00

1 500 000,00

451203 - úvěr (obytný soubor ul.Jabloňová)
459 400 - bezúročnápůjčkaod JVS na

kanalizaci

Celkem

28121 173,67

-4 654

433,41

23 466 740,26

mojetek

str.3

počátečnístav

účet- popis

Konečný stav

Obrat

Dlouhodobý nehmotný maietek
013 -Software

98 516,00

98 516,00

018 - Drobný dlouhodobÝ nehmotný maietek

218 528,50

0,00

218 528,50

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotnÝ maietek

4 416 163,00

0,00

4 416 163,00

528 2o1 409,85

571 358,94

528 772768,79

72 388 030,90

5 001 561,00

77 389 591,90

7 389 472,49

-289 345,73

7 1o0126,76

26 968 085,12

-12 283,81

26 955 801,31

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 - Stavbv
022 - Samostatné movité věci a soubory mov.věcí
028 - Drobný dlouhodobý hmotný maietek

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
031 - Pozemkv
032 - Kulturní předmětv

36 000,00

36 000,00

:ék

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný maietek

317 550,00

042 - Nedokončený dlouhodobÝ hmotný maietek

19 700,00

437 250,00

21142 045,10

5 210 485,72

26 352 530,82

32 863 306,02

31 336,03

32 894 642,05

1

Dlouhodobý finančnímajetek
063 - Dluhové cenné papíry drženédo splatnosti
069 - Ostatní dlouhodobý finančnímaietek

320 000,00

320 000,00

právky k dlouhodobému nehmotnému majetku

073-Oprávkyksoftware

-94 587,00

-996,00

-95 583,00

830,00

-218 528,50

-2 385,168,00

-296 808,00

-2 681 976,00

-206 136 815,00

-6 066 413,00

-2122Q3 228,00

-43 285 747,0a

-4 565 056,00

-47 850 803,00

-7 389 472,49

289 345,73

-7 100 126,76

078 - Oprávkv k drobnému dlouhodob. nehm.mai.

-190 698,50

079 - Oprávkv k ostat,dlouhod.nehmotnému mai.

_27

mu majetku
081 - Oprávkv ke stavbám
082 - Oprávky k sam,movit. věcem a soub.mov.věcí
083 - Oprávkv k drobnému dlouh.hmotn.maietku

5)

hospodoření příspěvkorrých orgonizocí zřízených

- dle výkazu

zisku a ztrát k

31

Kč)

,12.2016

ZS a MS - hlavní činnost
ZŠa MŠ- doplňková činnost

-

obcí (v

z toho přísp.obce

náklady
25 818 228,68

26 428 815,00

3500000

487 018,69

464 921,75

0,00

Vynosy

)

Celkem HV před rozdělěním

hospod,výsled
610 586.32
-22 096,94
588 489,38

následná oprava dokladem v roce 2017

ZS a MS - hlavní činnost
ZŠa MŠ- doplňková činnost

náklady

výnosy

z toho přísp.obce

hospod.výsled

25 845 487,62

26 428 815,00

35oo000")

583 327,38

459 759,75

464 921,75

0,00

5162,00

rozdělěním
fond odměn
30 000,00
fond rezervní
558 489,38

Celkem HV před

Rozdělenízlepšenéhohospodářského
*)

výsledku:

588 489,38

V bř*zt:u ?ů17 ť:yl *d*slán r}*pl*l*V, p?*vazri &*lae* petříe i d* ruku ž*1* v* vÝ*;i 1 .*§&,2*{},- Wt,.
Přehled hospodaření s finančnímiprostředky ZŠa MŠa ostatní zákonem předepsané výkazy
jsou založeny na odboru financí a rozpočtu městského úřadu.

ó'l

přehled hospodoření orgonízočníchsložek obce Větřní (v tís Kč)

Rozhodnutím zastupitelstva obce Větřní dle zák.12812000 §84, odst.2,písm.d) vznikly organizačnísložky
obce Větřní nazákladě zákona 25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech, §24 a násled. Tyto OS hospodaří
jménem svého zřizovatele a nejsou účetníjednotkou.O vzniku OS vydal zřizovatel zřizovací listiny
Vznik organizačních
Služby obce: 28.5.2007
Obecní knihovna: 25.10.2002
SDH (hasiči): 1.6.2007

složek

pŘíJMy (v tis.
Službv obce

dotace

129,60
Obecníknihovna 0,00
SDH
29,60
159,20

celkem

il

WDnlr

Kč)

Str.4
(v tis. Kč)

mzdV+odV,refun ost,běžné výdaie
ostatní
1 001,B5
2 090,71
3 309,26
28,31
51B,28
333,93
0,00
1B,69
243,77
1 030"16
3 846,23
2 668,41

kapitál.vÝdaie
445,15
0,00
0,00
445,15

příimv
- vÝdaie
-4 713,67

-823,90
-232,86
-5 770,43

vyúčtovónífínončníchvztohů ke stótnímu rozpqčtu o ostotním rozpočtům
veře,iné úrovně (v Kě)

Rozpis přija$ých dotací a jejich čerpánív průběhu roku 2016 je zpracován v následujích tabulkách.
Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyěerpané finančníprostředky byly vráceny .

Přehled přijatých dotací ze státního rozpočtu, některé přijaté prostřednictvím kraje
účeldotace
Neinv.dotace na zaměstnanost -"Proqram OP Z"
financování - 17,62% podíl státního rozpočtu
financování - 82,38o/o podíl ESF
Neinv.dotace na podporu Drevence kriminalitv
Neinv.dotace na poskvtování sociálních služeb
Neinvestičnípříspěvek na terénníhopracovníka
Neinv.dotace na výdaie spoiené s činnostíJSDH
Neinvestičnípříspěvek na lesní hospodářské plány
ÚD

-

volby do Senátu, zastupitelstev kraiů

účelovýznak
13013

přiděleno

rozdíl

cerpano

129 600,00

114 600,00

15 000,00

*4 4*7.4*

14018

173 000,00

173 000,00

794 700,00

794 700,00

0,00

248 682,00

240126,03

8 555,97

14004

8 600,00

8 600,00

0,00

29017

124 131,00

0,00

124 131,00

981 93

96 449,50

96 869,50

-420,00

427 895,53

147 266,97

,l3305

4428

Celkem

1 575 162,50

1

0,00

přehled dotací od státních fondů
účeldotace

účelovýznak

přiděleno

Celkem

cerpano

rozdíl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Přehled dotací přidělených z rozpočtu kraje
účeldotace
Neinv,dotace na zalesnění a výchovu lesních porostů
Neinv.dotace na výdaie spoiené s činnostíJSDH

účelovýznak

přiděleno

čerpáno

rozdíl

437

39 008,00

39 008,00

0,00

706

21 000,00

21 000,00

0,00

60 008,00

60 008,00

0,00

Celkem

Dotace, které nepodléhají finančnímuvypořádání
účeldotace
Neinvestičnípříspěvek na výkon státní správy
Gelkem

přiděleno
1 150 100,00
1 150 100,00

8) přehled poskytnuŤých neinvestičníchtronsferů o zóloh z rozpočtu obce (v Kč)
Na základě zveřejněné výzvy pro podání žádostío poskytnutí dotace na podporu volnočasových aktivit v roce 2016
dle Pravidel pro poskytování dotací obcíVětřní z oblastí tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví
kultury, ostatních činnostíav rozpočtu schválených finančníchprostředků na transfery bylo poskytnuto:

str.5

l -

Tra

-

sauna,

bazén

|

495,51

1 054

|

nsfery obecně prospěšl
příspěvek pro Hospic prachatice

10 000,00

příspěvek Centru pro zdravotně postiženéJih.kraje, pracoviště Č"§!ý lt!I!]9y
příspěvek pro KoCeRo a CPDM Č.Krumlov (záim. činnost dětí v klubovně čp. 46)

