pARDuBlcKÝ xne.l
Krajský úřad

odbor finanční

zP

RÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
obce studnice

lč:00270989
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
31. října 2019 jako Dílčípřezkoumání
24. dtlbna 2020 jako Konečnépřezkoumání
Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
souladu se zákonem
č. 1,2812000 Sb., o obcich, ve mění pozdějších předpisů a
přezkoumávání
Sb.,
o
hospodaření
územních
samosprávných
celků
č.42012004
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 8. 8. 2019
Krajským úřadem Pardubického kraje doručenim písemného oznámení.

v

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12,2019,

r.

Dílčipřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 31. r0. 2019.
2. Konečnépřezkoumání bylo rykonáno na úřadu obcc dne 24. 4.2020
Přezkoumání r,ykonali

-

:

kontrolor pověřený- řízením přezkoumání: Helena Lacušová

kontroloři:

-

Ing. Ivana Bednaříková

Marcela Blažková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a §6 zákona é. 25512012
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7.2019.

Přezkoumání bylo vykonáno l}běrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ondřej Dopita

-

staro§ta obce

Markéta Beňová - účetníobce
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předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumáni hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.
a 2 zákona ó, 42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

l

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse rychází ze znéni právních předpisů
ch ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumrtní

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

Poslední kontrolní úkon vzdiiním se práva podat námitky byl učiněn dne 24, 4.2020.

A.
A.I.

výsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dilčíchpřezkoumání za 2019

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní chyby a ncdostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.

oblasti přezkoumání. u kterých nebvlv ziištěny chvbv

a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst, 3 písm. a) ziikona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v
členěnípodle ustanovení § 2 odst. 1a2 uvedeného zákona:

1.

Ustanovení § 2 odst. 1 oísm. a) plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci.
týkajících se rozpočtov,íchprosředků
- přezkoumán: Arro

2.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníop
fondů
- přezkoumán:

3.

Ustanovení § 2 odst. i písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán:

4.

Ano

Ustanovení § 2 odst, 1 pism. d) peněžníooerace. týkajicí se sdružených prostředků
wnakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky. anebo na
základě smlour.y s_iinými právnickými nebo fuzickými osobami
- přezkoumán:

5.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace. ťkajíci se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictvi
- přezkoumán:

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. fl hospodaření
Narodního fondu a s dalšímiprostředky
mezinárodních smluv
- přezkoumrin:

ze

zahraničí

Ano
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7.

Ustanovení § 2 odst. 1 Dísm. g) v.vúčtovánía wpořádání finančnich váahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtůmkraiů. k rozpoětům obcí, k jiným rozpočtům.ke státním fondům a
k dalšímosobám
- přezkoumán:

8.

Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
- přezkoumán:

9.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst, 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu. s nímž
hospodaři územni celek
- přezkoumán:

Ano

l0. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávriní a uskutečňováníveřeinÝch zakázek. s qíj imkou
úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán:
l

l. ustanoveni §

Ano

2 odst. 2 pjsm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s

- přezkoumán:

Ano

l2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazkv fuzických
- přezkoumán:
13.

nimi

a

právnických osob

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitÝch a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob
- přezkoumán:

14.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní vě
- přezkoumán:

Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem
- přezkoumán:

Ano

2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru ieho
příimůza posledni 4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou

16. Ustanoveni §

odpovědnost
- přezkoumán:

c.
C.I.

Ano

plnění orratření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.
D.l.
ó

Závěr z rrřezkoumáni hosnodařeni za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření
42012004 Sb.

obce

za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona

č.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.II.

Upozornění

na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou mit negativni dopad na hospodaření územníhocelku
v budoucnu:
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Při přezkoumání 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:
a)

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku .......................................... 0 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ...............,..........,.,...,,........

I,21%

c) podíl zastaveného majetku na celkovém maj etku územníhocelku ......,.... 0 %

D.IV. Dluhové pravid|o podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Studnice nepřekročil 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upral,r:jíciho rozpočtovou odpovědnost.

