EKONOMICKÝ ODBOR
ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ
stejnopis č. 1

Sp. zn.: OEKO-PŘ 75871/2017/hakr

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
obce Pohorovice, IČO 00667773

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
21. září 2017 jako dílčí přezkoumání
29. března 2018 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce Pohorovice za rok 2017 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů, bylo zahájeno dne 20.07.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného
oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Přezkoumání vykonali:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jana Hůlková

-

kontrolor:

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský
úřad Jihočeského kraje pod č.: 541/2017/OEKO-PŘ dne 19.07.2017 a 103/2018/OEKO dne 29.01.2018

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Zdeněk Kothánek - starosta
Eva Vovesná - účetní
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Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.,
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění
tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon byl učiněn dne 29.03.2018.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017

nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2017

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.

Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících
se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
ÚC netvoří žádné peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
ÚC neprovozuje podnikatelskou činnost.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
ÚC nesdružuje žádné prostředky.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
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6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
ÚC nepřijal do rozpočtu tyto prostředky.
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům
krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
ÚC nehospodaří s majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
ÚC neručí za závazky těchto osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
ÚC nemá zastavený majetek.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano
17. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano
ÚC nezřídil žádnou příspěvkovou organizaci.

C.

Plnění
opatření
v předchozích letech

k

odstranění

nedostatků

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 3

zjištěných

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

D.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004
Sb.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D.II.

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 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ...................................................... 2,31 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ......................................................... 26,54 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............................. 0 %

D.IV.

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výše dluhu územního celku: 0,00 Kč
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 2 224 433,05 Kč

Pohorovice, dne 29.03.2018

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jana Hůlková
………………………………………….
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

……………………………………………..
podpis kontrolorky pověřené řízením
přezkoumání
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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 zprávy o výsledku přezkoumání, a to
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem
marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání
písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může
v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu
a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou
uvedené v příloze.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pohorovice o počtu 10 stran včetně přílohy byl
seznámen dne 29.03.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 29.03.2018 starosta obce Zdeněk Kothánek.

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 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, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.
pokutu do výše 50.000 Kč.

