KUCBX00YYMBT

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

*KUCBX00YYMBT*

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
spisová značka: OEKO-PŘ 37311/2020/evpa

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
obce Březnice, IČO 00252131

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
20.11.2020 jako dílčí přezkoumání
od 23.03.2021 do 25.03.2021 jako konečné přezkoumání
Přezkoumání hospodaření obce Březnice za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO)
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 14.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Přezkoumání vykonala:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Zdeňka Perníková

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 401/2020/OEKO-PŘ dne 27.7.2020.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných
epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím doporučeného postupu
Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů
předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání poskytli součinnost:

Stanislava Hrušková - starostka
Zuzana Šafránková, DiSc. - 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 tj kontrola inventurního soupisu účtu 261 byl učiněn dne 25.03.2021.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové 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
Dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tj. střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových
opatření a závěrečného účtu - ověřeno na výkazy platné k 31.12.2020.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec tvoří dva fondy k obnově vodohospodářského majetku.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost, ověřeno ve výkazu zisku a ztráty, sestaveného k 31.12.2020.
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
Obec nevykazuje peněžní operace týkající se sdružených prostředků na zvláštních účtech, ověřeno
na rozvahu sestavenou k 31.12.2020.
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
Obec účtuje o příjmech i výdajích ze zahraničních zdrojů ( příjmy pol. 4216)
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
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
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastaven majetek ve prospěch třetích osob.
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

C.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020

D.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích
přezkoumáních, které byly již napraveny.
➢
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 ................................................... 2,77 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 1,01 %
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 Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 5.522.636,22 Kč

Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne 25.03.2021.

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

Ing. Zdeňka Perníková
……………………………….………………………….
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
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.
tato zpráva má celkem 11 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.
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-

nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.

Poučení:
Územní celek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve 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 dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen v informaci 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 přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

Stanislava Hrušková
………………………………………….
starostka obce
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Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• na rok 2019 zveřejněn od 27.11. do 20.11.2019
• - zveřejnění uvedeno na dokumentu
Rozpočtová opatření
• Pravomoc starostky ke schvalování RO stanovena usn. č. 16/11/2018 – do výše 1,5 mil Kč/měsíc
u výdajů, u příjmů neomezeně, informace na nejbližším ZO konaném po schválení RO
• Rozpočtové opatření č. 1
• - schváleno starostkou dne 28. 01. 2020
• - zveřejněno 28.02. 2020
• Rozpočtové opatření č. 2
• - schváleno starostkou dne 16. 02. 2020
• - zveřejněno dne 13. 03. 2020
• Rozpočtové opatření č. 3
• - schváleno starostkou dne 12.03. 2020
• - zveřejněno dne 08.04. 2020
• Rozpočtové opatření č. 6
• - schváleno dne 13.06. 2020
• - zveřejněno dne 10.07. 2020
• Rozpočtové opatření č. 8
• - schváleno starostkou dne 12.08. 2020
• - zveřejněno dne 11.09. 2020
• ověřeno - ZO ze dne 29.09. 2020 vzalo na vědomí RO č 8/2020
• Rozpočtové opatření č. 9
• -schváleno starostkou dne 15.09.2020
• - zveřejněno dne 14.10.2020
• seznámení s rozpočtovými opatřeními od č. 01-03/2020 v ZO dne 28.04.2020
• konečné:
• Rozpočtové opatření č. 11
• schváleno starostkou dne 11.11.2020
• - zveřejněno dne 10.11.2020
• - ověřeno: https://www.obecbreznice.cz/uredni-deska/rozpocet/rozpoctove-opatreni-c-11-2020.html
• Rozpočtové opatření č. 10
• - schváleno starostkou dne 15.10.2020
• - zveřejněno dne 14.11.2020
• - ověřeno: https://www.obecbreznice.cz/uredni-deska/rozpocet/rozpoctove-opatreni-c-11-2020.html
• - seznámení s rozpočtovými opatřeními č. 10 v ZO dne 30.11.2020
Schválený rozpočet
• Rozpočet pro rok 2020 - celkové příjmy ve výši 9.691.529,82 Kč, celkové výdaje ve výši
9.621.244 Kč, schválen na položky a paragrafy
• - schválen 20. 12. 2019
• - zveřejněn od 20. 12. 2019
• - ověření zveřejnění na: www.obecbreznice.cz
Střednědobý výhled rozpočtu
• Střednědobý výhled rozpočtu
• oznámení
na
úřední
desce
pro
dokumenty
http://www.obecbreznice.cz/www/obecbreznice/fs/zverejnovane-dokumenty-2020.pdf
• - střednědobý výhled na r. 2020-2022
• - schválen v ZO dne 20. 12. 2019
• - zveřejněn dne 20. 12. 2019,
• - zveřejnění ověřeno na: www.obecbreznice.cz
• - návrh zveřejněn od 25.11.2019 uvedeno na dokumentu
Závěrečný účet
• Závěrečný účet za rok 2019 schválen v ZO dne 25.05.2020 bez výhrad, v souladu se zákonem
zveřejněn dne 25.05.2020, uvedeno na dokumentu
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•