40 000,00

,l0

000,00

60 000,00

Celkem

šnalkv (dříve občanská sdruženil ho|.5222)

- soolek větrníci
- oříspěvek sk větřní
- iednorázovÝ oříspěvek dle smlouw (SK Větřní)
- příspěvek pro futsalovÝ klub
- oříspěvek SDH na partnerské setkání sdruženíhasičůměsta Sonnenberg
- ořísoěvek na soutěž v oožárním sportu profesionálních a dobrov.hasičůiih,kraie
- ořísoěvek ČčkČeskÝ krumlov
- ořísoěvek oro lcos bezolatná právní poradna
- ořísoěvek oro lcos osobní asistence
- příspěvek Českémusvazu včelařů,z.o. Větřní (vyšetření včelíhomoru)

135 000,00
125 000,00
300 000.00
78 000,00
5 000,00
5 000,00

10 000,00
5 000,00

5 000.00

40 000,00

- příspěvek pro Arpidu. centrum pro rehabilitaci osob

-

10 000,00

oříspěvek Aver-drom (soutěže v tancích)

35 000,00
753 000.00

Celkem

V rrr"r"ry ru*,- (ru'

I

neinvestični přispěvky církvím(kostelVětřní a

Zátoň)

l

aO

000,00

|

Neziskové a podobné orqanizace (ool 5229)

-

2220,00

příspěvek Českéasociaci pečovatelské služby
příspěvek Svazu měst a obcí Jihočeskéhokraie
příspěvek

10 300,00

zš - záimové kroužkv

130 000,00
142 520,00

Celkem

(po1.5321)

|Transfery obcim
| vrou český Krumlov (přestupkov á

-

l n-lr,--

řizeni)

_

|Transferyveřejným rozpočtůmúz. úrovně (5329)

| - elensrv ořísoěvek RSov
l n^lr.^-

-

neinvestičnípříspěvky pro domovy důchodcůH.Planá, Kaplice
neinvestičnípříspěvek pro mažoretky DDM Č.Krumlov (vystoupení ke dni matek)

Celkem

l

|
l

az soo,oo

l

87 300.00

l

|

I
l

e 993.00
l g93 00

60 000,00
2 000,00
2 0o0,oo

|

l
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Dary obwatelstvu ho|.5492)

-

mimořádná pomoc osobám v hmotné nouzi

22 000,00
5 000,00

ooskvtnutí finančníhodaru na charitativní konceň

- finančnídarv členůmSDH (darovací smlouvv)

35 000,00

Celkem

62 000.00

Nepodnikaiící fvzické osobv

bol.

5493)

příspěvek na obědy pro důchodce

112 770,00

112 770,00

Cetkem

10) stow no

účtech(v Kč)
počátečnístav

Obrat

konečný stav

664 256,70

36 216 241,16

33B 634,35

49 590,00

3BB 224,35

17 890 618,81

18 713 846,70

36 604 465,51

základní běžný účet
běžný účetpeněžníchfondů

17 551 984,46

běžnéúčtycelkem

,18

11'l Zpróvo o výqledku pře4koumóní hgsp.oCořqní obce zo

rok

2916

souladu s ustanovením § 5 odsí, 3 zák. č. 420/2004 Só., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se uskutečnilo přezkoumání hospodaření obce
Krajským úřadem - oddělení přezkumu a metodiky ve dnech 17.10. - 19.10.2016 a 10.4. - 11.4.2017
V

Závér - z přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2016

D.L

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle §2 a §3 zákona 420/2004 Sb.
}byly zjištěny chyby chyby a nedostatky, které nemají závažnost. nedostatků
uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona é.42012004 Sb., a to:
>
>

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a násl"edná kontrola.
Žádost o poskytnutí příspěvku neobsahovala stanovené náležitosti.

D.II. Upozornění na případná rizika,kterálze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou

mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádnázávažná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti

D,III.

Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
b) podíl závazkú na rozpočtu územníhocelku
c) podílzastaveného majetku na celk. majetku územníhocelku

7,22o/o

5,49%
19,360/o

KRAJSKÝ

Sp. zn.:

*?rf !. tí l!/
/V\/

JlHtoč rsrcv

ÚŘAD

orxo-pŘ 72154t2016ljilu

Z p rá v

a

-t
K

RAj

stejnopis č. 2

o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
obce Větřní, tČo002+6182

přez.koumání bylo vykonáno na
úřadu územníhocetku ve dnech:
od 17 . října 2016 do 19, října 2016 jako dílčípřezkoumání
od 10, dubna 2017 do 11, dubna 2017 jako konečnépřezkoumání
Přezkoumání hospodaření obce Větřní za r2k.2o16 ve smyslu ustanovení
§ 42 zákona ě.12812000 Sb., o obcích
(obecní zřízenÍ), ve znění pozdějŠÍchpředpisŮ, a v soúladu
se zákonem e. 42ot2oo4Sb., o přezkoumávání
hospodaření Územních samospráúných celkb..a dobrovolnýcň svazků
obcí, ve znÉnipozoelších předpisů, bylo
zahájeno dne 20.7.2016 Krajským úřadem Jihoěeského Řrale doručením piserňáno
oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2O16.

Přezkoumání vykonali:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. zdeňka perníková
kontrolor: lng, Hana Masojídková

Pověření kpřezkoumání podle § 5 Č. 429.!?9!4.Sb,_a§ 4 a 6 zákonaé.255t2o12Sb.
vydal Krajský úřad
Jihočeskéhokraje pod č. 11712017 a 114t2017 ane zo.ř.zo1f,|§
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání byli přítomni:

lng. Pavel Štinal-místostarosta
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předmět přezkoumání:
hosRodaření uvedené v § 2 odst 1 a

fi:3L*lrffiť;,§É:;i""T.""|?.Ti/šT ůi5,ťi

2

zákona č. 42ot2oo4 sb

,

při posuzováníjednotlivých právních
Úkonů se vychází ze zněni právních předpisů platných
ke dni uskutečnění
tohoto úkonu.

ffÍ'f.::iTir:T,i:j,;§1"'.:í:?:í

č,-42ol2oo4 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje

Posledníkontrolní úkon tj, ukončeníkontroly na místě
byl učiněn dne

A,l,

1.1

.4.2017.

chYbY a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoum
ání zarok 2016
závažné(ustanovení § 10

ood'"

/v členění

Zákon

tanovení § 2 odst.