Zdeněk Kothánek

……

………………………………………….
starosta obce

…
………………………………….
podpis
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P ří lo h a k e z p r áv ě o v ýs l ed k u p ř ez ko u m án í h o sp o d a ř en í z a ro k 20 1 7.
Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• Zveřejnění:
• Internetové stránky: od 02.12.2016 do 19.12.2016
Rozpočtová opatření
• Delegace pravomocí k provádění rozpočtových opatření (§ 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů – schváleno usn. ZO dne: 17.12.2010
• – pravomoc starosty schvalovat RO neomezeně dle potřeb obce
• RO č. 1 schváleno starostou obce dne 01.02.2017 – na vědomí ZO dne: 03.02.2017 – zveřejněno
na internetových stránkách od: 03.02.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
• RO č. 2 schváleno starostou obce dne 01.03.2017 – na vědomí ZO dne: 24.03.2017 – zveřejněno
na internetových stránkách od: 24.03.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
• RO č. 3 schváleno starostou obce dne 12.04.2017 – na vědomí ZO dne: 26.05.2017 – zveřejněno
na internetových stránkách od: 26.05.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
• RO č. 4 schváleno starostou obce dne 12.05.2017 – na vědomí ZO dne: 26.05.2017 – zveřejněno
na internetových stránkách od: 26.05.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
• RO č. 5 schváleno starostou obce dne 12.06.2017 – na vědomí ZO dne: 16.06.2017 – zveřejněno
na internetových stránkách od: 16.06.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
• RO č. 6 schváleno starostou obce dne 07.07.2017 – na vědomí ZO dne: 25.08.2017 – zveřejněno
na internetových stránkách od: 16.09.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
• RO č. 7 schváleno starostou obce dne 05.08.2017 – na vědomí ZO dne: 25.08.2017 – zveřejněno
na internetových stránkách od: 16.09.2017, dosud, oznámení na ÚD: ANO
Rozpočtový výhled
• Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen ZO dne 24.03.2017 na roky 2017-2020
• Schválený SVR:
• Zveřejnění:
• internetové stránky – od 24.03.2017 dosud
• úřední deska: oznámení
Schválený rozpočet
• Schválení rozpočtu na rok 2017 usnesením ZO dne: 23.12.2016
• Závazné ukazatele: vyrovnaný rozpočet ve výši: P a V: 1.152.800,00 Kč – schválen na paragrafy a položky
rozpočtové skladby
• Zveřejnění:
• Internetové stránky: od 23.12. dosud
• Úřední deska - oznámení
Závěrečný účet
• Návrh závěrečného účtu (NZÚ) - zveřejnění:
• Internetové stránky: od 18.05.2017 do 02.06.2017
• Úřední deska: od 18.05.2017 do 02.06.2017
•
• Schválení závěrečného účtu - usnesení ZO č. 2617 ze dne 02.06.2017, výrok: souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad
• Zveřejnění schváleného ZÚ:
• Internetové stránky: od 03.06.2017, dosud
• Úřední deska - oznámení: ANO
Faktura
• Pořizování hmotného majetku – projekt: "Oprava a odbahnění malé vodní nádrže v Kloubu" –
spolufinancováno z Mze
• DFA č. 170100100 ze dne 29.11.2017, dodavatel: VKB stavby, s. r. o. , Buk, označení dodávky: dle
smlouvy o dílo č. 34/2016 ze dne 22.11.2016 – konečná fakturace, celkem k úhradě: 755.501,00 Kč
• Předpis závazku – UD č. 7114 ze dne 01.12.2017 (216.735,00 Kč na 042 = k proplacení z inv. dotace +
175.000,00 Kč na 511 = k proplacení z neinv. dotace + 363.766,00 = vlastní zdroje obce)
• Úhrada závazku – BV č. 12, debetní obrat ve výši 755.501,00 Kč ze dne 28.12.2017 – UD č. 386 ze dne
28.12.2017 (par. 2341/pol. 6121 – 216.735,00 Kč s UZ 29996 = investiční dotace + 175.000,00 Kč s UZ
29025 = neinvestiční dotace + 363.766,00 Kč = vlastní zdroje obce)
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•
•