- návrh závěrečného účtu zveřejněn od 29.04.2020 do 25.05.2020 uvedeno na dokumentu,
potvrzeno starostkou
Bankovní výpis
• U KB a.s. č. 1 úhrada ze dne 24.03.2020 ve výši 16.265,50 Kč vodárenské sdružení
• Účetní doklad č. 8060 ze dne 24.3. 2020 16.265,50 Kč vodárenské sdružení nájem
• BV u KB a.s. č. 121 úhrada ze dne 04.08. 2020 úhrada ve výši 180.364 Kč
• Účetní doklad č. 8139 ze dne 04.08. 2020 zaúčtování úhrady ve výši 1.700,51 Kč, 180.364 Kč
• BV u KB a.s. č. 121 úhrada ze dne 04.08. 2020 úhrada ve výši 1.700,51 Kč
• konečné
• výpisy k 31.12.2020
• BÚ u KB a. s. zůstatek ve výši 3.569.422,16 Kč (výpis mojebanka.cz elektronický)
• BÚ u ČNB zůstatek ve výši 101.632,84 Kč ( výpis č. 23 )
• BÚ u KB a.s. zůstatek ve výši 2.805, 76 Kč (výpis mojebanka.cz elektronický)
Faktura
• ev. č. v knize faktur č. 5112
• - faktura č. 2/2020 ze dne
03.08.2020 dle cenové nabídky ze dne 24.05.2020 za provedené
stavební práce při celkové opravě bytu čp. 5 a bytového domu čp. 39 ve výši 180.364 Kč.
• - účetní doklad č. 5112 ze dne 03.08.2020 ve výši 180.364 Kč - předpis
•
ev. č. v knize faktur č. 5113
• - faktura č. 5141833472 ze dne 31.07.2020 za služby O2 ve výši 1.700,51 Kč
• - účetní doklad č. 5113 ze dne 03.08.2020 ve výši 1.700,51 Kč – předpis
• ev. č. v knize faktur č.5138
• - faktura č. 200100610 ze dne 16.09. 2020 za ASUS (notebook) dle výdejky č. 20KV02437 ze dne
16.09.2020 celkem k úhradě 12.813 Kč.
• - účetní doklad č. 5138 ze dne 18.09.2020 – předpis k fa č. 200100610 ze dne 16.09. 2020
ve výši 12.813 Kč.
• - BV u KB a.s. č. 150 ze dne 22.09.2020 ve výši 12.813 Kč.
• - účetní doklad č. 8173 ze dne 22.09.2020 zaúčtování úhrady fa za notebook a zařazení
do majetku na účet 028,
• konečné
• - faktura č. 6016 ze dne 06.01.2021
• - účetní doklad č. 6016 ze dne 23.12.2020 ve výši 664.061,31 Kč
• ev. č. v knize faktur č. 5189
• - faktura č. 2016193 ze dne 18.12.2020 za materiál k vodovodu ve výši 20.053,55 Kč
• - účetní doklad č. 5189 ze dne 28.12.2020 ve výši 20.053,55 Kč
• fa č. 202098 ze dne 24.09.2020 - 1.207,58 Kč za opravu
• č. 5142 ze dne 30.09.2020 - předpis
• fa č. 2020100 ze dne 24.09.2020 - 1.573 Kč za opravu
• č.5143 ze ne 30.09.2020 -předpis
• BV z KB a.s. č. 151 úhrada ve výši 1.207,58 Kč ze dne 30.09.2020
• BV z KB a.s. č. 151 úhrada ve výši 1.573 Kč ze dne 30.09.2020
• zaúčtováno hromadným účetním dokladem č. 8176 ze dne 30.09.2020
Hlavní kniha
• sestavena za období 9/2020
• sestavena za období 12/2020
Inventurní soupis majetku a závazků
• ZO ze dne 30.11.2020
• - nařízení starostky k inventarizaci majetku 2020
• - plán inventur na rok 2020 k rozvahovému dni ze dne 30.11.2020 + podpisové vzory
• - inventarizační zpráva ze dne 20.01.2020 - bez inventarizačních rozdílů
• - inventurní soupis k účtu:
• 019, 018, 028, 036, 042, 311, 315 + 192, 331, 337, 342, 374, 378, 451, 401, 403 ,419, 459, 968
• - oprávkové účty DHM souhlasí na účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku a 558 Náklady
z drobného dlouhodobého majetku
• - AU - 021.0100
• - AU 031.0511 - věcná břemeno u parc. č. 1715/15
- AU 310.111 st. 95
• - AU 231.001 BÚ KB a. s. zůstatek ve výši 3.569.422,16 Kč (výpis mojebanka.cz elektronický)
• - AU 231.002 BÚ u ČNB zůstatek ve výši 101.632,84 Kč (výpis č. 23)
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•
•
•
•
Kniha
•
•