Č, 250/2000 SÓ,, o rozPoČtových

Ustanovení:§ íOa odsí. 5

Yf::':U':';'ni#'Ůi-

1

a odst. 2/

pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů

o PoskYtnutí dgtace

nebo návratné finančnívýpomoci neobsahovala
nátežitosti

popis ziištěnéchvbv
a nedostatku:
Kontrolou Smlouvy o p22t<y!n.yti zálohy ,1!|1|Č!Ípřís_pěvek
z rozpočtu obce Větřní uzavřené s příjemcem
SK VětřnÍ z,s, dne 12,5,Ž016 ve výú 120.9?0.
{rniiv
o.poskytnutí finaiďnino příspěvku z rozpočtu
59-,
obce Větřní uzavřené s příjemcem Éu§alový klub" Bomiaúóíveirrr,,,'o.r.
dru i'i.i;.zoto ve výši45.000 Kč
bylo zjištěno, Že obě veřejnoprávní smtouv.y o poskytnutí
dotace neobsahují nátežitost dle zákona o obcích
10a odst, (5), PÍsmen1.0
§
9!t: ....'Je,li příjémóem áotá,c"'i"io návratné řinanenj-wpomoci právnická osob,
Povinnosti Příjemce v případě přeměny ňeóo zruseníirárrÍ;řě;ščni]"iiřiiášii.."..'::"'

zi!štěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Napraveno správným postupem.
@
._
Ke kontro|e předloŽena zadoŠt
Řimsxot<atolické' farnósti Zátoň
smlouva o poskytnuti

o

poskytnutí dotace ze dne 3o.3.2o16

rin"n!iii"o'F{:i!il!?ilhHí"§.:"ř§,',xf"§,"::ťef:;;;u,*;;;:-.

farnost Zátoň ze dne 12.12.2o16.ve výši 4o.ooo
Kč, schválené radou obce
usnesením Č,108 ze dne 6.4.2016. Vyúčťování
prrspovŘi nejdéle do dvou měsíců
Po skonČeníkalendářního roku 2016, pokud příl";fiJ'řpréotozi
raone oóŘĚoy
do 30,6,2017
na posxyinutirina'ňeirino ňrispevru a je povinen
:P\i\1.1ár9k
vrátit
zálohu do 3,1.7.2017. Vyúčtbvániootace
obcí
ňóšxvn-ůie
Větřní
ze
dne
15,2.2016. žadost obsahujá v d. 4 - zaverebňá
úšiánou"ni bod f) a g) povinnosti příjemce při přeměně právnické
osoby, |ri ,ruseni s likvidací.

Opatření bvlo splněno: Napraveno.
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Zákon č. 137/2006 Sb,, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 147a odst. 1 ,2
zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou
na veřejnou zakázku věetně všechjejích změn
a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.
Popi§ zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou zveřejnění Smlouvy o dílo Č, s17,017-0043 ze dne
B,7.2016, uzavřené se zhotovitetem Swietetsky
stavební s,r,o, na dílo "oprava MK k rybníku", cena díta ve
výši 692.972 Kč bez DPH, bylo zjištěno, že
zadavatel (obecVětřnÍ) uveřejnit smlouvu na profilu zadavatetě
dne 4.8.2016. Za|iavatel nedodržel lhůtu pro
uveřejnění smlouvY na Profilu zadavatele, která' je stanovena ,áixor",
tj. 15 dnů oa 1elrno uzavření.

ziištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
etneni

Eopis
Ke
kontrole

opatrcm

Napraveno správným postupem.
předloŽena Smlouva o óito d. \qtzďrc ze dne
31.1o.2016 uzavřená se zhotovitelem
Jindřichohradecké montáže s.r.o. na akci "Větřní ul.
U Studánry _ erfirou:en,
vodovodu a kanalizace", za cenu díla ve výši 869.79z ie nez
proveJ"ni oir"
do 15,12,2016, smlouva obsahuje usianovení o smluvníopH,
pox|te. šriouu"
schválena RM
,dle ,19.10.2016, usnesením č. 2g7t16, zveřejněna na profilu

Dodatek ke smlouvě

o

auo

{'1?',fi?§:ffi lJ }#'? .,r.ro,u.Tímto

Dodatkem č. l se mění článek 4., cena
za dílo, odstavec4. 1., Smlouvy o dílo ě. 14t2o16 ze dne 31. 10.
zolo, xienri)ni,
Dohodnutá cena za dílo dle zák, č. 526tgo Sb. o cenáón eini, g2o
244,'2s ró 6".
DPH - zakázka Podléhá režimu přenesení daňové póvinnosti podle gzia,
Óze
'eroleonáno
§
zákona Č. zsstzool Sb., o onH.
a scnválěnó Radou obce Větřní dne
30,11,2016, ě. usnesení 339/2016, Ďodatek uvereineň na profilu
zadavatele dne
7.12.2016,

Opatřqní bvlo splněno: Napraveno.

3,

Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem

porušen í p rávn ího před p isu
:

Zákon č. 320/2001 Sb., o finančníkontrote, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 26
NebYla zajiŠtěnaPředběžná řídícíkontrola plánovaných a přípravovaných
operací
Popis zjištěné chybv a nedostatku:
Kontrolou výkazu pro hodnocení plněnÍ rozpočtu FlN 2-12M ke dni
30. 9,2016 bylo zjištěno, že územnícelek
neuskuteČnil Přesun rozPoČtových prostredkŮ v rámci schváteného
závazného ukazatele - běžných výdajů,
ato na Paragrafu 3745, Položce,5169 nákyyost. služeb tj:sc|ullený rozpoeiti"iysi
362.000 Kč, rozpočet
Po změnách 462,000 KČ, výsledek od počá.tku roky ve vY,síuo.ooo xď. zaiazne ukazatele
rozpočtu stanoveny
na nejvYŠšítřídY druhového členění,
,9,Wty oře\rgč,eny, s;i;ráĚ;i rozpočet běžných výdajů
vevýŠi80,709,500

běžyé.

70.852.499,B0 Kč.

Kč, rozPočet po změnácň vó vysi'ái.ssg.140 kč, nysiéiek od počátku
roku ve výši

ziištěnúnedostatek bvl odstraněn.
PopisplněníopatřenÍ: Kontrolou výkazu. pro hodnocení plnění rozpočtu FlN
2-12M ke dni g1.12.2016
bylo zjištěno, že územnícelek nepřekročil rožpočtovanévýdaje.
Opatření bvlo splněno: Napraveno.
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ChYbY a nedostatky nenapravené ze všech dílčíchpřezkoum
ání zarok 20í6

Při Přezkoumání hosPodaření nebyly_zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. c) zákona e. uoiZÓo+ Su.

(v členěnípodle ustanovení § 2

a2 zákona č,42012004 Sb.):

Porušen í p rávn ího

p

řed pis u :

Zákon Č, 250/2000 SÓ,, o rozPoČtových pravidlech územních rozpočtů,
ve
č. 320/2001 Sb., o finančníkontrole, ve znění pozdějších prááp,i"o
Ustanovení: § 27

znění pozdějšíchpředpisů, Zákon

Charakteristika ziištěnéchybv a nedostatku:
uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a nástedná
kontrota.
Popis ziištěné chvbv a nedostatku:

smlouva o poskytnutí finančníhopříspěvku z rozpočtu obce v max. výši
906.049 kč na zakoupení drobného
vYbavení zubní ordinace obsahuje odvolání ia přitohu, kte,rá
neií součástí,*i6rry. Dále obsahuje údaj
smlouva byla schválena na základě usnešen r z'o aňe- 20.6,2016
?b,T,^Že
urn"r"ri, č. 129/2016. tJsnesení
Č, 129/2016 ze dne 20,6,2016 však obsahuje text: cit..'ZaŠtupitelstvo
schvátilo navrhovanou rozpočtovou
změnu Č,5 - rozPoČtovéoPatření Č.31 , 34. Ý návrhu na toióio
usnesení je mimo jiných položek téžuvedeno
:" "navýŠituýdajovou P9P?rY 5212 (neinvestiční dotace
ntefinančnímpodnikatetským subjektům _ fyzickým
osobám) o částku 310.200 Kč,.......
Z tohoto usnesení vYPtývá pouze schvátení rozpočtovézměny č. 5, ale nikoliv poskytnutí
finančního
PřÍsPěvku z rozPoČtu obce konkrétnímupříjemci,' ani konkrétní'výšepost<ytnitěnio finančního
příspěvku
tj.
částka 306.049 Kč, která je uvedena ve výše- popsane smtouiě."
Ustanoyení: 10a
žádost o poskytnutí příspěvku neobsahovala stanovené náležitosti
Popis zjištěné chvby a nedostatku:

Žadost Fo o poskytnutí nřÍ9oě.v|u z rozpoětu obce Větřní ve výši 310.200
Kč na doplnění vybavení zubní
ordinace neobsahovala uvedení doby v niz ma bft dosaženo účelú
dohce ,ii a"i výn'otoveni žádosti.
Nedostatek nebvl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn:
neodstraněn

lasti

í,u

a nedosta

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420t2OO4
Sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

U Zimiiího-ota diahlu 1g:52t2, !7E"76;čeóte,au_dělovic€:
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2.

