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PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
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zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
obce studnice
|Čz OO27O989
přezkoumání

se uskutečnilo ve dnech:
2. listopadu 2018 jako dílčípřezkoumání

21. května 2019 jako konečnépřezkoumání

se DSO) zákona
č.I28l200a Sb., o obcích, ve zněni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.42012004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územníchsamosprávných celkŮ
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 1. 8. 2018
Krajským úřadem Pardubického kraje doručenímpísemného oznámení.

Přezkoumání hospodaření za

rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká

Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12-2018.

1. Dílčípřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 2.11.2018.
2. Konečnépřezkoumání bylo lykonáno na úřadu obce dne 2I.05.20t9
Přezkoumání lykonaly:

-

kontrolor pověřený Ťízenim přezkoumání: Helena Lacušová
kontroloři:

-

Ing. Ivana Bednaříková

pověření kpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § a a §6 zákonaČ.255DaD
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9. 7.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

při přezkoumání byli přítomni: ondřej Dopita

_

starosta obce

Pavel Janáček - místostarosta obce
Markéta Beňová - účetníobce
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předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.

a2 zákona Č.42al2aa4 Sb. posouzené podle htedisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

1

Při posuzování jednotlh}ch právních úkonůse vychází ze znéníprávních předpisů

platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zékona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání

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

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 2I

A.
A.I.

.

5

. 2019.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumáníza2018

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.

oblasti přezkoumání. u kteŇch nebvly ziištěny chvby

a nedostatkv

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona ě. 420l2a04 Sb., které jsou uvedeny v
členěnípodle 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:

2.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm, b) finančníoperace. týkajícíse tvorby a použitípeněžních
fondů
- přezkoumán:

3.

písm. c) n;áklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku

Ano

Ano

Ustanoveni § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace. týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o úěetnictví
- přezkoumán:

6.

1

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) oeněžníoperace. týkaiícíse sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlour.v mezi dvěma nebo více územnímicelk}u. anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo {yzickými osobami
- přezkoumán:

5.

Ano

Ustanovení § 2 odst.
- přezkoumán:

4,

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředk}, poshvtnutÝmi z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě
mezinárodních smluv
- přezkoumán:

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) v.yúčtovánía vypořádání finančních vztahŮ ke státnímu
k rozpočtůmkraiů, k rozpočtůmobcí. k iiným rozpočtům.ke státním fondům a
k dalšímosobám

7.

- přezkoumán:

Ano

Ustarrovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření
územního celku

8.

- přezkoumán:
9.

Ano

hospodaři územnícelek
- přezkoumán:

Ano

10. Ustanovení § 2
- přezkoumán:
1

s maietkem ve vlastnictví

.

c) zadáv

Ano

1. Ustarrovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazkŮ a

- přezkoumán:

nakládání s nimi

Ano

12.
-

přezkoumán: Ano

třetích osob
- přezkoumán:

Ano

- přezkoumán:

Ano

- přezkoumán:

Ano

14.

16.

dluh
ního

Us
odpovědnost
- přezkoumán:

Ano

í onatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předc
Přt pře"r.""mání hospodaření územníhocetku v předchozích letech

C.
C.I.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ver Z

Při

D.I.
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přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zakona

č.

42012004 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:
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Při přezkoumiání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
.3,76 Yo
......0,96 Yo
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ............0 %
a)

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Studnice nepřekročil 6a% pruměru jeho příjmůza posledni 4 rczpočtové
roky podle právního předpisu upravrrjícího rozpočtovou odpovědnost.
D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územnícelek
Studnice dne2I.5.2019
Jména a podpisy kontroloru zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