DFA č. 170100088 ze dne 02.11.2017, dodavatel: VKB stavby, s. r. o. , Buk, označení dodávky:
dle smlouvy o dílo č. 34/2016 ze dne 22.11.2016 – průběžná fakturace, celkem k úhradě: 756.265,00 Kč
• Předpis závazku – UD č. 7123 ze dne 01.12.2017 (756.265,00 Kč na 042 = bude proplaceno z investiční
dotace)
Faktura
• Pořizování územního plánu obce
• DFA č. VFA1700004 ze dne 10.01.2017, dodavatel: Ing. arch. Štěpán Václav, České Budějovice, označení
dodávky: upravený návrh změny č. 1 ÚP po veřejném projednání – výsledný návrh, cena k úhradě:
24.200,00 Kč
• Předpis závazku – UD č. ze dne 7005 ze dne 16.01.2017 (042) – opravný UD č. 5027 ze dne 01.12.2017
přeúčtování nákladů ve výši 24.200,00 Kč na účet 041
• Úhrada závazku – BV č. 1, debetní obrat ve výši 24.200,00 Kč ze dne 24.01.2017 – UD č. 25 ze dne
24.01.2017 (par. 3635/pol. 6119)
•
• DFA č. VFA1700081 ze dne 03.08.2017, dodavatel: Ing. arch. Štěpán Václav, České Budějovice, označení
dodávky: dle smlouvy a jejího dodatku č. 1 Změna č. 1 ÚP obce – ˇaktuální právní stav, zapracování ÚAP
ORP Vodňany, převedení ÚP na digitální katastrální mapu, cena k úhradě: 54.450,00 Kč
• Předpis závazku – UD č. ze dne 7077 ze dne 03.08.2017 (041)
• Úhrada závazku – BV č. 8, debetní obrat ve výši 54.450,00 Kč ze dne 17.08.2017 – UD č. 238 ze dne
17.08.2017 (par. 3635/pol. 6119)
Hlavní kniha
• 12/2017
Hlavní kniha
• 8/2017
Inventurní soupis majetku a závazků
• k 31.12.2017
• Plán inventur na rok 2017 ze dne 19.12.201 včetně podpisových vzorů členů inv. komise a seznam
inventarizovaných účtů
• Inventarizační zpráva ze dne 18.01.2017
Kniha došlých faktur
• za rok 2017
Kniha odeslaných faktur
• za rok 2017
Pokladní doklad
• VPD č. 149 ze dne 12.08.2017, dobírka odměn zastupitelů 7/2017, 7.131,00 Kč UD č. 30149 ze dne
12.08.2017
• PPD č. 137 ze dne 05.07.2017, nájem hospoda 5/2017, 1.200,00 Kč – UD č. 137 ze dne 05.07.2017
Pokladní kniha (deník)
• za rok 2017
Příloha rozvahy
• k 31.08.2017
Příloha rozvahy
• k 31.12.2017
Rozvaha
• k 31.08.2017
Rozvaha
• k 31.12.2017
Účetní doklad
• Zařazení dokončeného územního plánu z účtu 041 na účet 019
• Usnesení ZO č. 4217 ze dne 04.02.2017 – ZO vydává Změnu č. 1 územního plánu Pohorovice formou
opatření obecné povahy, nabývá účinnosti dne 21.02.2017
• UD č. 5026 ze dne 01.12.2017, 193.600,00 Kč
Účetnictví ostatní
• Podklady pro schválení účetní závěrky obce:
• Rozvaha k 31.12.2016
• Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
• Příloha k 31.12.2016
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• Inventarizační zpráva ze dne 10.01.2017 - nebyly zjištěny žádné inv. rozdíly
• Zpráva o výsledku PH obce za rok 2016 ze dne 07.02.2017
•