- přezkoumán: Ano
- přezkoumán: Ano

Město neprovozuje podnikatelskou Činnost, ověřeno ve výkazu zisku

a

ztráty, sestaveného k 31 .12.2016.

Město nevykazuje ani neuskuteČňuje peněžníoperace týkající se sdružených prostředků
I

účetnictví
- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano
7.

- přezkoumán: Ano
U

8.

- přezkoumán: Ano
Město má v pronájmu parcely
9.

- přezkoumán: Ano
,10.

- přezkoumán: Ano

Město neručíza závazky fyzických a právnických osob,
- přezkoumán: Ano

Město nemá zastaven majetek ve prospěch třetích osob.

12.

- přezkoumán: Ano
13.

- přezkoumán: Ano

C.
C.l.

Plnění

= 9p,atření
v předchozích
letech

k

odstranění nedostatků ziištěnÝch

Při Přezkoumání hospodaření územníhocetku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok2o16 podle 2 a 3 zákon a č.
42O:2OO4
§
§
sb.

D.l.

+

bY_lY.

zjiŠtěnY chYbY

a nedosíatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených

v § 10 odst. 3 písm. c) zákona é,42O12OO4 Sb., a to:

}

D,ll,

Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná
kontrola.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření úzómníh'o cetku v budoucnu:
hosPoda.řenÍ.nebyla

Při Přezkoumání
zjištěna žádná zavazáa rizika, která ny monla mít negativní dopad na
hospodaření územníhocelku v budoucnosti,
D.ll|. poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku ...,.,....
b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku .........
c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

Větřní, dne

,1

7,22%

5,49 o/o
19,36 %

1, dubna 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumáníhospodaření:

"fffi§řu"§ffi,

*oe,"""?l?liil"Xlil'H"o,*,

gxTsŤ":trťďftf,if

'1/Ú'w

lng. Zdeňka Perníková
kontrolor pověřený řízením přezkoumán í

-

{ls}

přezkoumání

W:-J

lng, Hana Masojídková
kontrolor

podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
K zjištěním uvedeným ve zprávě je
moŽné podat písemné stanovisko ve lhŮtě do 15 dnů ode dne převzetí
zpraiy o výsledku přezkoumání, a to
kontrolorovi Pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečnym
znenim zprávy okamžikem
marného uPlYnutí lhŮtY stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42oĎo04
Sb.,

písemného stanoviska

k

o mojnosti

podání

dotčeným zjištěním.kontrolor pověřený řízením přezkoumání může

v odůvodněnémpřípadě stanovit lhůtu delší.

U Zimního stadionu 1g52t2, g70 76 ČeskéBudějovice, tel.: 386

7za 111, fax:386 359 o84
e-podatélna: posta@kiáj-jihoceŠky.cz, www,kraj-jihóóesty.cz
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je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přiěemŽ
se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného
subjektu a
druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu.
nedílnou souČástí zPrávY je seznam přezkoumávaných písemností
uvedených v příloze.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
větřní o počtu 13 stran včetně přílohy byl
seznámen dne 1 1 .4,2017 a její stejnopis č. 2 převzal dne
11.4.2017 místostarosta obce lng, pavel štinot.
Místostarosta prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:

- nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkemzazávazky fyzických a právnických
osob,

- nezastavila movitý a nemovitý majetek,

- neuzavřela smlouvu o Přijetí nebo
PoskYtnutí úvěru nebo_ půjčky,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského
závazku,.smlouvu o přistoupení kzávazkua smlouvu
o soruzeni
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,

- neuskutečnila majetkové vklady.

Poučení:
Uzemní celek je u"
13 o.dst. 1
9Í9m, b) zákona č. 42ot2oo4Sb,, povinen přijmout opatření
'_Tl:,|!.,ustanovenÍ.§
knápravě chyb a nedostatků
uvedenýČh yJeto,prbué
o-Úli.s.reor<u preztoumání ňospodaření a podat
o tom
PÍsemnou informaci Přezkoumávajícímu orgánu, a'to nejpozde;i oo ršo*-ňo
piáiednání
této
zprávy
spolu
se
závěrečným účtemv orgánech územníhocelku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona,ě.
§
42ot2o!4 Sb., povinen v informacích podle
ustanovenÍ§ '13 odst, 1 PÍsm. b) téhoŽ zákonáuvést lhůtu,
vá rlerepooa prisrusňěmu přezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření
a v této rnůte plistusnemu pr"xourauajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se Územní celek dopustí správního
deliktu podle ustanovení § .l4 odst. ,t písm. b) a
c) zákona ě,42012004 Sb, a za to se uložíúzemnimu
."Řu póái" ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 42ot20,4 sb.
pokuta do výše 50.000 Kč,

.

_/-1

,'-/.,

{/i

l

U//aolLť

lng. Pavel Štinot
místostarosta obce

podpis

íúĚsTovĚrňr.lí
rvn žop,ítrtĚtgt

38,

11 vĚrňruí
lC; 00246182

(1l
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Příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Při přezkoumání hospodaření bylv přezkoumánv písemnosti:

Návrh rozpočtu
na Úřední desce obce izpŮsobem umožňujícímdálkový přístup v době od 27.11.2015
' Zveřejnění
do 15.12.2015.
Rozpočtová opatření
r RozpoČtová opatření jsou prováděna radou obce na základě pověření zastupitelstva ze dne 15.12.2008
aze dne 10.12,2012, Pověření ze dne 25.01.2016 k cit,: tj, ,..." přesunu finančníchprostúrůmezi
běŽnými a kaPitálovými výdajiv rámcischváleného rozpočtu v Žavaznlcn ukazatelích,,
rozPoČtová
změna Č. 1 ze dne 6.4.2016 obsahující rozpočtová opatiení ě. 1 až 3, schválena na Ro
'
dne

'

