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ZPRÁvA

p e+oum ání hospoda ení

obce Bohaticeo IC00673340l

zil rok 2018

p ezkoumáni hospoda ení obce Bohatice za rok 2018 ve smyslu ustanovení 42 zákona
č. 12812000 Sb., o obcích, ve zněni pozdějších p edpisti a v souladu se zákonem
é.42012004 Sb., o p ezkoumávání hospoda ení rizemních samosprávn;ich celkri
a dobrovoln;ich svazkťr obcí, ve zněni pozdějšíchp edpisri, bylo zahátleno doruČením
oznámeni o zahájení p ezkoumání hospoda ení dne 2l. l. 2019.

P ezkoumané období od

1

. 1. 2018 do 31.

l2.2018.

1. Dílčíp ezkoumání hospoda

2.

ení nebylo prováděno.
Jednorázové p ezkoumání hospoda ení bylo vykonáno
30. 1 .2019

na obecním ri adu

dne

P ezkoumání vykonala:
Bc. Jana Folprechtová, kontrolor pově eny íizenímp ezkoumání.
pově ení k v}konu p ezkoumání podle 5 zákona č. 42012004 Sb., ve znéni PozdějŠÍch
p edpisri a 4 zákona č.25512012 Sb., o kontrole, ve znéni pozdějších p edpisti, vydal Mgr.
René Havlík, editel Krajského ri adu Libereckého kraje, pod č.j.: LK-0012l18lFol dne
18.

1

.20t9.

P ezkoumání bylo vykonáno vyběrovym zprisobem.
Poslední kontrolní rikon p ed vyhotovením zprávy byl proveden dne 30. 1.2019.
Popis rikonu: seznámení starosty obce s vysledky kontroly.

P ip

P

ezkoumání byli p

edmět

ítomni: Ji í Kováč - starosta

obce,

Eva Lacková - zastupitelka obce,
Bela Hostinská - ričetníobce.

p ezkoumání:

P edmětem p ezkoumání hospoda ení jsou oblasti hospoda ení uvedené v
zákona č. 42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedenych

v

2 odst.

Oblasti, které byly p edmětem p ezkoumání hospoda ení v členěnípodle 2 odst.
uvedeného zákona:

Kraisk ri

1

a2

1

a2

3 tohoto zákona.

ad Libereckého kraje

U Jezu 642l2a.461 80 Liberec 2 , tel.: + 420 485 226 605, fax: + 420 485 226 362
e-mail: jana.folprechtova@kraj-lbc.cz, www.kraj-lbc.cz,|Č: ZOS9tSOg, PtČ:
CZ70891508
Datová schránka: cSkbvkw

-

ustanovení 2 odst. 1 písm. a) plnění p íjmri a v;idajťr rozpočtu včetně peněžních
operací, tykajících se rozpočtoqich prost edkri,
ustanovení 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace, tykajícíse tvorby a použitípeněžních

fond

,

ustanovení 2 odst. 1 písm. c) náklady a vynosy podnikatelské činnosti rizemního

celku,

ustanovení 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, tykajíci se sdruženych prost edkťr
vYnakládanYch na základě smlouvy mezi dvěma a více zemními celky,- anebo na
základě smlouvy s jin;imi právnick;imi nebo fyzick mi osobami,
ustanovení 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace, tykajícíse cizích zdroji ve smyslu
právních p edpisťr o ričetnictví,
ustanovení 2 odst. l písm. f) hospoda ení a nakládání s prost edky poskytnut;imi z
Národního fondu a s dalŠÍmiprost edky ze zahraničíposkytnutymi na zák|adě
mezinátrodních smluv,
ustanovení 2 odst. 1 písm. g) vyričtovánía vypo ádání finančníchvztah ke státnímu
rozPoČtu, k rozPoČt m krajri, k rozpočtrim obcí, k jin}m rozpočt m, ke státním
fondrim a k dalšímosobám,
ustanovení 2 odst. 2 písm. a) nakládáni a hospoda ení s majetkem ve vlastnictví
uzemniho celku
ustanovení 2 odst. 2 písm. b) nakládáni a hospoda ení s majetkem státu, s nímž
hospoda í uzemní celek,
ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování ve ejn;i,ch zakázek, s
v}jimkou rikonri a postupťr p ezkoumanych orgánem dohledu podle zvláštního
právního p edpisu,
ustanovení 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazkia nakládání s nimi,
ustanovení 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazky fyzickych a právnickych osob,
ustanovení 2 odst. 2 písm . f) zastavování movit ch a nemovitych věcí ve prospěch
t etích osob,
ustanovení 2 odst. 2 písm. g) z izovaní věcn; ch b emen k majetku rizemního celku,
ustanovení 2 odst. 2 písm. h) ričetnictví vedené rizemním celkem.