- AU 231.0003. BÚ u KB a. s. zůstatek ve výši 2.805, 76 Kč (výpis mojebanka.cz elektronický)
- AU 236.0140 zůstatek ve výši 32.217,15 Kč (elektronický výpis)
- AU 236.0141 zůstatek ve výši 125.062 Kč (elektronický výpis)
- 261 pokladna ve výši 0 Kč - výčetka
došlých faktur
sestavena k 30.09.2020
sestavena k 31.12.2020 poslední pořadové číslo 3189 - Vodárenské sdružení Bechyňsko ve výši
20.053,55 Kč
Kniha odeslaných faktur
• sestavena k 30.09.2020
• sestava od č. 6001 ze dne 05.02.2020 do č. 6016 ze dne 23.12.2020
Pokladní doklad
• Příjmový pokladní doklad č. 134 ze dne 02.03. 2020 ve výši 100 Kč – poplatek za psa
• – účetní doklad č. 1134 ze dne 02.03 2020
• Výdajový pokladní doklad č 121 ze dne 02.03. 2020 ve výši 227 Kč – občerstvení
• – účetní doklad č. 1121 ze dne 02.03.2020
• Příjmový pokladní doklad č. 232 ze dne 01.06.2020 – ve výši 4.581 Kč - nájem a služby
• – účetní doklad č. 1232 ze dne 01.06.
• Výdajový pokladní doklad č. 260 ze dne 29.06.2020 za síť na volejbal ve výši 2.950 Kč (faktura č.
P600562 ze dne 25:06. 2020)
• – účetní doklad č. 1260 ze dne 29.06.2020
• Výdajový pokladní doklad č. 343 ze dne 21.09.2020 za tiskopisy ve výši 310 Kč
• – účetní doklad č. 1342 ze dne 21.09.2020 ve výši 320 Kč
• konečné:
• Příjmový pokladní doklad č. 391 ze dne 07.12.2020, poplatek TKO ve výši 150 Kč
• – účetní doklad č. 1391 ze dne 07.12.2020 ve výši 150 Kč
• Příjmový pokladní doklad č. 392 ze dne 07.12.2020, poplatek TKO ve výši 70 Kč
• – účetní doklad č. 1392 ze dne 07.12.2020 ve výši 70 Kč
• Výdajový pokladní doklad č. 394 ze dne 07.12.2020, poštovné ve výši 400 Kč (doloženo prvotními
doklady)
• - účetní doklad č. 1394 ze dne 07.12.2020 ve výši 400 Kč
Pokladní kniha (deník)
• Zůstatek pokladního deníku k 30.09.2020 odsouhlasen na výkazy platné k 30.09.2020
• Zůstatek pokladního deníku k 31.12.2020 odsouhlasen na výkazy platné k 31.12.2020 - výše 0 Kč.
Rozvaha
• výkaz sestaven k 31.12.2019
• výkaz sestaven k 30.09.2020
• výkaz sestaven k 31.12.2020
Účtový rozvrh
• platný pro rok 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• Fin 2/12M sestavený k 31.12.2019
• Fin 2/12M sestavený k 30.09.2020
• Fin 2/12M sestavený k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty
• sestaven k 31.12.2019 - ověřena výše HV - 2.361.000,47 Kč
• sestaven k 30.09.2020
• sestaven k 31.12.2020
Darovací smlouvy
• Pravidla pro poskytování darů občanům obce Březnice – sociální oblast platná od 01.02.2018
• konečné:
• Pravidla pro poskytování darů občanům obce Březnice - sociální oblast schválena dne 25.05.2020
v ZO, čl. narození dítěte s trvalým pobytem obci finanční dar v hodnotě 3.000 Kč
• Darovací smlouva uzavřená s FO dne 07.09.2020, finanční dar k narození dítěte ve výši 3.000 Kč
• - výdajový pokladní doklad č. 324 ze dne 07.09.2020 ve výši 3.000 Kč
• - účetní doklad č. 1324 ze dne 07.09.2020
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Oznámení o schválení dotace ze dne 25.05.2020
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•