06.04.2016
rozPoětová změna
1B.04.2016

é,2 ze dne 18.4.2016

obsahující rozpočtová opatření

ě.4 až 11,

schválena

Zo

dne

Rozpočtový výhled
. Zpracovaný na léta2016 až2019.
Schválený rozpočet
o Schválen v ZO dne 14.12,2015 v_závazných ukazatelích, které jsou nedílnou součástíusnesení: přljmy
vČetně SF ve výši 95.459,000 Kč, výdaje včetně SF ve výši 98,515.750 Kč, financování
ve výši
3.056.750 KČ (zŮstatek BU, cenné papíry, Íezer_vy a splátky otoúnooooych přijatých půjčenýcň
|iostředků),
Sta n ove n í záv azný ch u kazate l ů zříze ný m org á n izacíni
' oznámení výŠeneinvestiČního příspěvku tj. 5.375.000 Kčze dne 1 1.1.2016.
Závěrečný účet
návrhu závěreČného ÚČtu na Úřední desce v listinné
' Zveřejnění
99době i způsobem umožňujícímdálkový
v době od 03.06. do 21.06.2016. Schválen v Zo dne 20,ó6.2016.
,Bankovnípřístup
výpis
BV
z ÚČtu ERA db. platba ze dne 20.05,2016 ve výši g34.2}g Kč - úhrada faktury č. 16014 ze dne
' 30.04.2016,
ÚČetnídoklad č. 10592 ze dne 20.05.2016- zaúčtováníúhradý
BV
z
ÚČtu
ERA
db. Platba ze dne 20.05.2916 ve výši 1O0,4O4 Kě - rJhrada faktury č. 16013 ze dne
' 30.04.2016, Účetní
doklad č. 10591 ze dne 20.05.2016 - zaúčtováníúhrady
BV
platba
ERA
db.
ze dne 05.05,2016 ve výši 246,475 Kč - úhrada faktuiy č.160384 ze dne 21.04.2016,
' účetnídokladč. 10535
ze dne 05.05.2016 - zaúčtováníúhrady
VB
z
účtu
Čs
a.s.
kr,
obrat ze dne 29.12,2016, zaúětováno účetním,účetnídoklad ě. 4oo08 ze dne
' 29.12.2016 ve výŠi16.356
Kě, ÚČetnídoklad č. 40009 ze dne 29.12.2016 ve výši 1g8.o17 Kč _ příjem
na účetsociálního fondu.
r BV z účtuu ČSa.s. ě. 12 zůstatek k 31 .12.2016
r BV z účtuu Čsoe é. 2o16t12 zůstatek k 31.12.2016
. BVz úětu u ČNaě. 12zůstatek k 31 .12.2016
. BV z účtuu ČSa.s. č. o01 za období do 31.12.20í 6 zůstatek k 31 .12.2016
r BVz účtuu ČSa,s. č. O03 zůstatek k 31.12,2016
Faktura
r Faktura doŠlá Č. 16014 ze dne 30.4.2016 za plnění ze smlouvy uzavřené na akci: Větřní _ podchycení
volné kanalizaČnívýusti VKV- '1 ve výši 934.289 Kě. bez DpH. pÍ'ílohazjišt,ovací protokol
e. zb pg_zola
01 o dokonČenístavby ze dne 29.04.2016. Účetni doklad ě. 012226 ze dne 06.05.2016 práapis.
r ÚČetnídoklad Č.75124, zařazení do majetku na účetve výši 1.013.630 Kč, vše bezúčetní
DpFi (podklad
o zařazeni stavby do majetku obce včetně dokladů z roku 2014)

'
o

Faktura doŠlá Č. 16013 ze dne 30.^012016 za provedené stavební práce na akci " Větřní oprava pilířů
HUP" dle objednávky ve výŠi1oo.4o4 Kě bez DPH. Příloha zjišt,ovací protokol ě. zP 124_2016
01
o dokonČenístavby ze dne 29.04.2016. ÚČetni doklad ě. Q1225 ze cjne 06.05,2016 _
účetnípředpis.

Faktura doŠlá Č. 160384 ze dne 21.04.2016 za Laski Šteptovaě ve výši 246,475 Kó. VPD
č. 91689
27.04.2016 - za správní poplatek - přihlášení ve výši 5o0 Kě; účetnídoklad č. 75055 ze dne
02.05.2016 ve výši 246.975 Kč- zařazení do majetku,
|nventu rní soupis majetku a záv azkú
Plán inventur na rok 2016 , vČetně podpisového Vzoru, seznamu inventurních soupisů ze dne 21,11.2016
lnventarizaČni zpráva za rok 2016 ze dne 31.01 .2017 - nebyly zjištěny inventarizačnírozdíly.

zedne

o
'
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dni 31.12.2016
majetek
zhodnocený
v roce 2016 o ěástku ve výši861.855,50 Kě.
.Zastavený
lnventurní soupi§y ke

._ ._.
Kniha došlých faktur
. za obdobído 30,09.2016 ( fa é. 1225, č.1226, č. 160384)
pokladní doklad
VPD Č, 9'1679 ze dne 27.04.2016, správní poplatek ve výši
' 20'16ve
5oo Kč, účetnídoklad č. 91679 ze dne 27.4,
výši500 Kč
Č,91904 ze dne 24.05,2016, nákup poštovníchznámek
' VPD
ve výši 2.240 Kč,účetnídokladě,91904 ze
dne 24,5.2016 ve výši 2.240 Ké
VPD Č, 91844 ze dne 17.05.2016, správnípoplatek ve výši
' 20'16
50 Kč, účetnídokladě. g1844ze dne 27.o4.
ve výši 50 Kč
o VPD Č, 91789 ze dne 11.Q5.2o16, Úklidové prostředky ve výši 735 Kč, účetní
doklad č. 91789 ze dne
11.05,2016

r PPD č. 91718 ze dne 03.05.20'l6,
Pokladní kniha (deník)
r vnitřní opatření tajemníka OÚ ze dne
pokladny" s platností

od 28.5. do

27,05.2016 "Změna limitů peněžních prostředků hotovosti

31.08. 2016

u

Příloha rozvahy
o sestavený k 31 ,12.2015
o sestavený k 30.09,2016
. sestavená k 31 .12.2016
Rozvaha
. sestavený k 31 .12.2015
. sestavený k 30,9.2016
. . sestavený k 31.12.2016
učetnídoklad
o účetnídoklad č. 91679 ze dne 27.04.2016 výši 500 Kč
r účetnídoklad č. 91904 ze dne 24.05.2016 vevevýši
2.240 Kč
r účetnídoklad ě. 91844 ze dne 27.04.20'16 ve výši
50 Kč
. účetnídoklad ě. 9.1789 ze dne 11,05.2016 ve výši 735
.Učtový
Kč
rozvrh
l platný pro rok 2016
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. výkazFlN U12 M k 31 .12.2015, k 30.9,2016
o výkaz FlN 2112 k 31 ,12.2016
Výkazzisku a ztráty
. sestavený k31.12.2015
,

r §estavený k 30.9,2016
. sestavený k 31.12.2016
Rozvaha zřízený ch příspěvkových orga izací
. ke dni 31,12.2015,
o ke dni 30.6.2016
. ke dni 31 .12.2016
Yýkaz zisku a ztráty zřizených příspěvkových organ|zací
. ke dní 31.12.2015,
. ke dni 30.6.2016
r ke dni 31 ,12.2016
zř|zovaú |istina organizačrrích složek a příspěvkových organizací,
odpisový plán
o Zřizovací listina Po - Základní školy a mateřské stóty vetri ze
'zó.rc.zoog
dne
n

Zásady samostatného
finanČníhohospodaření Po ZŠvelr1! s prostředky z d-Úace
obce Větřní ze dne 14.1o.2oo2, Dodatek č. 1
ke zřizovací listině ze dne 12.12.2011 oást. v. vyrirezáňi majetku
ve vlastnictví zřizovatele
odpisový plán na rok 2016 schválen v Ro one Žg.og.z016. oprava
odpisového plánu ze dne 04.01 .2016.
Darovací smlouvy

'
l

Darovací smlouva uzavřená dne 27.5.2Q16 se Sdružením hasičů
okresu český Krumlov,

finančnídar
ve výŠi5,000 KČna krajské kolo soutěžív požárnímsportu...,
dar budá loskytnut na bankovní účet
obdarovaného, §mlouva obsahuje,doloŽku dle 41 zákona o obcích, platném
v
§
znění, Dar schválen radou
obce dne 25,05,2016. Výpis z BÚ,Čs
č.Ó, 9b, platba ze dne ro.oo.áóro ve výši 5.o0o Kě, účetní
doklad ě. 20410 ze dne 10,06.2016 - zaúčtovániptatby.