P i Posuzováníjednotliq ch právních rikonri se vycházi ze znění právních p edpisti platn}ch
ke dni uskutečnění tohoto konu.
Podle ustanovení 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly p edmětem p ezkoumání ridaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového ádu.

A.

VÝsledek dílčíchp ezkoumání

A.II.

Ostatní zjiŠtěnéa nenapravené chyby a nedostatky v
rok2017

A.I. Chyby a nedostatky napravené v prriběhu dílčíchp ezkoumání za rok2018
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
p i p ezkoumání hospoda ení nebyly zjištěny chyby

Plnění

opat ení
v p edchozích letech

běhu p ezkoumání za

a nedostatky.

odstranění
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pr

nedostatkri

ziištěnÝch

B.I.

P i p ezkoumání hospoda

ení rfizemního celku v

p edchozích letech

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.

Závěr z p ezkoumání hospoda ení za rok 2018

C.I.

p i p ezkoumání hospoda ení obce za rok

2018

podle 2 a 3

zákona é.

42012004 Sb.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Upozornění na p ípadná rizika, která lze dovodit ze zjiŠtěnch chYb

c.II.

a nedostatkri, která mohou mít negativní dopad na hospoda ení rizemního celku

v budoucnu:
p
i ezkoumání hospoda ení nebyla zjištěna žádná závažná nzika, která bY mohla mít
negativní dopad na hospoda ení rizemního celku v budoucnosti.

p

Q.III.

Poměrové ukazatele zjištěné p i p ezkoumání hospoda enÍ:

celku
na rozpočtu rizemního celku

4,28

a) podíl pohledávek na rozpočtu rizemního

b)
c)

podíl závazktl
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku rizemního celku

C.Iv.
-

lI,32

oÁ

oÁ

........... 0 %

Ově ení poměru dluhu rízemníhocelku k prriměru jeho p íjmrl za poslední
4 rozpočtové roky ( 10 odst. 4 písm. c) zákon a č. 42012004 Sb.)

Dluh obce nep ekročil 60% pruměru jeho p

íjm za poslední 4 rozpoČtovéroky

ve

smyslu zákonaě.23/2017 Sb., o pravidlech rozpoětové odpovědnosti.

V Liberci,

ú},
54 'aó

SKY

dne 8. rinora 2019

Jméno a podpis kontrolora provádějícího p ezkoumání hospoda enÍ:

il"Wš,;

Rí::[:ť{-

Bc. Jana Folprechtová
kontrolor pově eny Ťízenim p ezkournání

Tato zpráva o vÝsledku p ezkoumání:
- je návrhem zprávy o vysledku p ezkoumání hospoda ení, ke kterému lze podat písemné
stanovisko ve lh tě do 15 dnri ode dne doručenínávrhu této zprávy, kontrolorovi
pově enému íizenim p ezkoumání. Konečnym zněním zprávy se stává tento návrh
okamžikem marného uplynutí vyše uvedené lhťrty, dle 6 odst. 1 písm. d) zákona
č.42012004 Sb.
- se vyhotovuje vedvou stejnopisech, p ičemžse jeden stejnopis p edává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhy stejnopis se zakláďá do p ísluŠnéhosPisu
odboru kontroly krajského ťr adu.
-J_

-

nedílnou souČástízprávyje seznam p ezkoumávanych písemností uvedenych v pííloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení obce:
- obec nehospoda ila s majetkem státu,
- neruČila svym majetkem za závazky fyzick;ich

,

a právnickych osob,
nezastavíla movity a nemovity majetek,
neuzavÍela smlouvu o p evzetí dluhu nebo ručitelskéhozávazkl, smlouvu o p istoupení
k závazku a smlouvu o sdružení,
nekoupila ani neprodala cenné ppiry, obligace,
neuskutečnila majetkové vklady,
a uskuteČnila pouze ve ejné zakázky malého rozsahu ( 27 zák. č. 13412016 Sb.).