Helena Lacušová

kontrolor pověřený řizením přezkoumaní

Ing. Ivana Bednaříková

kontrolor
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podpis kontrolora pověřeného řizením
přezkoumání
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podpis kontrolora
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Tato zpráva o rrýsledku přezkoumání:
je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
předaní zprávy
uvedeném podat piserrrne stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne
se stává
zptávy
kontrolorovi pověienému řízením přezkoumání. Konečným zněním
1 písm, d) zákona
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst.
řízením
pověřenému
č.42012004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi
přezkoumáni. t<onÚlor pověren;1 íízenimpřezkoumání můžev odŮvodněném PříPadě
stanovit lhůtu delší,
píedává stafutárnímu
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis
do
zakládá
PřísluŠnéhosPisu
zástupci kontrolovaného su§Óktu a druhý stejnopis se
Krajského uřadu Pardubického kraj e,
celkem
při Řontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uPlatněno
b požadavků dle zákona ě. l06ltg99 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
a uvedených
nedílnou souěásti zprávyje seznam dokumentů využitých při přezkoumání
v příloze,
14 stran bYl
o
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Studnice PoČtu
seznámen a její stejnopis převzal Ondřej Dopita

majetkem
V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupcŮ ÚSC, nehospodařil s
právnických osob, nezastavil movitý a
státu, neručil svým majetkem za závazký fyzických a
týkajíci se nemovitého
nemovitý majetók, neuŽavřel směnnou smlóuru a smloul,u o l"ýpůjčce
o pŤevzetí dluhu nebo
majetku, smlouvu o přijetí nebo poskýnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu
neProdal cenné PaPÍrY,
ručitelskéhozávazku,Jmlouvu Ó priŠtoupenikzávazku, nekoupil ani
veřejné zakiuky
neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze

obligace,
malého rozsahu.
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Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst, 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodařeni a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15 dnů po projednaní této zptávy spolu se závěrečným účtemvorgánech
územníhocelku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákonaě.42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zákonaě.42012004 Sb. a za to se uložíúzemnímucelku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.
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:.;:"pgdpis starosty obce

starosta obce

pavel Janáček
místostarosta obce

Markéta Beňová
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Převzal:

|3] i!___,__j
Ondřej Dopita
starosta obce
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podpis účetníobce

účetníobce

studnice dne

,

příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok
201 8.
Označení všech dokladů a jinÝch materiálů vvužiŇch při přezkoumání:

Druh písemnosti
Náwh rozpočtu

Rozpočtová opatření

Popis písemnosti
nawh Ózpočtu v úplnémznéni byl zveřejněn na úřední desce i
elektronickým způsobem umožňujícímdálkoqý přístup v zákonném
termínu l5 dnů od22. 1|.2017 do 12. 12.2011
lravomóc k provádění rozpočtových opatření pro starostu schváleno
mnesením ZO dne 16.3.2017
Ro č. 1 schváleno usnesením Zo dne25.I.2018 _ zveřejněno od4.2.
2018

Ro
Ro

ě. 2 schváleno starostou dne 5. 2.2018 zveřejněno od 18.
ě. 3 schváleno usnesením Zo dne 8. 3. 2018 _ zveřejněno

2018
Ro č. 4 schváleno usnesením Zo dne26.4.2018
2018

Ro č. 5 schváleno usnesením Zo dne24.5.2018
6.2a18
Ro č. 6 schváleno usnesením Za dne 14.6.2018
6. 2018
Ro č. 7 schváleno usnesením Zo dne 26.7 .2018

_

2.2018
od7.4.

zveřejněno od 3. 5.

- zveřejněno od 19.
_

zveřejněno od 19.

_

zveřejněno od 8. 8.

201 8

RO č. 8 schváleno starostou dne 15. 8. 2018 - zveřejněno od 10, 9,
2018
Ro č. 9 schváleno usnesením Zo dne20.9.2018 _ zveřejněno od 15.
1

0. 2018

M ke dni 30. 9. 2018 zavedeno ve schválené výši
schváleno starostou dne22.10. 2018 - zveřejněno od 12.11.

do výkazu FIN 2-12

Ro č. 10
201 8

Ro č. 1 1 schváleno usnesením Zo
10. 12. 2018

Ro č. 12 schváleno usnesením Zo
I0. |.2019
do výkazu FIN 2_12 M ke dni
\Tši

Schválený rozpočet

dne 15.