?:
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smlouvy a dalšímateriály k poskytnutým úče|ovýmdotacím
Pravidla po poskytování dotací obcí Větřni schválena usnesením
' ze
zastupitelstva obce Větřní č. 88l2o15
dne 14,12,2015, Zveřejnění od 'í 5,12,2.016 Yýzxa pro podáváni
žáoostío poskytnutí dotace na
podporu volnočasových aktivit v roce 2016 dle 'pravidel
pro poskytování dotací obcí větřní ze

'

r

,'

.
'
a

'
'

dne
27.01.2016.
Žádost SK Vě^třní zs o poskytnutídotace z rozpočtu obce
Větřní ze dne 1o.02.02016, požadovaná částka
ve výŠi135,000 KČ na PodPoru a údržbumlábežnických
kategorií u
18,4,2016 ve výŠi120,000 Kč. odPověd' n" jaJÓ.t o_poŠtytnutioot".ti sportu, schváleno v Zo dne
Jotace s oznámením o přidělení
finanČních ProstředkŮ ve výŠi120.0oó Kč ze dne oz,os.zoha.
Šmlouvá-o poskytnutí zálohy na finanční
PřísPěvek z rozPoČtu obce VětřnÍ,.r."ui?|á..s prijemcem SK Větřní z.s. ze-dne
12.05.žOló ve výši
120,000 KČ na PodPoru činnostídětí a mládeZe tióer'ove
členěnéna materúlnívýdaje do výše 60.000 Kč,
na sluŽbY nejvýŠedo 60,000 Kč vYúčlovánípříspěvku
nejdéle do dvou ,éii"r, po skončeníkalendářního
roku 2016, Pokud Příjemce nePředlÓŽíiád!9 q9kÉoy
o9 sb.o 2017 zanika- narox na poskytnutífinančního
příspěvku a je povinen vrátit zálohu do 31 07.201'7.
ue"ini oókLjř, iósbs ze dná 13b5.2016 ve výši
120,000 KČ - PoskYtnutí zálohY, BV ERA db. platba ze
dne 13.5.2016 - poskytnutí příspěvku ve výši
120,000 KČ, Smlouva zveřejněna na stránkácn once n,,o5.2016,
ÝyÚ.tóuáni dotace poskytnuté obcíVětřní
ze dne 20.o2.2016,zdůvodnění opoŽděného podání, akceptace.
Smlouva o PoskYtnutí finanČníhonrlsq§vr<u z'rozpočtu obce
Větřní uzavřená s příjemcem Futsalový klub
"Bombard'áci VětřnÍ", o,s. ze ane n.Ós.z_!16 ve uytl-+s.ooo
Kč, schváláná raoou obce usnesením č. 10B
ze dne 6,4,2016, PPD ze dne 12,.05;2016 ue uýsi +s.ooo
x8 pro Éutráróuy klub,,Bombard,áci Větřní,,,
o,s, VYÚČtování PřísPěvku nejdéle do
měsícúpo skončeníkalendáiňiňo roxu 2016, pokud příjemce
^dvou
nePředloŽÍ řádné dokladY do 30.06.2017
zaniká nárok na postytnutinn"nenino příspěvku a je povinen
vrátit zálohu do 31 ,07.2017. VYÚČtování dotace poskytnuté
obcí Větřní ze dne 15.02.2016,

zádostFooposkytnutí příspěvkuzrozpočtuobce větřnívevýši
31o.200kčnadoplněnívybavenízubní
ordinace), Zápis z rady obce ze d.ne 04.08.2016, usn,
č,
23312016 - schválení přidělení finančních
prostředků pro Fo zrozpočtu obce Větřní na vybaveňízubařské
pr"&_u" ulrsi sro.zo0 Kč, celková výše
nákladŮ nazařízení zubníordinace nepřekroeióastku
schválenou naZo ané zo.a.zo16, usn.č. 12812016.
Usnesení zo Č, 121t2o16 ze dne 20.6,2016 cit.: " Souhlasí
se zríienim stomatologické ordinace
vnebYtových Prostorech obce v objektu.... a zakoupení
vybavení ve výši 1.703.5o0 Kč a se zřízením
lékárnY""""", Smlouva o poskytnútí finančníhopiirpeuků ,.
rorp,ičtu" oo"" u max. výši 306,049 Kč
na zakoupení drobného vybavení zubní ordinace. bmtbuva
schválena v Zo dne 20.6,2016 usnesením č.
12912016, Příjemce je Povinen
Předložit vyúčtovánípoŠrytnuteno účelovňfinančníhopříspěvku nejdéle
Oo 15,2,2017, Smlouva zveřejněna na webovýcn strán[aón
města anezo.i.-zola.
smlouva o poskytnutí finančníhopříspěvku z rozpočtu
obce větřní uzavřená s příjemcem Fo ze dne
20,07,2016 ve výŠi306,049 Kč, sc'hváieno zastupitetstvem
ooce dne 20.06.2016 usnesením č. 12gt2o16
určenéna dovybavení zubní ordinace, vyúčtovánidoloŽit
to 15.02.2017

Žádost ŘÍmskokatolické farnosti Zátoň o poskytnutí dotace
ze dne 30.3.2016 na restaurování bočního
výši 50.000 Kč.
Smlouva o poskytnutí finanČního příspěvku z rozpočtu obce
Větřní uzavřenás příjemcem Římskokatlická
farnost Zátoň ze dne 12.12.2016 ve výši 40.0ob Kč, schválené
radou ooÓ" u.n".ením č. 10B ze dne
06,04,2016, VYúčtováníPřísPěvku nejdóle do dvou,eii",:, po
skonelňi ŘáÉndarníhoroku 2016, pokud
Příjemce nePředloŽÍ řádné doklady do 30.06.2017 zani*a.l'ar91 na pÓ.xvi.rti finančního
příspěvku a je
Povinen vrátit zálohu do 31 ,7.2017..VyúČtovánídotace poskytnuté obcí Větřní
ze
dne
15.02.2016,
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účeloúýmdotacím
Smlouva o PoskYtnutí dotace Č. SD/KHEJl232t16 ze dne
' se
18.3.2016 na podporu úhrad výdajů spojených
zásahY mimo Územní obvod, Podíl an financování akceschopnosti,
poi;iŽeňí a obnově požárnítechniky
Pro JPO/lll obce Větřníve výši 21,0O0 Kč. Výše dotace vyplacena po ň"ovtipratnosti
a u|innostiimtouvy
nejPozději do 30, dnŮ, oznámení o poskytňutí neinvestiéní
dotaie ze oire 14.3.2016, prostředky jsou
PoskYtovánY k uŽití ve stanoveném terminu do 25,11,2016, pok1lnv ře zptsoou
vyúčtování,včetně
závěreČné zPrávY, Příjem dotace - výpis z aú čS a.s. kr. platba
ze oirď 4.4.2i16, účetnídoklad č. 20240
ze dne 4,4,2016 - zaúČtovánípříjmu. Faktura došlá č. 32o1600355
ze one ,13,5.2016 za Přetlakový
ventilátor ve výŠi26,015 Kč (ve výši,30.223 Kč, vč příslušenstvil.
výpis z-aú EŘA ;; árlt|"'=" on"
25,5,2016 ve výŠi30.223 Kč, účetnídoklad č. 10605 ze dne
zs.,s.zóla, Závérečnévyúčtování
ze dne
22.6.2016.
oltáře kostela ve

.