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákonaě.420/2004 Sb., povinen
P ijmout oPat ení k nápravě chyb a nedostatk uvedenych v této zprávé o v}sledku
P ezkoumání hosPoda ení a podat o tom písemnou inform aci p ezkoumávajícímu orgánu,
ato nejPozději do 15 dnťr po projednání této zprávy spolu se závérečnym ričtem v o.gánech
zemního celku.

Územni celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhťrtu, ve kteié podá
P ÍsluŠnémuP ezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění p ijat;ich opat ení a v této
lh tě P Íslušnémup ezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávl zaslat.NesPlněním těchto povinností se uzemni celek dopustí p estupku podle ustanovení 14 odst.
1 PÍsm. b) u c) zákona ě. 42012004 Sb. a za to lze uložit rizemnímu celku podle ustanovení
14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokutu do vyše 50.000 Kč.
Starosta obce byl seznámen s návrhem zprávy o vysledku p ezkoumání hospoda ení obce
Bohatice a tento návrh zprávy s ním byl projednán. Zprávu o vysledku p ezkoumání
hosPoda ení o PoČtu 11 stran po jejím projednání a seznámení píevzal, starosta obce Ji í

Kováč.

Ji í Kováč
starosta obce

Razítko, podpis, dne
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ku n ezkou

za rok 20t

ní ho Doda

P i p ezkoumání hospoda ení byly p ezkoumány písemnosti:
Návrh rozpočtu
Zve ejnénínávrhu rozpočtu pro rok 2018 na ri ední desce (dále jen UD) i v elektronické
podobě (dále jen EÚD) bylo zabezpečeno v souladu s ust. 1 1 zákona Č. 25012000 Sb.,
o rozpočtovych pravidlech rizemních rozpočtti, v pl. znéní,ve dnech 7 . 1 1. 2017
- 29. 1l . 2017

.

Pravidla rozpočtového provizoria

Nebyla uplatněna z drivodu schválení rozpočtu na rok 2018 v roce 2017.

Rozpočtová opat ení
V kontrolovaném období bylo schváleno 6 rozpočtovych opat ení a to:
1. RO schválenoZO ďne27.3.2018, usn.č.212018, zve ejněno 30. 3.2018
2. RO schválenoZO dne 15.5. 20l8,usn.č. l9l2018, zve ejněno 30.5.2018
3. RO schváleno ZO dne 18. 9. 2078, usn.č. 31l20l8, zve ejněno 24.9.20l8
4. RO schváleno ZO 29. 11. 2018, usn.č . 5312018, zve ejněno 29. 11. 2018
5. RO schválen o ZO 27 . 12. 201 8, usn.č . 6212018, zve ejněno 27 . l. 2019
6. RO schváleno starostou dne 3l. 12.2018, zve ejněno 31. 12.2018

Rekapitulace
P íjmy
Vydaje
Financováni

Schváleny RO
3 252 250,00
3 835 134,25
582

884,25

RO po změnách Změna
4 450 574,15 + l 204 774,15
7 648 331,00 + 3 873 196,75
3 l91 306,85 2 608 422,60

Kontrolou ově eno promítnutí RO č. 1-6120118 do vykazu FIN 2-12M
schválen á rozpočtová opat ení jsou zve ejňovánana EÚP obce.

k 31.

12.2018,

Schváleny rozpočet
Rozpočet obce na rok 2018 projednalo a schválilo zastupitelstvo obce (dále jen ZO) dne
29. 1l. 2017, usn. č.6012017 , jako schodkovy v následujících objemech:

P íjmy celkem

3 252 250,00
3 835 134,25
582 884 ,25

Kč
Kč

Vydaje celkem
Kě
Financování
je
Schodek rozpočtu kryt prost edky , minulych let _ položka 81 15

Rozpis rozpočtu byl proveden na zák\adě jeho schválení v souladu s ust. 14 zákona
ě. 25012000 Sb., o rozpočtovych pravidlech zemních rozpočtti, y pl. znéni, v Členěnípodle
podrobné rozpočtovéskladby. Schváleny rczpočet zve ejněn na EUD od l 6. 12.2017
.