D.V. Ostatní sděleni pro přezkoumávaný územnícelek
Studnice dne 24. d,lbla 2020
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

,,l- (.-

Helena Lacušová

(.

.t

'--

podpis kontrolora pověřeného řízenim
přezkoumání

kontrolor pověřený řízením přezkoumáni

Marcela Blažková
podpis kontrolora

kontrolor

Ing, Ivana Bednaříková

podpis kontrolora

kontrolor
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Tato zpráva o vÝsledku rrřezkoumání:

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření a je rnožno ke zjištěni v ní
uvedeném podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zptfury

kontrolorovi pověřenému řízenim přezkoumáni. Konečným zněním zprárry se stává
tento návrh okamžikem mamého uplynuti lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zrikona
ě.42012004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Konlrolor pověřený řízenínr přezkoumání můžev odůvodněnémpřípadě
stanovit lhůtu delší,
se ryhotovuje ve dvou stejnopisech. přičemžse jeden stejrropis předává statutámímu
ástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do přislušnéhospisu
Kraj ského úřadu Pardubického kraj e,
nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů lryužit}ch při přezkoumání a uvedených
v přiloze,
s obsahem zprávy- o výsledku přezkoumárrí hospodaření Studnice o počtu 12 stran byl
seznámen ajeji stejnopis převzal Ondřej Dopita

V kontrolovaném obdobi ÚSC, dle prohlášeni zástupců USC. netrospodařil

s majetkenr

státu, neručil svým majetkem za závazky |zických a právnických osob, nezastavil moviqf a
nemovitý majetek, neuzavřel směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčcetýkajícíse
nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčka,smloulu o
převzetí dluhu nebo ručitelskéhozávazkl, smlouvu o přistoupeni k závazkl a smlouvu o
sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskuteěnil majetkové vklady.
Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malélro rozsahu,

Komenského náměstl 125, 532 11 PardUbice, tel.: +42O 026 53O, e-mail:
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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 hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgiánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání íéíozprávy spolu se závěrečným účtemv orgiinech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst, 2 zákona ó. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 pism. b) íéhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plněni přijatých opaření, a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímuorgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zákona č . 42012004 Sb. a za to se uložíúzemnímucelku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zžkona č. 42012004 Sb. pokuta do ýše 50.000 Kč.

t,r:

Ondřej Dopita

podpis starosty obce

starosta obce

Á,

Markéta Beňová

!

l',; , ,

podpis účetníobce

účetniobce

Převza|,.

Studnice dne 24. dlbna 2020

Ondřej Dopita

-..--......--,.f--.,

nrldnis
,V

starosta obce

r,]
./v

-

)

starostv obce
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Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zil<ona č. 420/2004 Sb.

povinen přijmout opatřeni k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o qýsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom pisemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednáni téíozpr&ry spolu se závérečnýmúčtemv orgránech
územního celku,

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ó. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle usianovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu pisemnou zprávu o plněni přijatých opatřeni, a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajicimu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněnim těchto povinností se územni celek dopustí přestupku podle ustanoveni § 14
odst, l písm. b) a c) zákona ě . 420/2004 Sb, a za to se uložíúzemnímucelku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zikona č. 42012004 Sb. pokuta do ýše 50.000 Kč.

(',

Ondřej Dopita
starosta obce

!',

,,

podpis starosty obce

h:

Markéta Beňová

I

podpis účetníobce

účetníobce

Píevzal:
Studnice dne 24. dubna 2020

!(l; '

Ondřej Dopita

Komenského ná městi 125, 53211 PardUbice, tel.:

+

-")
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok
20l9.
Označeni všech dokladů a jinÝch materiálů využitých při přezkoumriní:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Rozpočtová opatření