U Zimního stadionu 1g52t2, 37o 76 ČeskéBudějovice, tel.:
386
:::,.ží:-:.

.:::1

720

111 , fax:386 359 084
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Smlouvy nájemní
smlouva s Fo ze dne 27.04.2016 uzavřená na pronájem pozemků parc. č. gilgt!4, p,p.č,
' aNájemní
990/12
'I kemztrok,
st,PČ,179 o celkové výměře 547m2 Nájemné zřízeno_ha qo'nu nburčitou, za
úplatu ve výši
sPlatnénaúČetobcejednorázověpředemdo 15.05.2016.Zarok2016 nale.ňevevlisi'CosKč,splatné
k 15,5.2016._Smlouva obsahuje
_do|o1!u dle § 41 zákona č. 128t2ooo Sb., v platném znění. Smlouva
schválena v Ro dne 06.04.2016,
PPD a r:eětni doklad č. g171B ze dne 3.o5.2o16 - úhrada nájmu
Pokladnou ve výŠi365 KČ, Účetnídoklad č. 75066 ze dne 31.05.20,16 - zaúčtovánípředpisu.
Nájemní smlouva Č. 2N14/33 s ČR - státní pozemkovým úřadem na pronájem pozemku parc.
' vk.Ú.
č. 1174t6
VětřnÍ, nájemní smlouva uzavřená na dobu neuróitou, nájemné splatnó ročně
dopřecju vzoý k 1,10.
běŽného roku, ročnínájemné ve výši 950 Kč. Bankovní výpis z účtJÚ ČNa e. 11,
db. pratňá ze dne
30.11.2016 ve výŠi950 KČ, zaÚČtována účetnímdokladem e', +qzsq ze dne 30.11.2016,
Bankovní výpis
z Črug e. t db. obrat ze dne 27.1.2017 - poplatký,
|ánare ve výši 24 Kč, zaúčtováno účetnímdokladem
ě. 44026 ze dne 27.1.2016.
Smlouvy o dílo
o dílo č,7l20í6-Vl, ze dne 15.3.2016 uzavřená se zhotovitelem Jindřichohradecké
' Smlouva
montáže s.r.o,
na akci" Větřní - podchycení volné kanalizační výusti VKV- 1, cena díla ve výši g34.28g
Kč bez DPH,
Provedení dÍla do 3'1.5.2016, smlouva obsahuje ustanovení o smluvní pokutě. Smlouva schválena Ro
dne 24.2.20'16, usnesením č.62t2016, zveřejnána na profilu zadavatele dne 16.3.2016.
Smlouva o dílo Č. S17-017-0043 ze dne 8.7.2016 uzavřená se zhotovitelem
' nadílo
Swietelsky stavební s,r.o.
"oprava MK k rybníku", cena díla ve výši 692.972Kčbez DPH,
dokončení díla'oo irpňa zoto,
smlouva obsahuje ustanovení o smluvní pokutě. Smlouva schválena v Ro dne
28.6.2016, usnesením
č.20212016, zveřejněna na profilu zadavatele dne 4.B.2016.
a

Smlouva o dÍlo č. 1412016 ze dne 31.10,2016 uzavřená se zhotovitelem Jindřichohradecké
montáže s.r.o,
naakci "Větřní ul. UStudánkY-Prodlouženívodovoduakanalizace,zacenudílavevýši
869.79,zxe n",
-Smlouva
DPH, Provedenídíla do '15.12.2016, smlouva obsahuje ustanovenío smluvní pokutě,
schválena
RO dne 19.10,2016, usnesením č.297116, zveřejněná na profilu zadavatele dne 1.11.2016.
Dodatek ke smlouvě o dílo č, 14t2016 - lV. ze dne 7.12.2016. Tímto Dodatkem č.
r s" *ení članer4.,
Cenaza dílo, odstavec4. 1., Smlouvy o dílo Č.14t2o16ze dne 31. 10.2016, ktený zní: Dohodnutá
cena za
dílo dle zák. Č.526190 Sb, o cenách činí:92O244,26 Kč bez DpH - zakázka podléhá
režimu |řenesení
daňové povinnosti podle § 92a,92e zákona Č" zsstzoo+ Sb., o onH. Projáánáno
a schváleno Radou obce
VětřnÍdne 30,'11.2016, Č.usnesení 339t2O16. Dodatek uveřejněn n" prořilu zadavatele
dne 7.12,2016.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Kupní smlouv_a.uzavřená
Lesy měsla Český Krumlov s.r.o. (kupující)ze dne 19.9.2016, předmětem
Prodeje jsou části Pozemků parc. č. 1009/5
429511 nově odděieňo bp č.l}5-B2t2o16 v k, ú. Záhoří
uVětřní za cenu stanovenou znaleckým posudkem ze dne 22.8,2016 a dohodou
upravenou ná ea.tku
ve výŠi24-460 KČ.Smlouva obsahuje náležitosti dle
41 zákona o obích v platném znění. úňráJ"
§
jednorázově ke dni podpisu smlouvy. Právní účinkyvkladu ke
dni 30.9.2016.
ÚČetní doklad Č.75127 ze dne 30.9.2016 v celkóvé výši 3.312 Kč - vyřazení
z majetku, účetnípředpis,
PPD a účetnídoklad č.92942 ze dne 19.9.2016 - pred§is a úhrada oo p'ořiáánv

'

'

'

s

a

'

Smlouvy o věcných břemenech
o Smlouva o zřízenísluŽebnosti uzavřená s Českou telekomunikační infrastrukturou ( oprávněný) ze dne
22,4,2016napozemkyvevlastnictvíobce(obtížený)parc.č. 1266tl,č. 131B/B, č.131'Bli2,e.laŽátsvu,.tl.
Větřní zajednorázovounáhraduvevýŠi 3.o00Kč, uzavřenánadobuneurčitou.Právní účinkyutt"dut"
dni 17.5,2016, Smlouva schválena Zo dne 20.4.2016, Faktura vydaná č. 201600037 ze
dne 1.8.2016 za
věcné břemeno ve výŠi3.630 KČ (vČetně DPH), účetnídoklade. -ssoez ze dne 1.8.2016účetnílr"opir,
BV ČS a.s, Č. 009 db. platba ze dne 27,g.2016 've výši 3.630 Kč, účetnídoklad č,2o622ze
dne 27.g.2016
- Úhrada zaVB, ÚČetní doklad č,75057 ze dne 17.5.2016 - přeúčtování
na analytický účet,
SmIouvy ostatní
Smlouva o výPŮjČce s Fo uzavřeng.!n_e 31.5.2016 , předmětem smlouvy je prostor
' definovaný
sloužícípodnikání
v Čl. l(ČP, 231 v ulici K Bazénu Větřní), výpůjčkasjednáná nL ooou určitou
do 1,8.2017
s dalŠÍmiPodmínkami, dle kterých se výpůjčkamůžepróotúzovať i opakovaná.
úe"r", ř iávozovani
zdravotních .lg99 Záměr výPŮjČky zveřejněn od 2.5. do 19.5.201d, schváleno
usnesením radě obce
Větřní č. 17012016 ze dne 25,5.2016.
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
o Záměr Pronájmu PozemkŮ parc. Č.989/14,ppč. gg0l12 a stpč.179, včetně konkrétníchvýměr (celkem
o výměře 547 m2) v k.Ú. Záhoří u_Větřní, zveřejněno i způsobem umožňujícím
dálkový [ristuj, včetně
mapové přílohy, vyvěšeno dne 3.2.2016, sejmuto dne 19.2.2016.