St ednědob v hled rozpočtu
P edložen st ednědob;i vl hled na období 2018 - 2026, schváleny ZO dne 29. 11. 2018,
usn.č. 54l20I8. St ednědoby vyhled je zve ejněn na PÚP obce od 29. 11. 2018. Návrh
st ednědobého vyhledu vyvěšen dne 13.

11

. 2018 sejmut dne 29.
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1

1. 2018.

závérečnričet
Záv&eěnY riČet obce za rok 2017 spolu se ,,Zprávou o qisledku p ezkoumání hospoda ení
obce za rok 2077" projednalo a schválilo ZO dne 15. 5. 2018, usn. č. l5l2018, se'závěrem
"bez v}hrad". ZávěreČn; riČet obce obsahoval náležitosti dané ust. 17, odst. 2, zákona č.
25012000 Sb., o rozpočtovych pravidlech zemních rozpočtri, v pl. zněni.
Návrh závěreČnéhoriČtu byl spolu se ,,Zprávou o vysledku p ezkoumání hospoda ení obce"
V.u-'-'
zverejněn na UD a EUD obce v obdobi od27.4.2018 do 14. 5.2018.
Schváleny závérečnyričet obce Bohatice zve ejněn na BÚo od 11. 6. 2018.
Bankovní vypis

Bankovní ričty vykazovaly následující zťrstatky k

č. rčtu - 94-41042I10710 - Čxg
č. ťrčtu- 4851297349/0800 - ČS
v. Llvlll

- JL

celkem 231

oo-Čs(v

rivěrovy ričet 451
č. ričtu - 438569189/0800 - ČS

31

. 12.2018:

54 419,12 Kč (vypis č. 35)
3 188 007,26 Kč (vypis č. 156)
8

3 265 304,86

Kč

-12 538 046,27 Kč (vypis č. 14)

Bankovní vYPisy jsou vedeny měsíčněa dle uskutečněn;ich obratri. Obec využivá internetové
bankovnictvÍ. Stavy na riČtech byly v kontrolovaném období do 31.12.2018 doloženy vypisy
zuČtu a souhlasily se stavem ve vykazu FIN 2 - |2M ( .6010,6030) a rdajem uveden m v
Rozvaze č. ričtu 231 - Základníběžny ričet.

Hlavní kniha

Kontrole byla p edložena hlavní kniha - obratová p edvahaza01-1212018.

Inventurní soupis majetku a závazk t

K zajiŠtěníinventarizace majetku k

31 . t2.20t8 bylo kontrole p edloženo:
-pííkazk provedení inventaňzace ze dne 18. 1 2. 2018,
-plán provedení inventur v období od l . l. 2018 do 31. 12. 2078,
-zahájení Činnostíinventurní komise pro inventarizačnípoložky ke dni 1.12.2078, ukončení
její činnosti ke dni 31. 12.2018, s p edmětem inventarizace,
-jmenování Členri inventarizačníkomise a soupis o proškolení člen inventarizačnikomise.
Kontrole byla p edloŽena zpráva (zápis) o provedené inventarizaci ze dne 11. 1 .2019 podle
vYhláŠkY Č. 27012010 Sb., směrnice k provádění inventarizace majetku a závazki obce
Bohatice Č. 2l20l8, a zák. č. 5631199l Sb., o ričetnictví,v platném znéní,bez zjištěn}ch
nedostatk a bez p ijat;ich opat ení.

Kontrole byly p edloženy soupisy majetku o provedené fyzické inventarizaci.
Obec měla v evidenci lesní pozemky v celkové vymě e 1 02 003 m2, v oceňovací hodnotě ve
vYŠi5 814 171 Kč. Nemovity majetek byl doložen v}pisem z katastru nemovitostí k
31 . 12. 2018.
Upozornění: věnovat většípéčizpracování doktadové inventury.
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kniha došl ch faktur
Kniha došl;ich faktur je vedena ručně. V kontrolovaném období do 31. 12. 2018 bYlo

zaevidováno celk em 203 došl;ich faktur. Kniha došlych faktur slouŽÍ zároveí jako evidence
závazkty V knize došlych faktur bylo zaznamenáno datum rihrady, ČÍslobankovního v Pisu.
K fakturám byly p iloženy pr vodky s podpisy osob odpovědnych za uČetníP ÍPad, věcnou
správnost a seznam ričetníchdoklad za období.
Iiyla provedena kontrola irhrad došlych faktur za měsíc prosinec 2018 (č. 187 -203). VŠechnY
ratt"iy byly uhrazeny, ričet Rozvahy 32l - Dodavatelé byl nulovy a byl ově en inventarizacÍ.