- průvodní dopis k návrhu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace ze dne 12.06.2020 s pokyny
k účtování
• Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JčK v roce 2020 č. SDO/OREG/200/20 ze dne
20.07.2020 ve výši 270.000 Kč poskytnuté formou zálohové platby
• - neinvestiční dotace na realizaci akce: "Oprava hasičské zbrojnice a skladu“
• - využití do 31.12.2020
• - dotace ve výši 270.000 Kč činí max. 60% celkových uznatelných výdajů akce
• Příjem:
• - BV z BÚ u KB a.s. č. 130, příjem dotace ze dne 18.08.2020 ve výši 270.000 Kč
• - účetní doklad č. 8148 příjem dotace ve výši 270.000 Kč (UZ 710)
• Konečné:
• Čerpání:
• - faktura č. 3/2020 ze dne 09.10.2020 objednávka č. 6/2020 provedení stavební práce na akci s
názvem: "Oprava hasičské zbrojnice a skladů" ve výši 467.565 Kč, č. účtu 4106989003/0800
• - BV z KB a. s. č. 154 ze dne 07.10.2020 ve výši 467.565 Kč, č. účtu 4106989003/0800
• - účetní doklad č. 8182 ze dne 7.10.2020 úhrada , označení UZ 711ve výši 270.000 kč
• - pokyn k účtování od JčK ke dni 27.11.2020 ve výši 270.000 Kč
• - účetní doklad č. 000000041 ze dne 27.11.2020 ve výši 270.000 Kč
Smlouvy nájemní
• Nájemní smlouva č. 30N18/47 uzavřená s ČR Státním pozemkovým úřadem dne 11.06.2018 jako
pronajímatelem.
• - předmět nájmu pozemek parc. č. 132/2 v k. ú. Březnice.
• konečné:
• Oznámení Státního pozemkového úřadu - stanovení ceny ve výši 856 Kč
• - výpis z KB a.s. č. 51 ze dne 30.09.020 ve výši 856 Kč
• - účetní doklad č. 8176 ze dne 30.09.2020 ve výši 856 Kč - úhrada
• - účetní doklad č. 5141 ze dne 29.09.2020 - předpis
Smlouvy o dílo
• Smlouva o dílo č.4JM/2020 dne s firmou Kavaw W s.r.o. dne 22.06.2020 na dodávky na akci
"Vodovod Březnice - Okruhovací řad jih" ve výši 1.168.832,98 Kč bez DPH ( 1.414.287,91 Kč) Cena
díla obsahuje Okruhovací řad v ceně 1.094.208,04 Kč a přepojení přípojek ve výši 74.624,94 Kč .
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č 4/JM/2020 ze dne 10.07.2020 se týká neuskutečnění části plnění
- přepojení přípojek byl schválen v ZO dne 10.07.2020
• Smlouva i dodatek uveřejněny na profilu zadavatele, včetně výše skutečně uhrazené ceny v souladu
se zákonem.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
•
PŘÍJMY z prodeje pozemků pol. 3111 ve výši 483.667,25 Kč budou předmětem konečného
přezkoumání
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Kupní smlouva uzavřená s FO jako kupující ze dne 23.01.2020
• pozemek parc. č 483/70 v k. ú. Březnice u Bechyně
• ZO schválilo prodej dne 30.09.2019 usn. č. 05/11/2019 ( viz smlouva)
• - kupní cena ve výš 483.667,25 Kč vč. 21% DPH, sníženou o zálohu ve výši 12.000 Kč
• - prodej pozemku schválen v ZO dne 30.09.2019
• - účetní doklad o přecenění reálnou hodnotou ze dne 29.01.2020 ve výši 418.310 Kč
• - účetní doklad č. 00000000004 ze dne 27.01.2020 - účetní předpis
• - výpis z KB as. č. 16, platba ze dne 27.01.2020 ve výš 471.667,25 Kč
• - účetní doklad č. 8018 ze dne 27.1.2020 úhrada
•
• návrh na vklad
• č. 00000000005 ze dne 29.1.2020 - Vyřazení pozemku z účetní evidence ke dni návrhu na vklad
Smlouvy o přijetí úvěru
• Na pol. 8123 nově úvěr ve výši 2.713.142 Kč, současně splátky ve výši pol. 8124 ve výši 2.713.142
Kč, účet 451 ve výši 0 Kč - údaje dle výkazů platných k 30.09.2020
• - dne 10.08.2018 schválili zastupitelé obce Březnice uzavření smlouvy mezi KB a.s. a obcí Březnice
na předfinancování stavební akce ,,Rekonstrukce bytových domů