Popis pisemnosti
návrh rozpočtu v úplnémmění byl zveřejněn na úřední desce i
elektronickým způsobem umožňujícímdálkowý přístup v zákonném
termínu 15 dnů od 28. l1. 2018 do 13. 12. 20l8
pravomoc k provádění rozpočtových opatření pro starostu schválerro

usnesením ZO dne 15.1l.20l8
ROč. l schváleno starostou ze dne 28. l. 2019 - zveřejněno od 28. l.
2019
RO č. 2 schváleno usnesením ZO dne 14" 2. 2019 zveřejaéno od l 1. 3.
2019
RO č, 3 schváleno starostou dne l1, 3, 20l9 - zveřejněno od 8. 4. 20l9
RO č,4 schváleno starostou dne 8" 4" 2019 - zveřejněno od 6, 5. 20l9
RO č. 5 schváleno usnesením ZO dne 2.5. 2019 - zveřejněno od 10. 5.
2o19
RO č. 6 schváleno usnesením ZO dne 27 . 6.2019 - zveřejněno od 3. 7.
2019
RO č. 7 schváleno usnesením ZO dne25.7.2019 - zveřejněno od 12.

8.2019
RO č. 8 schváleno usneseninr ZO dne l 5. 8. 20l9 - zveřejněno od 9. 9.
2019
RO č. 9 schváleno starostou dne 11. 9. 2019 - zveřejněno od 9. l0.
2018
do l^ýkazu FIN 2-12 M ke dni 30. 9.2019 zavedeno ve schválené qýši
RO č, l0 schváleno usnesením ZO dne l0. 10.2019 - zveřejněno od 6.

l1.20l9
RO č. l l

schváleno usnesením ZO dne 6. l l. 20l9 - zveřejněno od 20.

11. 2019

Schválerrý rozpočet

Střednědobý
rozpoětrr

ýhled

Závěrečný účet

RO č. 12 schváleno usnesením ZO dne 12. 12.2019 - zveřejněno od 3.
1.2020
do r"ýkazu FIN 2-I2 Mke dni 31. 12. 2019 zavedeno ve schválené
výši
Ro4očet obce na r. 20l9 byl schválen usnesením ZO dne 14. 12.2018
jako r,yrovnaný v příjmové i v}dajové části ve v/ši 7.892.200,- Kč,
Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 212 M ve schválené qýši.
Schválený rozpočet byl v úplnémznění zveřejněn na intemetov\ých
strankách obce od 17. 12.2018.
rozpočtoqf qýhl ed na 201 9 - 2022
návrh zveřejněn 28. 1 l , 2018 - 13. 12.2018
schválen usnesenírn ZO dne l3. 12. 20l8
zveřejněn na intemetových strránkách ode dne 17 . 12.2018
návrh ávěrečnéhoúčtuzveřejněn na úřední desce i na intemetoých
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Bankor.ní v}pis

Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Evidence poplatků

Faktura

Inventumí soupis
majetku a ávazků

stránkách obce v zákonném termínu 15 dnů v rozm ezí od22.5.20|9
do 27 . 6. 2019, projednán vč. zprávy o rnýsledku přezkoumání
hospodaření obce zar.2018 a schválen usnesením ZO dne28.6.2019
bez výhrad
schválený závěreéný účetv úplnémméni vč. zprávy o výsledku
přezkoumr{ní hospodaření obce za r.201 8 byl zveřejněn na
intemetol^ých strankách obce od 3. 7. 2019.
Bankovní qýpisy vedené u KomerčníbanlT, a, s. číslo8828531/0100
za období 1 - 9l20l9 v číselnéřadě 001 - 158 včetně účtováníza 8 a 9