kniha odeslan ch faktur
Kniha odeslan}ch faktur je vedena ručně. V kontrolovaném období k datu 31. l2.2018 bYlo
vystaveno celkem 10 faktur vedenych v číselnéadě 2018001 - 20l80l0. Kniha odeslanYch
faktur sloužízároveijako evidence pohledávek. Všechny faktury byly uhrazenY do konce
roku 2018. úeet 311 - vykazoval zristatek 2 240 Kč (nájemné z pozemk ). Kontrolou nebYlY
shledány nedostatky.

Odměňování členri zastupitelstva
Zo dne 29. 11.2017 scn-válilo, usn. č.5812017 s platností od 1.1.2018 v;iŠiodměnY dle
naíizenivlády č. 318l20l7,v p|atném znéni, s odměnami v následující v;iŠi:

K{

- neuvolněn;i starosta 15 669
- neuvolněn;i místostarosta 11 200

Kč

- členovézastupitelstva 460 Kč,
- p edsedové vyborťr 500 Kč.
Obec Bohatice měla k 1. l .2018 celkem 216 obyvatel.

Kontrolou ročníchmzdov;ich listťr u neuvolněné starostky, místostarosty, zastuPitele bYlo
zjištěno, že qiše vyplácenych odměn v kontrolovaném období byla v souladu s rozhodnutím
ZO a s na ízenímvlády č. 3l812017 Sb., v pl. znéni.

Pokladní kniha (deník)
pokladní kniha je vedena ručně v prripisové pokladní knize. Koncem měsíce je zPracován v
počítačiričetnídeník se zaričtováním. P íjmovéa v; dajové pokladní dokladY bYlY vedenY
iučně v jedné číselnéadě. V kontrolovaném období bylo vystaveno celkem 29l dokladri v
číselnéadě 500 _ 791 . Zristatek pokladny k 31 . 12. 2018 byl nulovy a souhlasil se stavem
uvedenym v Rozvaze,ričtem ě.261 - Pokladna. Stanoveny pokladní limit ve v; Ši50 000 KČ.
Kontroiou byly prově eny doklady č. 560 - 593 (b ezen) a č. 780 - 791 (Prosinec 2018).
Ilpozornění: pokud je stanoven pokludní limit, je t eba ho dodrŽovat.

P íloha rozvahy
Kontrole byla p edložena p íloha za období 12l20l8.
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Rozvaha
Majetek obce
Kontrole bYla P edloŽena rozvaha sestavená k 31. t2. 2018. Stav k rozvahovému dni byl
Porovnán se stavem zjiŠtěnym p i inventarizaci - nebyly zjištěny nedostatky.

Stáló aktiva

k

datu
62 954 846,87 Kč.

3

1

.

12.

201

8 činila 65 556

509,45

Kč po

proričtovanékorekci

Dlouhodohl hmotn]l majetek vykázany k rozvahovému dni činil 65 555 509,45 Kč, na této

hodnotě se nejvíce podílely:
- Stavby (ričet 021)
- Pozemky (ričet 03 1)
- Samostatné movité věci a soubory movit;ich věcí (ričet 022)
- Drobn;i dlouhodoby hmotny majetek (ričet 028)
- Nedokončeny dlouhodob; hmotnlf majetek (ričet 042)

Kč
3l 908 461,00 Kč
528 888,00 Kč
668 781,58 Kč
935 473,74 Kč

31 497 905,13

Meziročnínár st doložen:
Učet 021 - Stavby (0210500) - za azení vodovodu 28 77l978,97 Kč.
- Stavby (021 0600) - za azení márnice, altánri 521 702.50 Kč.
Krátkodobé zóvazlq vykázané k 31. 12. 2018 činily 124 795,00 Kč a vztahovaly se
p edevším:
- k ričtu 331 - Zaměstnanci
38 983,00 Kč
- k ričtu 337 - Zdravotní pojištění
4 269,00 Kč
- k ričtu 341 - Daň zp íjmtl
186 770,00 Kč
- k ričtu 342 - Jiné p ímédaně
7 658,00 Kč
- k ričtu 374 - Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery
2 248,00 Kč
- k ričtu 389 - časovéhorozlišení
82 300,00 Kč
Odpisy dlouh o dobéh o maj etku
zauětované odpisy ve vyŠi50l 297,00 Kč na ričtu 551 - odpisy dlouhodobého majetku.

Yykaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrole byl p edloŽenvykaz FIN 2 - 12}/rke dni 31. 12.2018. plněnírozpočtu vp íjmech
av dajich po konsolidaci je následující (v Kč):
Rozpočet
Upraveny RO.
Skutečnost
P íjmy celkem 3 252 250,00
4 457 024,75
4 55B t67,00
Vjidaje

celkem

Financování

3 835 134,25

7 648 33 1,00

582 884,25

3 191 306,85

7 47 6 26l ,98

2 918 094,98

HosPoda ení obce skončilo v roce 2018 schodkem ve vliši 2 918 tis. Kč.

Yykaz zisku a ztráty
Kontrole byl p edložen Yykaz zisku

hodnotami:
Náklady celkem
V nosy celkem

a

ztráty zpracovany

4 707 886,45 Kč
4 388 969,42Kč
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k 31.

12. 2018 s následujícími

Vlisledek hospoda ení

běžnéhoťrčetníhoobdobí - 318 917,03

Kč

úoet - V;isledek

hospoda ení běžného ričetníhoobdobí odpovídá objemu uvedenému
v Rozvazek 31. 1 2.2Ot8. Obec Bohatice nevykonávala hospodá skou Činnost.

Darovací smlouvy
Dle sdělení obce, ÚSC v kontrolovaném období nepodep sala Žádnou darovací smlouvu.
Smlouvy a dalšímateriály k poskytnuf m ričelov m dotacím
Dle sdělení obce, ÚSC v kontrolovaném období neposkytl dotaci.

smlouvy a datšímateriály k p ijatym ričelov m dotacím
pol. 41]6, UZ 290t4 p íspěvekna hospoda ení v lesích 6 450,00 Kč
- p íspěvek nepod|éhá finančnímuvypoíádání
22 000 Kč
volby prezidenta čR
pol. 4I I1 UZ g8O0B
bu.. p ijala dne 9. 1.2018 finančníprost edky v souvislosti s konáním voleb Prezidenta ČR.
Kontroló p edloženo závérečnévyričtováni v objemu 23 832 Kč ( 6118). NedoPlatek bude
p edmětem finančníhovypo ádání za rok 2018.
30 000 Kč
volby Komunólní
pol. 4I ] 1 UZ 98187
g.2018
finančníprost edky v souvislosti s konáním voleb Komunálních.
bu.. p ijala ďne 24.
Kontiole p edloženo závérečnévyričtovánív objemu 27 752 Kč ( 6115). P ePlatek2248KČ
byl odeslán dne 23. 1. 2019 lBY 2l
.

l82 802 Kč
pol. 4216 UZ 29500
bb.. p ijala dotaci z MZ, EIS 129665-17-00199, typ financování Expost, na akci "MÍsto
pasivního odpočinku - Bohatice".
53 666 Kč
pol. 4I ]6 UZ29027
bb.. p ijala dotaci zMZ,EIS t29662-17-0lo79, typ financování Expost, na akci "Obnova
h bitovního k íže- Bohatice".

Smlouvy o dílo

V rámci realizované ve ej né zakázky malého rozsahu obec lzavíela smlouvu o dílo s firmou
MEGA, a.s., Ič 44567146, praha 9 (zhotovitelem) na realizaci projektu: "ZlepŠenífunkČního
stavu zeleně v obci Bohatice I. etapa". Cena díla ve vyši 767 809,91 KČs DPH- Smlouva
podepsána dne 2. l0.2018, ZO projednalo a schválilo dne 18. 9. 2018, usn. Č. 30l20l8.
Zveíejnéna na portálu zadavatele dne 15. 10. 2018.