• v Březnici". Jedná se o částku 4.mil., která by měla pokrýt částečné náklady na rekonstrukci
bytových domů.
• Smlouva o úvěru č. 99021293895 uzavřená s KB a.s. dne 15.08.2018, výše úvěru 4.000.000 Kč
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• Žádost o čerpání úvěru ke dni 15.04.2020 ve výši 2.713.142 Kč
• Oznámení o zániku práva na poskytnutí části úvěru ze dne 25.05.2020
Smlouvy o věcných břemenech
• Smlouva o zřízení věcného břemene č. TA – 014330052735/30 ze dne 30.06.2020 uzavřená s E.ON
Distribuce,a.s. (oprávněný), rozsah VB pro stavbu umístění distribuční soustavy na pozemku p. č.
st. 95, 1715/15 v k. ú. Březnice u Bechyně vymezen GP,
• - úplata ve výš 3.940 Kč bez DPH na základě faktury
• - schváleno usn. ZO dne 29.06.2020
• - faktura vydaná č 6010 ze dne 20.08.2020 za VB dle smlouvy TA – 014330052735/30
• - účetní doklad č. 6010 ze dne 20.08. 2020 za VB - předpis
• - KB a.s. příchozí úhrada ve výši 4.767,40 Kč dne 10.09.2020
• - právní účinky vkladu ke dni 20.07.2020
- účetní doklad č. 000000032 ze dne 20.07.2020 přeúčtování na analytický účet 031.510
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Akce: "Vodovod Březnice – Okruhovací řad jih"
• Postup dle vnitřní směrnice čl. 10 veřejné zakázky
• - výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Vodovod Březnice – Okruhovací řad jih ze dne
09.04.2020 + zadávací dokumentace- termín podání nabídek do 27.04.2020 – doloženo oslovení 3
firem, kritérium cena
• – ustanovení komise ve výběrovém řízení ze dne 09.04.2020
• – zpráva z výběrového řízení ze dne 27.04.2020
• – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
• – zápis ze zasedání ZO ze dne 28.04 výběr nejvhodnější nabídky na dodávku „Vodovod BřezniceOkruhovací řad jih“ firma KAVAS W s.r.o. , za cenu 1.168.832,98 Kč bez DPH
• - smlouva s firmou KAVAS W s.r.o. , za cenu 1.168.832,98 Kč bez DPH, uzavřena dne 22.06.2020
Vnitřní předpis a směrnice
• Vnitřní směrnice obce Březnice schválena v ZO dne 29.07.2019 – evidence majetku – DNHM, DHM,
DDHM• Technické zhodnocení,
• - odd. 3 - přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotu – významný rozdíl je částka
50.TIS. Kč nebo 0,3 aktiv netto za min. období
• - odd. 8 - cestovní náhrady
• - odd. 10 - veřejné zakázky
• - odd. 11 - směrnice pro schvalování účetní závěrky
• - podpisové vzory a jejich užívání – příloha vnitřní směrnice
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ze dne 20.12.2019
• – projednání a schválení rozpočtu na rok 2020
• ze dne 25.05. 2020 projednání účetní závěrky obce Březnice
• – projednání závěrečného účtu za rok v2019
• ze dne 29.9. 2020 RO na vědomí č. 8/2020
• – ze dne 28.04,.2020
• – schválení rozhodnutí komise- nejvýhodnější nabídka na dodávku „Vodovod Březnice- Okruhovací
řad jih“ firma KAVAS W s.r.o. , za cenu 1.168.832,98 Kč bez DPH
• – ze dne 29.06.2020
• – schválení VB
• ze dne 07.07.2020
• – schválení dodatku ke smlouvě o dílo č. 1 " Vodovod Březnice - Okruhovací řad jih"
•
konečné:
•
ze dne 25.05.2020
•
pravidla pro poskytování darů občanům sociální oblast
• ze dne 30.11.2020
• - nařízení inventarizace za rok 2020
• - na vědomí RO č 10/2020
• - schválení čerpání vodohospodářského majetku úhrada fa č. 22010125 na obnovu přivaděče
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití
• Ověřen stav na účtu 236 BÚ fondů územních samosprávných celků a účtu 419 Ostatní fondy
ve výši 131.296,50 Kč
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•