l2019
Bankovni qípisy vedené u ČNB, číslo:úěr;u 94-271753110710 za
období 1 - 9l20I9 v číselnéíadě 1-24 včetně účtováníza období 6 9l20I9
Zůstatky bankovnich účtůke dni 30. 9. 2019 souhlasí na stav účtu231
- Rozvaha ke dni 30. 9. 2019.
Ke dni 31. 12.20|9 ověřeny zůstatky inventarizací.
uzavřená dne 5. 1I. 20|4 - za schodek na svěřených hodnotách pro
pokladní obce
Předpis poplatku ze psi a za svoz TKO na r. 2019 byl zaúčtoviin
dokladem ě. 610002 ze dne 10. 1 . 2019.
Evidence dle jednotlivých poplatníkůbyla zavedena v ručně vedené
knize pohledávek, vč, data úhrady.
faktury došlév číselnéřadě 710117 - 710183 včetně účtovánípředpisů
a přípravy kontace úhrad
faktury lydané v číselnéřadě 3900001 - 3900026 včetně účtování
předpisů a přípralry kontace úhrad
Plán inventur na rok 2019 ze dne 72. 12.2019, včetně jmenování
inventumich komisí a seznamu inventumích soupisů.
Proškolení inventarizačníkomise ze dne I7 . 12. 2019,
Inventarizační zptáva za rok 201 9 ze dne 1 5. 1 , 2020 bez
inventarizačníchrozdílů.
inventurní soupisy ke dni 31. 12.2019 účtů022,082,331,336,33'7,
342, 462,231,261,311
zahájena 2. 1, 2020 a ukončena I0. 1.2020

Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur vedená v programu Triada za obdobi I-12/2019
v číselnéřadě 3900001 - 3900251.
Kniha odeslaných faktur vedená v programu Triáda v číselnéřadě
Kniha odeslaných
faktur
3890001 - 3900031 zarok20l9
Mzdová agenda
vedena programem Munis
odměňovriní členů Výše odměn neuvolněným ělenům ZO byla schválena usnesením ZO
ze dne 31. 10. 2018 (ustavujícízasedání ZO), pro r. 2019 beze zmén.
zastupitel stva
Uvolněnému starostovi byla odměna stanovena v souladu s nař. vlády
č. 3181201'1 Sb., ve znění nař. vlády č. 20212018 Sb. s účinnostíod i.
|.2019.
Ověřeno na mzdové listy za období 01 - 12/20|9, lyplaceno ve
schválené výši.
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Počet obyvatel k 1. 1.2018: 454
Počet zastupitelů: 9
pokladní doklad
za období 09120|9 - příjmové a l}dajové pokladní doklady č,
19000298 - 19000346 s označením"P" příjem a "V" výdej, vč.
zaúčtoviirridokladem č, 410298 - 410346
pokladní kniha
za období 09l20l9 - vedena ručně i programem Triada
(deník)
Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize souhlasí se
zůstatkem rozvahového účtu2ó1 ke dni 30. 9. 2019.
Příloha rozvahy
Předložena k 30. 9.2019 a31, 12.2019.
Rozvaha
Předložena k 30. 9. 2019 a 31 . 12. 2019.
Výsledek hospodaření za rok 2018 - zisk 2,387.848,48 Kč proúčtován
dokladem č. 610007 ze dne7.3.2019 na účtech431/432,
Výkaz pro hodnocení předložena ke dni 30. 6. 2019,30.9.2019 a31.12.2019
plněni rozpočtu
záv azné ukazatele dodrženy
Výkaz zisku a áráty Předložen k 30.9.2019 a31. 12.2019.
Darovací smlouva od Pardubického kraje na poskytnuti peněžního
Darovací smlouly
daru ve v,ýši 25 000,- Kč za umístění v krajském kole soutěže "Vesnice
roku 2019" Diplom za vzomé vedeni kroniky - schváleno usnesením
ZO ze dne 15. 8. 2019.
Dohody o pracovní
uzavřená dne 30.12.2013, vě. dodatku č. 5 ze dne 29.3.2018 - účetni
a administrativni práce
činnosti
Dohody o provedení ze dne 1. 7 . 2019 - dohled při letní v,,ýstavě obrazů
práce
ze dne 2. 5. 20|9 - obálkování volebních lístků,roznos volebních
lístkůpro volby do EP
ze dne2.5. 2019 - technické a organizačni zajištěnívoleb
ze dne 1. 7.2019 - opravy v budově čp. i05
ze dne 13. 5.2019 - příprava a úklid volební místnosti pro volby
ze dne 1. 4.2019 - pokladní referentka
uzavřená dne I.4.2019, dodatekč. 1zedne28.6.2019 - do 30. 11.
Pracovní smlouly
2019 - pomocný dělník VPP, platový výměr ze dne !" 4.2019
včetně platových
vÝměru
uzavřená dne 13.2.2019, dodatekě. 1zedne30.4.20|9 -do31. 10.
2019 - pomocný dělník VPP, platol"ý qýměr ze dne 13.2.2019
Smlour,y a další
Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu obce Studnice účinnéod 22.
materiály k
1 2015 schváleny usnesení ZO dne 21. 1.2015
poskytnut/m
účelol}mdotacím
Smlouva o poskTtnutí dotace z lozpočtu obce Studnice ze dne 9.9.
2019 na poskytnuti dotace příjemci Studničáci, z.s. ve výši 2.000,- Kč
na akci Pohádkový les konaný dne 24. 8. 2019. Dotace byla schválena
usnesením zastupitelstva obce dne 15. 8. 2019. Vyúětování dotace do
3 I. 12. 2019. Vyúětování ze dne 30, 12. 20| 9. Celkové náklady na
akci činily 3.654,- Kč. Dotace byla čerpána v piné výši.

Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění péěe o uživatele s trvalým
pobytem ve Studnicích ze dne 9.7. 2019 na poskytnutí dotace příjemci
Domov seniorů Drachtinka ve výši 3.000,- Kě. Dotace byla schválena
usnesením zastupitelstva obce dne 2. 5. 2019. Vyúčtovanídotace do
31. 12. 2019. Vyúčtováníze dne 30. 3. 2020. Vyúčtováníze dne 9. 12.
Komenského náměstí 125, 532 11 PardUbice, tel.: +420 026 530, e-mail: lVana,bednarikova@pardubickykraj.cz
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Smlouly

a

další

materiály k přijat,,ým
účeloqýmdotacím

2019. Celkové nákiady na péčičinily 3,300,- Kč. Dotace byla čerpána
v plné výši.
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnoly venkova ev. č.
oŽPZl 19 122587 ze dne 30, 5. 2}lg - neinvestičnídotace ve \.iši 50 %
skutečných nákladů maximálně 110.000,- Kč na akci "Oprava
místníchkomunikací" - schva]eno usnesením ZO dne 2. 5. 20t9 vyúčtovaníze dne 3 1, 12. 2019 - čerpáno v plné výši, skutečné
náklady l,e uýši 1.041.241,88 Kč.

Smlouva o poskytnutí dotace z programu "Podpora realizace
rozvojových projektů v problémol"ých mikroregionech Pardubického
kraje" ev, č. ON19/23775 ze dne 20. 6. 2019 - schváleno usnesenim
ZO dne2.5.2019 - investičnídotace (pol. 4222)veryši 700,000,- Kč,
maximálně 50 % ze skutečných celkoqých nákladů na akci
"Multifunkční qýrobní objekt Studnice" - \Túčtovanído 31. 12.2020.
Vyúčtováníze dne 17 . 12. 2019. Celkové náklady na akci ve výši
1.581.969,87 Kč. Dotace čerpána v plné l,rýši.