1

1. 2018 _ zveřejněno od

dne 13,12.2018

3L t2.2078

_

zveřejněno od

zavedeno ve schválené

schválen usnesením Zo dne |212.2017
jako vyrovnaný v příjmové i výdajové ěásti ve výši 8.792.300,_ Kč,
Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2_

@1
12

M ve schválené výši.

schváiený rozpočet byl v úplnémznění zveřejněn na internetových
stránkách obce od 18. 12. 2017.
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Střednědobý výhled
rozpočtu

rozpočtový výhled na20l6 -2020
zveřejněn na intemetových.t ánk*h od"

drffi

Závěrečný účet

Bankovní výpis

Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Evidence poplatků

Faktura

Hlavní kniha
Inventurní soupis
maietku azávazků

Kniha došlých faktur

Kniha odeslaných
faktur

Mzdová agenda
odměňování členů

ll

zastupitelstva

llil

ililil

iL_
l

,L-

lI
i

L__

pokladní doklad
lPoklad
pokladní
lPoklad kniha

návrh závěrečného účtuzveřejněn na úřední desce i na intemetových
stránkách obce v ziákonném termínu 15 dnů v rozmezí od25.5. 2018
do 15. 6.2018, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce zar.2017 a schválen usnesením ZO dne 14.6.2018
bez výhrad
schválený záv&ečný účetv úplnémzněnívě. zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za r,2017 byl zveřejněn na
internetových stránkách obce od 18. 6. 2018.
Bankovní výpisy vedené u Komerční banky, a. s. číslo882S531/0100
za období l - 9l20I8 v číselnéřadě 001 - 155.
Bankovní výpisy vedené u ČNB, čísloúčtu94-27t7531l07t0 za
období I -9l20I8 v číselnéřadě 1-20.
Zůstatky bankovních účtůke dni 30. 9.2018 souhlasí na stav účtu231
- Rozvaha ke dni 30. 9. 2018.
Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 5. 11. 2014 - pokladní
hotovost,
Evidence poplatků vedena ruěně v knize pohledávek, předpis poplatků
ze psů a TKO proúčtován dokladem č. 610002 ze dne 3. 1. 2018 na
účtech3151606, ze psů ve qfši 11.000,-Kě, TKO ve qýši 220.000,-Kč.
Došléfaktury zaúčtovanédoklady č.710127 -710178 zaobdobí 8 9/2aI8 věetně zaúčtovánípředpisů a přípravy platby.
Vydané faktury č. 3800001 - 3800014 za období i - 9/2018 včetně
zaúčtovánípředpisů doklady č. 810001 - 810014 a přípravy platby,
ke dni 31. 12.2018
Plán inventurna rok 2018 ze dne 15. 11. 2018 včetně jmenování
inventarizačníkomise
Proškolení inventarizačníkomise ze dne 20. II
.2018
Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 1 6. l . 2019 bez
inventarizačníchrozdilů
inventurní soupisy ke dni 3l. 12.2018
Kniha došlých faktur vedená v programu Triada za období I-9l20I8 v
číselnéřadě 3800001 - 3800014.
Kniha odeslaných faktur vedená v programu Triáda v číselnéřadě
3800001 - 3800014 za obdobi I- 9l2a18.
vedena programem TzuADA
Výše odměn neuvolněným členůmZObyla schválena usnesením ZO
ze dne 5 . 1 1 . 2014 ode dne zvolení, pro rok 201 8 nezměněno.
Nově schváleny ustavujícímZO ze dne 31. 10. 2018 od l. 11. 2018
Uvolněnému starostovi obce byla odměna stanovena v souladu s
nařízením vlády č.3712003 Sb., ve méru pozdějšíchpředpisů s
účinnostíod 1. 1.2018.
Ověřeno na mzdové listy za období 0I - I2l2018
Počet zastupiteiů: 9
Počet obyvatel k 1. 1. 2a14: 465
Počet obyvatel k 1, 1 .2018:454
Pokladní doklady za období 7 - 9l20I8 včetně zaúětování.
Pokladní kniha za období I - 9l20l8 vedená ručně, poté převedena do

(deník)