Fond vodohospodářského majetku ve spolupodílovém vlastnictví
majetku ve vlastnictví obce

a Fond vodohospodářského

•
•
•
•

17 Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu vodohospodářského majetku ve spolupodílovém vlastnictví
18. Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce
čl. II Tvorba fondu odst. 1) příjmy z nájemného bez DPH - spol. vodohospod. majetku - soustava
Bechyňsko , odst. 2) ve výši 30.000 Kč ročně
• ověřeno na výkaz Fin 2/12M k 31.12.2020 § 6330 pol. 4134 ve výši 30.000 Kč
• BV u KB a.s. č. 2 platba z BÚ obce na účet 236 ze dne 09.12.2020 ve výši 30.000 Kč
• účetní doklad č. 8213 ze dne 09.12.2020
•
čerpání viz čl. 3 - ZO je předkládán návrh na čerpání prostředků na základě podkladů
• - schválení čerpání fondu vodohospodářského majetku úhrada fa č. 22010125 na obnovu přivaděče
ze dne ze dne 30.11.2020
•
faktura č. 22010125 ze dne 15.11.2020 - obnova přivaděče v výši 35.282,85 Kč
• - účetní doklad č 5172 ze dne 02.12.2010 - předpis došlé faktura
• - účetní doklad č. 8211 úhrada došlé faktury
Účetní závěrka obce
• - schválena na jednání ZO dne 25.05.2020
• - protokol o schvalování účetní závěrky ze dne 25.05.2020
• - účetní doklad č. 23 ze dne 25.05.2020 ve výši 2.361.000,47 Kč
• - doklad o odeslání do CSUIS ze dne 11.06.2020

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
Stránka 11 z 11