Smlouly

další
materiály k přijatým
účeloqimdotacím
a

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

Smlouva o poskytnutí z Podprogramu l - Podpora kulturních aktivit na
rok 2019 ev. č. OKSCPJl9/2327I ze dne 27 . 5.2019 neinvestiční
dotace - r,e výši l0.000,_ Kč (poI4122), ma,\imálně 70 % skutečných
celkových nákladů na akci "Tradice a kultura -jejich rozvíjeni v obci
Studnice" - schváleno usnesením ZO dne 2. 5. 20l 9 - vyúčtovánído
31.12.2019, vyúčtovánodne 9. 9. 2019, čerpano v plné výši, celkové
v}daje na projekt l7.140.- Kč.
Učelově určená neinvestičnídotace na úhradu l}dajů vzniklých v
souvislosti s konánim voleb do Evropského parlamentu (pol. 41l l, ÚZ
98348) - přijetí dotace oznámeno Avízem pro změnu rozpočtu obce č.
19-43 ze clne 9.5.2019, přijato ve rýši 29.000,- Kč. Předběžné
r,yúčtováníve ýši 23.207 ,- Kč. Všechny náklady byly uznatelné.
Konečnévyúětovráni ve výši23.705,-Kč. Naqi šeno o 498.-Kč za
kancelářské potřeby. Vratka ve qýši 5.295,-Kč odeslána bankovním
převodem z ČNB dne 20. 1.2020 na účetPK.
Kupní smlouva ze dne 14. 3. 2019 - obec prodávaj icí - pozemek
parc.č. st,433 a pařc. č. 182219 v k.ú. Studnice u Hlinska. záměr
zveřejněn od 20. 11.2018 do 5. 12" 2018, schváleno usnesením ZO
Studrrice č. |21312018 dne l3. l2, 2018. návrh na vklad ze dne 2. 4.
2019,1yíazeno z účetnictvina účtech554/031 dne 2. 4. 2019 ve ýši
441,89 Kč.

Kupní smlouva ze dne 14. 3.2019 - obec prodávající - pozemekovó
parcely č. sL.420, 421 a 8612 v k,ťl. Studnice u Hlinska. záměr
zveřejněn od, 27. 7 . 201 8 do 1 3. 8. 20l 8, schváleno usnesením ZO
Studnice č. 33 dne 20. 9. 2018, návrh na vklad ze dne l3. 5. 20l9.
vyřazeno z účetrrictvína ťrčtech554/03l dne 13, 5. 2019 ve r,^iši
1.771,20

Kč.

Kupní smlouva ze dne l5. 3. 2019 - obec prodávající - pozemek
Komenského náměstí I25,53211 Pard Ubice, tel.: +42o 026 53o, e,mail: lvana, bed naíikova
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parc.č. sí.53716 v k.ú. Zalíbené,ziáměr zveřejněn od 20, 1 1 , 2018 do 5.
12.2018, schváleno usnesením ZO Studnice č. 10/3/2018 ze dne 13.
12. 2018, návrh na vklad ze dne 2. 4. 2019, vyřazeno z účetnictvína
účtech554/03i dne 2. 4. 2019 ve wýši 383,99 Kč.