Příloha rozvahy
Rozvaha

učetnídoklad

@íselné

řadě pro přrjmy i výdaje 18000001 -

18000356 k 30. 9. 2018.
Zůstatek uvedený v pokladní knize ve qiši 83.516,-Kč souhlasí na účet
26t -Rozvahake dni 30.9.2018.
Sestavená k 30. 9. 2018 a 31,. 12. 2018
Sestavená k 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018
Výsledek hospodařeni zarokz}I7 _ zisk 914.857,35Kě proúčtován
dokladem č. 610011 ze dne 26.3.2018 na účtech43Il432,
r"te.ni 0ot<taa č. 610014 - vyúčtovánívolby prezidenta
proúčtováno na účtech3741672.
Účetní doklad č. 110125 - 110153 , zaúétovánívýpisů KB za
8+9/2018.
Účetní doklad č. 120001 - 120020 - zaúčtovánívýpisů CNB za období

9l20I8.
předložen
zarak2018
Úetový rozvrh
Yýkazpro hodnocení ke dni 30. 9. 2018 a3l. 12.2018
záv azné ukazatele dodrženy
plnění rozpočtu
Yýkaz zisku a ňráty Šestavený k 30. 9. 20]! ul!]!. 29§
od Pardubického kraje ťrnanění
Darovací smlouvy
dar ve výši 10 000,- Kč za umístění v krajském kole soutěže "Vesnice
roku 2018,, Zapodporu a spolupráci s místními podnikatelskými
1-

Dohody o provedení
práce

subjekty.
Darovací smlouva ze dne 5. 10. 2018 od Pardubického kraje finanční
dar ve úši15 000,- Kč zaumístění v krajském kole soutěže "Vesnice
za
roku 2018" Zlatáclh|azapříkladné restaurování litinového |ďiže
* rb"9.
kaplí sv. Zdirluyy,
"9nt_
Dpp;" dne 1. 10-018 obálkování volebních lístkůa roznos
volebních lístkůpro volby do zastupitelstev obcí a do 1l3 Senátu
parlamentu

ČR

DPP ze dne 1, 10. 2018 _ příprava a úklid volební místnosti
DPP ze dne 1. 10. 2018 _ technické aorganizační zajištění voleb
a a úklid volební místnosti
DPP ze dne 1. 10. 2018 Dohody o provedení DPP,e dne 30. 12.2al7 - pokladní.
DPP ze dne2. I.2018 _ příprava a úklid volební místnosti.
práce
DPP ze ďne 2.1. 2018 _ obálkování a roznáška volebních lístků.
DPP ze dne2.1. 2018 _ technické aotgatizačnízajištění voleb.
DPP ze dne 1. 3. 2018 - opfava vodoinstalace,
DPP ze dne 1, 7 .2018 - dohled při výstavě obrazů,
018 - VPP včetně platového výměru,
Pracovní smlouvy
včetně platoqých
Smlouvy a další
materiály k
poskytnu|im
účelovýmdotacím

očtu obce Studnice účinnéod22,
1 2015 schváleny usnesení ZO dne 2L 1, 2015
5.
smlouva o poskýnutí grantu zrozpoětllobce studnice ze dne 15.
20l8 pro siudni8aci, Z.S. nazákladé žádosti ze dne 24. 4.2018 na akci
,,Kácení máje" ve výši 2000,_ Kč _ schváleno usnesenimZo dne26.4.

2018-vyúčtovánír"@
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Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovýmdotacím

Smlouva o poskytnutí grantu zrozpoětu obce Studnice ze dne 15. 5.
2018 pro Studničáci, z.s. nazéů<ladéžádosti ze dne 22. I.2018 na akci
"Dětský karneval" ve výši 1000,- Kč - schváleno usnesenimZO dne
26.4.2018 - vyúětování ze dne28.9.2018 předloženo
Smlouva o poskytnutí grantu zrozpočtu obce Studnice ze dne 15. 5.
2018 pro Sportovní střelecký klub Studnice na zékladě žádosti ze dne
30. 4. 2018 na akci "Kácení máje" ve výši 3000,- Kč - schváleno
usnesením ZO dne26.4,2018 - vyúčtovánído 30. 10. 2018
Smlouva o poskytnutí z Podprogramu 3 - Podpora památkové péčev
PK na rok 2018 ev. č. OKSCNI8/23552 ze dne 18.7.2018
neinvestičnídotace - ve qiši 80 % skutečných nákladů maximálně 50
000,- na akci "Studnice, historický křížek, obnova" - vyúčtováníze
dne 27 .9,2018 - čerpáno v plné výši, celkové náklady na akci ve výši
129