Smlouvy o p evodu majetku (koupě, prodej, směna, p evod)
Dte sdělení óbce, Úsc v kontrolovaném období neuzav el smlouvu o p evodu majetku.
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Smlouvyop ijetírivěru
Smlouva o P ijetí rivěru č. 0438569189/LCD uzavíená s Českou spo itelnou, a.s., ze

dne
30. 5. 2077, na vystavbu vodovodu v obci Bohatice. Úvěrová částka ve v;fši 12 968 333 Kč.
SPlácet rivěr zaČne obec ažv roce 2078,po ukončeníčerpáníťrvěru.
Rozvaha ričet 451
- stav k 1. l . 2018 ve v;iši 10 31 0 999,15 Kč,
- první splátka dne 31. 5. 2018,
- stav k 31 .12.2018 ve vyši |2 538 046,27 Kč
- poslední splátka dne 3 l. 12. 2042.

Smlouvy o věcnych b emenech
Kontrolou byla ově ena:
- smlouva o věcném b emenu ze dne 26. 1 1. 2018 uzav ená mezi METRONETEM
(oPrávněnY) a obcí (povinny) za jednorázovou náhradu l 000 Kč, splatnost do 30 dnri od
vYstavení daňového dokladu. Schváleno ZO dne 30. 10.2017, usn.č. 50l2O18. Vklad do KN
Proveden dne 6. 12.2018 s právními ričinky k7.12.2018.Zápisproveden dne 9. 1. 2019.

Zve

ejnénézáměry o nakládání s majetkem
Záměr obce P evést, Prodat a koupit pozemky a majetek je vždy zve ejněn na ri ední desce
obce a elektronicky v souladu s 39, zákona 12812000 Sb., o obcich, v piatn ém zněni.

Dokumentace k ve ejnym zakázkám
Kontrolou byla ově ena VZMR:
"Zlepšenífunkčníhostavu zeleně obce Bohatic, I. etapa"
- vyzva zve ejněna dne 2l. 8. 2018,
- oslovili se potencionálníuchazeči, celkem 3 firmy,
- protokol o otevíráni obá|ekze dne 3 .9.2018,
- p ihlásili se dva uchazeči,
-_]Ýsled9\_hodnocení a po adí nabídek s nejvyhodnější nabídkou od firmy

IC

MEGA

44567746, POd Vinicí, Stráž pod Ralskem, s nejnižšícenou
634 553,65 Kč bez DPH (767 809,91 Kč včetně DPH)
- oznámenílrozhodnutí zadavatele o p idělení zakázky ze dne 19.9.2078,
- smlouva o dílo byla podepsán a dně Z. l 0. 201 8

Nebyly

zj

ve

&.s.,

v;iši

ištěny nedostatky

Vnit ní p edpis

a směrnice
Obec má uceleny soubor vnit ních směrnic zp edchozíchlet. V roce 20t8 byly aktualizovány
a schváleny následující směrnice:
112018 - spisov , a skartačníád obce Bohatice,
212018 - směrnice o inventarizacimajetkri azávazk, schválenou dne26. 11.2018 s ričinností
od26.1 1. 2018.

V

sledky externích kontrol
Dle sdělení obce, v kontrolovaném období nebyla na obci provede na žádná externí kontrola.
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Kontrole byly p edloženy zápisy a usnesení ze zasedáni ZO. V kontrolovaném období do
3l. 12.2018 se konalo celkem 6 zasedání ve dnech: 27.3., 15. 5., 13. 8., 18. 9., 30. 10.,
29. 11.2018 a dále zápis ze dne 29. 11.2017 (schválení rozpočtu). Zápisy a usnesení byly
vedeny v souladu se zněním 95 odst. 7 a2,zákonač. 12812000 Sb., o obcích, v Pl. znéni.
Peněžnífondy rizemního celku _ pravidla tvorby a použití
Obec nemá zíízenyžáďné peněžní fondy.
Schválení ročníričetnízávěrky
P edložen Protokol o schválení ťrčetnízávérky obce
usn.č. 14l20l8.

-

schváleno

ZO dne 15. 5.

2018,

Zápisy z kontrolního a finančníhov,boru
K zajištění ustanovení 119 zák. č. t28l2000 Sb., o obcích, v platném zněnÍ, byly kontrole
p edloženy zápisy z jednání finančního12 zápisyl a kontrolního vyboru 12 zápisyl.
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