• Schválení účetní závěrky - usn. ZO ze dne 12.06.2017
Účtový rozvrh
• na rok 2017
Účtový rozvrh
• za rok 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 31.08.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 31.12.2017
Výkaz zisku a ztráty
• k 31.08.2017
Výkaz zisku a ztráty
• k 31.12.2017
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Akce: "Oplocení a vybavení dětského hřiště"
• Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OREG/604 ze dne 31.07.2017
• čl. II. Poskytovatel dotace: JčK
• čl. III. Účel dotace a doba, v níž má být účelu dosaženo: Oplocení a vybavení dětského hřiště, realizace
projektu: nejpozději do 31.12.2017
• čl. IV. Výše a čerpání dotace: poskytnuta jednorázově formou zálohové platby ve výši 200.000,00 Kč, UZ:
711
• čl. V. Podmínky užití dotace: dodržení procentuálního podílu vlastních peněžních prostředků – dotace činí
max. 50% z celkových uznatelných výdajů
• čl. VI. Vyúčtování a vypořádání dotace: nejpozději do 10.01.2018
•
• Dotační dopis ze dne 26.06.2017, UZ: 711, pol. 4222 Investiční přijatý transfer od kraje
• Příjem transferu: BV č. 9 ze dne 19.09.2017 – UD č. 262 ze dne 19.09.2017 (374, UZ:711, pol. 4222),
200.000,00 Kč
•
• Čerpání dotace:
• Čerpání dotace:
• DFA č. 17 01 00028 ze dne 24.06.2017, název dodavatele: DRAM Invest s. r. o., Drachkov, označení
dodávky: Oplocení a vybavení dětského hřiště, cena celkem k úhradě: 213.313,00 Kč
• Předpis závazku – UD č. 7058 ze dne 24.06.2017, 55.191,00 Kč (518) + 97.755,00 Kč (558) + 60.367,00
(042)
• Úhrada závazku – BV č. 6, debetní obrat ve výši 213.313,00 Kč ze dne 26.06.2017 – UD č. 189 (chybné
UZ 710)
• Opravný UD č. 5014 ze dne 01.11.2017 – přeúčtování výdajů čerpaných z dotace ve výši 15.408,00 Kč
na UZ 711
• Opravný UD č. 5014 ze dne 01.12.2017 – oprava UZ dle konečného vyúčtování 14.360,50 Kč s UZ 711
•
• DFA č. 17 01 00036 ze dne 28.07.2017, název dodavatele: DRAM Invest s. r. o., Drachkov, označení
dodávky: Oplocení a vybavení dětského hřiště, cena celkem k úhradě: 184.592,00 Kč
• Předpis závazku – UD č. 7073 ze dne 28.07.2017, 184.592,00 Kč (042, UZ 711)
• Úhrada závazku – BV č. 8, debetní obrat ve výši 184.592,00 Kč ze dne 07.08.2017 – UD č. 228
(par. 3412/pol. 6121, UZ 711)
•
• Protokol o předání stavby ze dne 16.11.2017
•
• Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 08.12.2017
• Celkové výdaje na akci: 397.905,00 Kč
• Výše poskytnuté neinvestiční dotace: 200.000,00 Kč, tj. 50,26 % celkově uznatelných výdajů akce, z toho
• Ostatní finanční zdroje zajištěné žadatelem (finanční krytí z vlastních prostředků) – vlastní zdroje celkem:
261.580,00 Kč
•
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•