344,-Kě

Smlouva o poskytnutí z Podprogramu 3 - Podpora kulturních aktivit na
rok 2018 ev. ě. OKSCNI8123I12 ze dne 5. 6.2018 neinvestiční
dotace - ve výši 70 % skutečných nákladů maximálně 10 000,- na akci
"Tradice a kultura - jejich rozvíjení v obci Studnice" - vyúětování do
31. 1.2a19 Smlouva o poskytnutí z Podprogramu 2 - Podpora preventivní péčeo
sbírky muzeí a galerií na rok 2018 ev. č. OKSCR/I8/23001 ze dne 5.
6.2018 neinvestičnídotace - ve výši 75 % skuteěných ntákladů
maximálně 15 000,- na akci "Pořízen výstavních rámů pro fotografie
Masopustu - památky UNESCO" - vyúčtovánído 3l. 12.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji" ev. ě.
OKSCR/I 8 l2225I ze dne 23 . 5 . 201 8 - investičnídotace ve výši 70 %
skutečných nákladů, maximálně 100 000,- Kč na akci "Vodovodní a
kanalizačnípřípojku pro objekt na parc. 1315 Studnice" - vyúčtování
ze ďne 6, 6.2al8 - čerpáno v plné výši, skutečnénráklady ve výši 357
863,-

Kč

Smlouva o poskYnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. č.
OŽPZ||8D2I58 ze dne 17. 5.20t8 - neinvestičnídotace ve výši 50 %
skutečných nákladů maximálně 120 000,- Kč na akci "Oprava
místníchkomunikací" - schváleno usnesenimZO dne 26, 4.20|8 vyúčtovaníze dne 1,2. 9.2018 - čerpáno v plné výši, skuteěné náklady
ve výši 2 516 344,-Kě
účelověurčená neinvestičnídotace na úhradu výdajů souvisejících s
konáním volby prezidenta republiky v r. 2018 (pol. 41 11,ÚZ 98008) přijetí dotace oznámeno Avizempro změnu rozpočtu obce č. 18-1 ze
dne 9. 1.2018, přijato ve výši 22.946,- Kč. Předběžné vyúětováníze
dne 28.2.2018, čerpano 22.946,- Kč, Uskuteěněné výdaje jsou
uznatelné.
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Smlouly

další
materiály k přijatým
účelovýmdotacím
a

účelověurčená neinvestičnídotace na úhradu výdajů vzniklých v
souvislosti s koniáním voleb do 1/3 senátu parlamentu ČR a
zastupitelstev obci (pol, 41tt,ÚZ 98187) - přijetí dotace oznámeno
Avízem pro změnu rozpočtu obce č. 18-113 ze dne 2I.9.2018, přijato
ve výši 45.000,- Kč. Vyučtováno dne 8. 1.2019, čerpáno 36.694,,Kě,
k vrácení do státního rozpočtu 8.306,- Kč, odvedeno z účtuvedeného u
ČNg dne 17. I.2019.

Smlouva o poskýnutí z Podprogramu 3 - Podpora památkové péčev
PK na rok 2018 ev. č. OKSCR/T8123552 ze dne 18. 7. 2018
neinvestičnídotace - ve výši 80 oÁ skutečných nakladů maximálně 50
000,- na akci "Studnice, historický kšížek,obnova" - vyúčtováníze
dne27.9. 2018 - čerpáno v plné výši, celkové náklady na akci ve výši
129

344,-Kě

Smlouva o poskytnutí zPodprogramu 3 - Podpora kulturních aktivit na
rok 2018 ev. č. OKSCR/ 18 123112 ze dne 5. 6.2018 neinvestiční
dotace - ve výši 70 % skutečných nakladů maximálně 10 000,- na akci
"Tradice a kultura - jejich rozvíjení v obci Studnice" - vyúčtovánído
31. 1. 2}tg,vyúčtováno dne 19. 11.2018, čerpáno vplné výši,
celkové výdaje na projekt 35.510,- Kč.
Smlouva o poskýnutí z Podprogramu2 _ Podpora preventivní péčeo
sbírky muzei a galerií na rok 2018 ev. č. OKSCR/18/23001 ze dne 5.
oÁ skutečných nakladů
6.2018 neinvestičnídotace - ve výši 75
maximálně l5 000,- na akci "Pořízen výstavních rámů pro fotografie
I
IMasopustu - památky UNESCO" - vyúčtovánído 31 . |2.2018,
vyúčtováno dne 7 . 1 1 . 2018, čerpráno v plné výši, celkové náklady
22.500,- Kč.
Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora budovaní
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji" ev. č.
oÁ
OKSCR/18 122251 ze dne 23. 5.201 8 - investičnídotace ve výši 70
skutečných nákladů, maximálně 100 000,- Kč na akci "Vodovodni a
kanalizačnípřípojku pro objekt na parc. 1315 Studnice" - vyúčtování
ze dne 6. 6.2018 _ čerpáno v plné výši, skutečnénráklady ve výši 357
863,-