Smloury o půjčce

Dokumentace
k veřejným
zakázkám

Vnitřní předpis a
směrnice

Zápisy z 1ednání

Kupní smiouva ze dne 14, 3.2019 - obec prodávající - pozemek
parc.č. st. 176617 v k.ú. Studnice u Hlinska, záměr zveřejněn od 21. 1,
2019do 5.2"2019, schváleno usnesenim ZO Studnice č. 111412019
dne 14.2.2019, návrh na vklad ze dne 2. 4.2019, vyiazeno z
účetnictvina účtech554103l dne 2. 4.2019 ve wýši 197,83 Kě.
Smlouva o poskytnutí úvěru ze dne 1 . 4. 2019 ve Ý"ýši 150 000,- Kč beáročně - na dobu do 30. 6. 2022 - schválena usnesením ZO 14. 2.
2019
Smlouva o poskytnutí úvěru ze dne 7. 1. 2019 ve rrýši 155 000,- Kč bezuročně - na dobu do 31. 12.2020 - schválena usnesenim ZO 13.12.
2018
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "přístavba
hospodářského stavení Studnice" :
Výzva k podání nabídky ze dne 2, 4. 2019 a zadávací dokumentace:
hodnotící kriterium - nejnižšínabídková cena, učiněna elektronicky
dne l7. 4. 2019 3 uchazečům.
Nabídku podali 3 uchazeči.
Čestnéprohlášení členůhodnotícíkomise o nepodjatosti a mlčenlivosti
ze dne2,5.2019"
Protokol o jednání hodnotícíkomise ze dne 2. 5.2019.
Na zakladě hodnotícíhokritéria byla rrybrána nabídka S Libor
Jindřichovský, Hlinsko s nabídkovou cenou 2.878.659,- Kč.
Usnesením ZO ze dne 2.5. 2019 byl schválen ýběr zhotovitele a
uzavření smloury o dílo a dne 10. l0. 2019 schválen dodatek ke
smlouvě o dílo.
Výběr nejvhodnější nabídky byl elektronicky oznámen účastníkům
řízení dne 3, 5.2019.
Smlouva o dílo byla uzavřena dne 31. 5.2019, zveřejněna dne 3. 6.
2019 na profilu zadavatele. Sjednaná cena díla byla dodržena.
Odpisový plán
Směmice upravující oběh účetníchdokladů a vedení účetnictví
Směmice pro opravné položky k pohledávkám
směrnice o inventari zaci
Směrnice o schvalování účetnizávěrky
Směmice přeceňování majetku určenéhok prodeji reálnou hodnotou
směmice k finanění kontrole
Směmice pro odpisování dlouhodobého majetku - odpisový plan
Směmice - opravné položky k pohledávkám
Směmice k podrozvahovým účtům
směrnice k finančníkontrole
Směrnice pro ěasové rozlišování
Zápisy a usnesení zastupitelstva

Komenského náměsti 125,532 11 Pardubice, tel,: +420 026 530, e,mail:
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pravomoc starosty k plovádění rozpočto\,rých
opatření, prodej pozemku
ze dne 13. 12.2018 - rozpočet 2019, střednědobý výhled rozpočtu.
poskytnutí bezúročnépůjčky,prodej pozemku
ze dne 14.2.2019 - učetni závérka2018, RO č. 2, poskytnuti
bezúročnépůjčky,prodej pozemku
ze dne2.5.201,9 - dotace přijaté a poskytnuté, l"ýběrové Ťízeni,
smlouva o dílo
ze dne 27 . 6.2019 - závérečnýúčet,RO č. 6
ze dne 25. 7. 20l9 - RO č. 7
ze dne 15. 8.2019 - darovací smlouly
ze dne 10. 10. 2019 - schválení dodatku ke smlouvě o dílo, RO č. 10
ze dne 6. 11,20í9 - RO č. 1 1
ze dne 12. 12.2019 - RO č. l 2
DPPo
Daňové přimání k dani z příjmůPO za rok 2018 předloženo. Daň ve
úši123.690,-Kč proúčtována dokladem č. 610006 ze dne 7 .3.2019,
v příjmech na položce 1122, ve v,ýdajich na položce 5365.
kontrolní a finanční Zápis KV ze dne 14.2.2019 - kontrola usnesení ZO, kontrola čirrnosti
qýbor
FV
Zápis KV ze dne 10. 7 . 2019 - kontrola usnesení ZO. kontrola činnosti
zastupitelstva včetně
usnesení

ze dne 15.

1

1. 2018 -

FV

lyhlášky

Zápis FY ze dne 1 1. 2.2019 - kontrola pokladny,
Zápis FY ze dne 24. 6.2019 - kontrola pokladny,
č. 1/2018, o místnímpoplatku za provoz systému shromažďovrírí,
sběru, přepravy, třídění, r,yužívánía odstraňování komunálních
odpadů
ó.212017 , o místnímpoplatkl za uživžniveřejného prostranství
ó. 112016, o místnímpoplatku ze psů

učetnízávěrka

Evidence obecně závazných lyhlášek byla zayedena.
za obec schválena usnesenim ZO dne ],4.2.2019
Protokol o schválení účetníávěrky byl předložen

obecné závazné
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