Oznámení – vyúčtování zálohy na dotaci (e-mail z JčK) ze dne 20.12.2017 – ke dni 20.12.2017 došlo
k vyúčtování zálohy na dotaci (účet 374) dle smlouvy SDO/OREG/604/17 ve výši 198.952,50 Kč.
Nevyčerpaná část dotace ve výši 1.047,50 Kč byla v souladu se smlouvou vrácena na účet JčK dne
11.12.2017 (BV č. 12, debetní obrat ve výši 1.047,50 Kč ze dne 11.12.2017 - UD č. 353 ze dne
11.12.2017) – UD č. 5022 ze dne 20.12.2017
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 21.07.2017, poskytovatel: MZe, název akce: "Oprava a odbahnění
malé vodní nádrže v Kloubu", v roce 2017: 175.000,00 Kč – neinvestiční dotace (UZ 29025) + investiční
dotace ve výši 973.000,00 Kč s UZ: 29996
• BV č. 11, kreditní obrat ve výši 756.265,00 Kč ze dne 30.11.2017 – UD č. 346 (pol. 4116, UZ 29025 =
neinvestiční transfer) – opravný UD č. 5024 – přeúčtování na inv. dotaci (z pol. 4116 na piol. 4216 a z UZ
29025 na UZ 29996
• BV č. 12, kreditní obrat ve výši 175.000,00 Kč ze dne 13.12.2017 – UD č. 384 (pol. 4116, UZ 29025 =
neinvestiční transfer)
• BV č. 12, kreditní obrat ve výši 216.735,00 Kč ze dne 13.12.2017 – UD č. 385 (pol. 4216, UZ 29996 =
investiční transfer)
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Prodej pozemku bez přecenění reálnou hodnotou
2
• Žádost FO o odkoupení části pozemku p. č. 887, zahrada o výměře 31 m v k.ú. Pohorovice ze dne
21.06.2016
• Uveřejnění záměru prodeje pozemků na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
dle § 39 zákona o obcích: vyvěšeno: 09.09.2016, sejmuto: 26.09.2016
• Schválení záměru prodeje pozemku v ZO dne: 09.09.2016, UD č. 9916
• Kupní smlouva o převodu vlastnictví k pozemku ze dne 09.03.2017, právní účinky zápisu ke dni
13.03.2017, prodávající: obec Pohorovice, kupující: FO, prodávaný pozemek: pozemek p. č. 887, zahrad
2
o výměře 31 m , 2.480,00 Kč, doložka dle § 41 zákona o obcích: čl. IV. odst. 6, kupní cena: 2.480,00 Kč
• Informace katastrálního úřadu o vyznačení plomby ze dne 13.03.2017, objekt řízení: parcela č. 887 k. ú.
Pohorovice
• Vyřazení pozemku z účetní evidence ke dni návrhu na vklad: UD č. 5008 ze dne 01.03.2017
• Předpis pohledávky dle kupní smlouvy: UD č. 5007 ze dne 09.03.2017, 2.480,00 Kč
• Inkaso pohledávky ve výši kupní ceny: BV č. 4, kreditní obrat ze dne 19.04.2017 – UD č. 115 ze dne
19.04.2017 (par. 3639/pol. 3111)
Smlouvy o věcných břemenech
• Obec v pozici "povinná"
• Smlouva o zřízení věcného břemene č.: 1030037639/002 ze dne 02.08.2017, Oprávněná: E.ON
Distribuce, a.s., Povinná: obec Pohorovice, zatížený pozemek p. č. 661/1 v k. ú. Pohorovice, cena
a platební podmínky: VB se zřizuje úplatně - jednorázová náhrada za zřízení VB ve výši 6.700,00 Kč,
doložka v souladu s ust. § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
• Návrh na vklad - nebyl k 31.12.2017 proveden
• a) Předpis pohledávky dle smlouvy o zřízení věcného břemene (na vlastním pozemku) – UD č. 5015
ze dne 01.11.2017
• b) Inkaso pohledávky – do konce roku neproběhlo
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
• Usnesení ZO ze dne 26.05.2017 - schválení záměru prodeje pozemků:
2
• – p. č. 475/2 o výměře 402 m , který užívá již od r. 1970. Administrativní chybou nebyl tento pozemek
2
zapsán MNV Křtětice do katastru nemovitostí p. Maškovi za cca 500,00 Kč/m
2
2
• – p. č. 806 o výměře 300 m , který užívá jako zahrádku p. Pisár za 80,00Kč/m
2
2
• Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 475/2 o výměře 402 m a p. č. 806 o výměře 300 m vše v k.ú.
Pohorovice – zveřejněno: 26.05.2017, sejmuto: 12.06.2017
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Akce: "Oplocení a vybavení dětského hřiště"
• Vnitřní předpis pro zadávání veřejných zakázek, účinnost 14.11.2014 - kontrola VZ dle čl. 2. - stavební
práce od 200.001 do 1.000.000,00 Kč bez DPH
• Výzva k podání nabídek – 3x – zaslání výzva doloženo podacími lístky České pošty, s.p. ze dne
19.06.2017 - rozsah požadovaných stavebních prací: dle přiloženého výkazu výměr, předpokládaná cena
díla včetně DPH: 420.000,00 Kč, termín ukončení prací a předání díla: max. do 31.08.2017, předložení
nabídek do: 16.06., 15:00, kritériem pro hodnocení je: nejnižší nabídková cena
• Nabídky 3 x – předány osobně (razítka a podpis starosty na přijatých obálkách)

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 9

•
•
•
•

Stanovení 3 členné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek (zastupitelé)
Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 16.06.2017
Usnesení ZO č. 16617 ze dne 16.06.2017 – rozhodnutí o výběru společnosti DRAM Invest s.r.o. s cenovou
nabídkou 397.905,00 Kč vč. DPH
Smlouva o dílo ze dne 02.06.2017, zhotovitel: DRAM Invest s.r.o.
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