Kč

Smlouva o poskýnutí dotace z Programu obnoly venkova ev, č,
ožpZlI8l22I58 ze dne 17. 5. 2018 - neinvestičnídotace ve výši 50 %
skutečných nrákladů maximálně 120 000,- Kč na akci "Oprava
místníchkomunikací" - schváleno usnesenimZO dne26.4-2018 vyúčtováníze dne Iz.9.20í8 - čerpáno v plné výši, skuteěné náklady
ve výši 2 516 344,-

Kě

investičnídotace PK na projekt "Rekonstrukce objektu čp. 163
Studnice, 3.etapa" (pol. a222) - nazákladě Smlouvy o poskýnutí

i

;

dotace čv.č.OR/l812297I ze dne 2l. 5.2018 bylo poskytnuto ve výši
110.000,- Kč, ť. ve výši maximálně 50%o ze skutečných celkových

nákladůprojektu, vyúčtovánídotace do 31. 12.2019,vyúčtováno dne
16. 10. 2018, čerpáno v plné výši, celkové náklady 278.648,- Kč.
Přijetí dotace bylo schváleno usnesenimZO ze dne 26.4.2018.

účelověurčená neinvestičnídotace na úhradu výdajů souvisejících s
konáním volby prezidentarepubliky v r. 20l8 (pol. 41II,ÚZ 98008) přijetí dotace oznámeno Avízem pro změnu rozpočtu obce č. 18-1 ze
dne 9. 1. 2018, přijato ve výši 22.946,- Kě. Vyučtováno dne 8. 1. 2019,
čerpáno v plné výši, tj. 22.946,- Kč, Uskutečněné výdaje jsou
uznatelné.

Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)

Kupni smlouva ze dne 27. 12.20I'7 - obec prodávající - pozemek p.č.
1912 v k.ú. Studnice u Hlinska, zámět zveřejněn od 4. 10. do 20. 10.
2017 , schváleno usnesením ZO Studnic e ě.25 dne 9. 11 . 2017 , návrh
na vklad ze dne 22, 1 .2018, vyřazeno z účetnictvína účtech554l03I
ďne22.1. 2018 ve výši 92,6Ké.
Kupní smlouva ze dne 1.12.2017 - obec prodávající - pozemek p.č.
st.396 v k.ú. Studnice u Hlinska, zámér zveřejněn od 4. 10. do 20. 10.
2017 , schváleno usnesením ZO Studnice č.25 dne 9. II. 20I] , návrh
na vklad ze dne 22. 1.2018, vyřazeno z úěetnictví na účtech5541031
dne 22. 1. 2l8 ve výši 907 ,24Kč.
Kupní smlouva ze dne 31. 3. 2018 - obec prodávající, obec kupujícínávrh na vklad ze dne 16.5.2018
- prodej pozemku p. č. l76619 v k.ú. Studnice u Hlinska, zétměr
zveřejněn od5.2.2018 do 20.2.2018, schváleno usnesením ZO
Studnice ě. 28/216 dne 8. 3. 2018, vyřazeno z účetnictvína účtech
5541031 dne

5.2018 ve výši 394,93Kě
- nákup pozemku p.ě.173l3 v k.ú. Studnice u Hlinska, schváleno
usnesením ZO Studnice č.28l2l7 dne 8. 3.2018, zařazeno v účetnictví
na účtech03Il042 dne 16. 5. 2018 ve ýši 5.063,-Kč.
16.