U Zimního stadionu 195212, 37O 76 ČeskéBudějovice, tel.: 386 720 111, íax:386
359 084

e-podatelna; posta@kraj-jihocesry.cz,
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záměr prodeje Části pozemkŮ parc. Č. 1oo9/5 a4295t1, včetně konkrétníchvýměr
vk.ú.Záhoří u Větřní,
i:t!.^*:r umoŽňujícím dálkový přístup, včetně mapové přílohy, vyvěšeno
dne 3.6.2016,

zveřejněno

sejmuto dne 20.6.20,1 6.

Dokumentace k veřej ný m zakázkám
Pravidla pro zadáváníveřejných zakázek obce Větřníze dne 26.2.2014 - postup podle
' Akce;
článku lll, odst. 2)
o
Větřní - podchycení volné kanalizačnívýústi VKV- 1
rada obce ze dne 25.1 .2016 - oslovení k podání nabídky
' 27.1.2016
9 litrv, doložena výzva kpodání nabídky ze dne
3x vČetně zadávací dokumentace, kritérium ňejnižší'nabioxóvá
cěna , záznam o zverelneni zo
na el. desce, seznam doručených nabídek (7 firem) ze dne 22.2.2016,
o záznam o výběru ne_jvhodnějŠÍ nabídky ze dne 24.2.2016, rozhodnutí rady obce o výběru ze dne 24.2.2016
- výběr dodavatele firma Jindřichohradecké montáže s,r.o, za nabídkovóu
cenu ve výši g34.28g Kč bez
DPH. Sdělenío výběru nabídky a sděleníze dne 26.2.2016.
Vnltřní předpis a směrnice
o Vnitřní směrnice ě,2112016 pro odpisování dlouhodobého majetku a odpisový plán účinnéod 1..1 ,2016.
Vnitřnísměrnice.Č. 18!2012kaplikaci reálnéhodnotymajetkúurčenéhóxprooeii (výše
' 0,3%
260.000Kčnebo
aktiv netto úěetníjednotky za minulé období),
směrnice Č. 8 o oceňování a ÚČtování dlouhodobého majetku čl. 3 - DDHM- snížení
' Vnitřní
dolní hranice
na částku 1.000 Kč ze dne 13j2.2008
. Pravidla pro zadáváníveřejných zakázek obce Větřníze dne 26.2.2014
o §měrnice k prováděnÍ inventarizace majetku
azávazkůobce
dne 1.12.2011.
r Směrnice Č.B ze dne 13j22008 ěl. 3 Drobný dlouhodobýVětřníze
majetek
část 3.2. sníženídolní hranice
na částku ,1.000 Kč.
Výsledky kontrol zřízený ch organizací
' 27.7.2016,
lgP]. o z9hájení veřejnoprávní kontroly ze dne 25.7.2Q16, Záznam z kontrolyJ po Zš a ruš vetrní ze dne
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 2g7.2016.
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
o ZQ dne 6,4. 2016_-^schválenírozpoČtové změny č. ,1, projednání rozpočtovézměny č.2, schválení rjčetní
závěrkY zřízené PO - Základní školy a mateřské školy Ýětřní v rade obce dne b,a.zórc,
roioeleni Hv
ve výŠi164.542, 68 Kč rozdělen do fondu odměn Úe výši 60.000 Kč, do rezervního
fondu ve výši

o
.
C

'

104.542,68 Kě.
dne 23.3.2016 - schváleníodpisového plánu DHM ZŠa MŠ.
ze dne 6.4.2016 - schválenípronájmu dne ,1 .11.2016.
Za dne 19.10.2016 - výběr firmy Jindřichohradecké montáže jako dodavatel díla ,,Větřní
ul. U Studánky
ProdlouŽenívodovodu a kanalizace'' a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
zQ

ze

dne

30.'l1.2016 - schválení Dodatku ke smlouvě o dílo

č. 1412016 - lV. ze dne

dodatkem schválena cena za dílo ve výši 920.244,26 Kó bez DPH.

_

7.12,2016, tímto

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 14.12.2015 - schválení rozpočtu na rok 2016
o ze dne 18.4.2016 - projednánírozpočtové změny č,2
l za dne 20.6.2016 - projednánízávěrečného tjčtu obce
závérky
l Za dne 3.6,2016 - schváleníprodeje pozemků pro Lesya úěetní
města český Krumlov
. ze dne 19.12,2016 - usnesení č. 167t2016 - rozpočtová změna č. 15
Peněžnífondy územníhocelku - pravidla tvorby a pouZití
. sociální fond
Statut Sociálního fondu a pravidla hospodařenís prostředky SF ze dne 2g.og.2o1o,
' Čl.
3 Tvorba fondu a jeho sPráva - nridej z rozpoětu ye. v!§i 2o/o z rozpočtu roěního objemu
' výdajŮ
rozpočtovaných
na platy zaměstnancŮ a odměny uvolněných blenů Zo,
se provádí do fondu zálohově
irrioát
v jedné až čtyřech splátkách v průběhu běžnéhoroku.
dle ěl. 2) - zaměstnanec, Čl. 4 odst. 6) pro každou osobu je veden osobní účet,doložen
' ČerPání
osobní
ÚČet zaměstnance v el, Podobě, ěl. 5) - Použití Šociálníhofonou vyše
uvedeňé směrnicó ooo n; upraven
vnitřním předpisem obce větřník čl. 5 - použitísociálního fondu obóe větřní
- Faktura Č. FV 20160072 ze dne 23.08.2016 za rekreačnípobyt zaměstnance
' doklad
ve výši 10.10o Kč, účetní
ě. 00608 ze dne 24.08,2016 účetnípředpis, BV
' ČSa.s. Č,001, deb, Platba 31.08.216 ve výši 10.100 Kč, zaúčtováno úč.doklad é.4ooo2 ze dne

'

31,08.2016.
Tvorba: souhrnný doklad k ÚČetnímudokladu tvorba SF v roce 2016 ze dne 29.12.2016.
Bankovní výpis
BtJ Čs a.s. kr. obrat ze dne29.12.2016, zaúčtováno účetním,účetnídoklad č. 40oo8 ze dne

29.12,2016

iií':ffi
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ve výši 16.356 Kč, účetnídoklad č, 40009 ze dne 29.12.2016 ve výši 198.017 Kč - příjem
na účet
sociálního fondu.
Nespecifikován
. PQednání účetnízávěrky obce v zastupitelstvu obce ze dne 20.6.2016. Protokol o schválení četní
závérky ze dne 20.6,2016, Ueetni doklad č. 75oo78 ze dne 30.6.2016, doklad
o zaslání výkazu
do CSU|S ze dne 14.7.2016.
P0ednání ÚČetnízávěrky zřízenéPO Základní školy a mateřské školy Větřní v radě obce dne 6.4.2016,
' ověřeno
ve výkazech sestavených k 30,6.2016
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