Darovací smlouva S/OM/870/16/VK - obec Studnice, dárce,
Pardubický kraj, obdarovaný -pozemky p.č.2512 ap.č.I766l46 v k.ú.
Studnice u Hlinska, zámér zveřejněn od24.II.2017 do 11. 12.2017,
schváleno usnesením ZO Studnice č.26 dne 12. 12.2017, návrh na
vklad 4. 6.2018, vyřazeno z účetnictvína účtech4a1l03l dne 4. 6.
2018 v ceně vedené v účetnictví2l5,75Kč.
Smlouvy o půjčce

Smlouvy o půjčceposkYované občanům, uzavirány na základé
schváleru naZO Studnice, evidováno v knize pohledávek, účtovánona
účté462 - Poskytnuté návratné finančnívýpomoci.
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Dokumentace
k veřejným
zakázkarn

dokumentace k veřejné zakéuce malého rozsahu na akci "Oprava
místníkomunikace - sfudnice "
Yýzva k podrání nabídky na veřejnou zakéaku malého rozsahu ze dne
12.

4,2018

Zadávací dokumentace ze dne 10. 4.2018 - hodnotícíkritérium:
nejnižšínabídková cena.
Yýzva k podrání nabídky byla odeslána emailem 5 dodavatelů dne 12.
4,2018,
Protokol o jednání hodnotícíkomise ze dne 26.4.2018 - přijata 1
nabídka
Vyhodnocení nabídek ze dne 24. 5.2018 - hodnocena 1 nabídka. Na
základé hodnotícíhokritéria byla vybrána nabídka fy M-SILNICE a.s.
Roáodnutizadavatele - výběr schválen usnesením ZO dne26.4.2018
Oznámeni o ýběru nejvhodnější nabídky ze dne24.5.2018 předložen email
Smlouva o dílo byla s vybraným uchazečem uzavřena dne 25. 5.2018
(schválena ZO dne26.4.2018) FD ze dne 5, 9.2018 č.1241820324 cena díla dodržena
Smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavate|e od 28. 5. 2018.
Odpisový plrán
Vnitřní předpis a
Směmice upravující oběh účetníchdokladů a vedení účetnictví
směmice
Směrnice pro opravné položky k pohledávkám
směrnice o inventarizaci
Směrnice o schvalování účetnízávěrky
Směrnice přeceňování majetku určenéhok prodeji reálnou hodnotou
směrnice k finančníkontrole
Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku - odpisový plán
Směrnice - opravné položky k pohledávkrim
Směrnice k podrozvahovým účtům
směrnice k finančníkontrole
Směrnice pro časovó rozlišování
ze dne 12. 12.2017 - bezúplatný převod pozemků, rozpočet 201 8,
Zápisy z jednéni
zastupitelstva včetně peněžní dar
ze dne25.I.2018 - RO č. i
usnesení
ze dne 8. 3. 2018 - účetnízávěrka2077, RO č. 3
ze dne 26.4.2018 - poskYnuté dotace, RO č. 4
ze dne 24.5.2018 - RO č.5
ze dne 14. 6.2018 - RO č. 6, závérečnýúčet
ze dne26,7.2018 - RO č. 7
ze dne 20.9.2018 - RO č. 9, darovací smlouva, smlouva o dílo
ze dne 3 1. l0, 2018 - ustavujícíZO, odměny ZO
ze dne 15. 11. 2018 - RO č. 11
ze dne 13.12.2018 - RO č. 12
Daňové přiznémi k dani z příjmůPO zarok2)I7 předloženo. Daň ve
DPPo
výši 48.070,-Kč proúčtována dokladem č. 610008 ze dne 13.2.2018,
v příjmech na položce 1122, ve rydajích na položce 5365.
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učetnízávěrka

Obecně závaznávyhláška č,Il20I3, o místnímpoplatku zaptoyoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívénia
odstraňování komunálních odpadů
Obecně závaznávyhláška č.2l2a|1, o místnímpoplatku ze psů
Obecně závaznávyhláška č,612011, o místnímpoplatku zauživání
veřeiného prostranství.
zaobec schválenausnesením ZO dne 8.3.2018
Protokol o schválení účetnízávětky byl předložen.
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