
KRAJSKÝ ÚŘnD JlHočEsKÝ KRAJ

EKONOMlCKÝ ODBOR
oDDĚleNí pŘEZKUMu A METoDlKy HospoDAŘrruí oBci

Č..1,: XU.lCr 3487512014 OeXO_PŘ stejnopis č. 2

Z p rá v a o vÝsIedku přezkoumání hospodaření za rok 2014

obce Vrábče. lC 00581941

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
27, listopadu 2014 jako dílčípřezkoumání
20. února 201 5 jako konečné přezkoumán í

Přezkoumání hospodaření obce Vrábče za rok 2014 ve smyslu ustanovení § 42, zákona č,12812000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č, 42012004 Sb,,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů, bylo zahájeno dne 15.8.20'14 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného
oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.20'14 do 31.'12.2014.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jaroslav Holub

- kontrolor: Hana Krčková

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5ě.42012004Sb.a§4a§6zákonaé.255120'12Sb.vydal Krajskýúřad
Jihočeského kraje pod č. 263 a 269 dne 18.7.2014

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: František ohrazda - starosta

Růžena sodomková - účetní

U Zimního stadionu 1952t2,37O76 České Budějovice, tel.; 38672O 111,íax386 359 O84
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www,kraj-jihocesky.cz
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předmět přezkoumání:

předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona Ó, 42012004 Sb,,

posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona,

při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znéní právních PředPisŮ Platných ke dni uskuteČnění

tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č.420l2oo4 Sb, nebyly předmětem přezkoumání Údaje, na které sevztahuje

povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu,

poslední kontrolní úkon, kteným bylo seznámení s návrhem Zprávy o výstedku PřezkoumánÍ hosPodaření bYl

učiněn dne 20. 2.2015.

A. VÝsledek dílčích přezkoumání

A.l. Ghyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumáni za rok2014

za t.3 b| zá
ření ustanovení § 2 odst, 1 a odst, 2/

1, Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví Vedené územním celkem

poruše n í práv n í h o předp isu :

Vyhtáška č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č.563n9u Sb., o ÚČetnictvÍ, ve

znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetníjednotky

Ustanovení: § 33

charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:

územní celek nedodňel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty 'NákladY z Činnosti",

Popis zjištěné chybv a nedostatku:

Kontrolou výkazu Zisku a ztráty sestaveného k 31.10,2014 a výkazu pro hodnocení Plnění rozPoČtu

sestaveného k 31. 10. 2014 byto zjištěno, že obec chybně ÚČtovala o cestovném neboť nesouhlasí vazba mezi

účtem 512 - Cestovné a rozpóčtoiou položkou 5173 - Cestovné (tuzemské izahraniČnÍ)-

ziištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
popis plněníopatření: kontrolou účtu 512 - cestovné vykázaného_v_e výkazu zisku a ztráty sestaveného

k 31. 12. 2014 a rozpočtovou položkou 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniČnÍ)

vykázanou ve výkazú pro hodnocení plnění rozpočtu FlN 2-12 M sestaveného ke

dni 31. 12. 2014 nebylo shledáno rozdílu,

Opatření bvlo splněno: Napraveno.

A.ll. Chyby a nedostatky nenapravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok2014

U Zimního stadionu 1g52l2, g7o 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111 , Íax 386 359 084

e-podatelna: posta@kraj-jihocesky,cz, www,kraj-jihocesky,cz
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B. Oblasti přezkoumání. u kterÝch nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv
podleustanovení § 10 odst.3 písm. a)zákonač.42012004 Sb,, které jsou uvedenyv členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a2 uvedeného zákona:

1, Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příimů a vÝdaiů rozpočtu včetně peněžních operací, tÝkaiících se
rozpočtových prostředků

- přezkoumán: Ano

2. Ustanovení§ 2 odst. ,1 písm. b) finančníoperace, týkaiícíse tvorbv a použití peněžních fondŮ

- přezkoumán: Ano

3. Ustanovení§ 2 odst. í písm. c) nákladv a vÝnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano
ÚC neprovozuje podnikatelskou činnost

4. Ustanovení § 2 odst, 1 písm. d) peněžníoperace, tÝkající se sdružených prostředků vvnakládaných na základě
smlouvv mezi dvěma a více územními celkv, anebo na základě smlouvv s iinými právnickými nebo fyzickÝmi
osobami

- přezkoumán: Ano
ÚC nehospodaří se sdruženými prostředky

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisŮ o
účetnictví

- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení §2odst. í písm.fl hospodaření anakládání sprostředkyposkvtnutými zNárodníhofonduas
dalšími prostředkv ze zahraničí poskvtnutÝmi na základě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení§ 2 odst. 1 písm. o) vvúčtovánía vypořádánífinančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtŮm
kraiů, k rozpočtům obcí, k iinÝm rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

8. ustanovení§ 2 odst. 2 písm. a) nakládánía hospodařenís maietkem ve vlastnictví územního celku

- přezkoumán: Ano

9. ustanovení§ 2 odst. 2 písm. b) nakládánía hospodařenís maietkem státu. s nímž hospodaří územnícelek

- přezkoumán: Ano
ÚC nehospodařís majetkem státu

,10. Ustanovení § 2 odst.2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, sqííimkou úkonŮ a p
přezkoumanÝch orqánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkoumán: Ano

í 1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

12, Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazky fvzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano
ÚC neručí za žádné tyío závazky

13. ustanovení§ 2 odst. 2 písm, fl zastavovánímovitých a nemovitÝch věcíve prospěch třetích osob

- přezkoumán: Ano
ÚC nemá zastavený majetek

í4. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. q) zřizovanívěcných břemen k maietku územního celku

- přezkoumán: Ano

U Zimního stadionu 195212, 37O 76 České Budějovice, tel,: 386 720 111 , íax:386 359 084
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G. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech

C.l. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 20í4

D.l. Při přezkoumání hospodaření obce za rok2014 podle § 2 a § 3 zákona č. 42al2004
Sb.

Ď nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích
přezkoumáních, které byly již napraveny.

D,ll. 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.I!l. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ,.,......, 0,65 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..,...... ,.... 1,62%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ......... ,......,...., 0 %

Vrábče, dne 20. února 2015

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jaroslav Holub
podpis kontrolora pověřeného řízením

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Hana krčková

kontrolor

U Zimního stadionu 195212,37O76 České Budějovice, tel,: 38672O 111,fax 386 359 O84
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

_ má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je

možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to

kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamŽikem

marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm" d) zákona č. 42012004 Sb., o možnosti podání

písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání mŮže

v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu

a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
_ nedílnou součástí zprávyje seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrábče o počtu 9 stran včetně přílohy byl

seznámen dne 20.2.20,15 a její stejnopis převzal dne 20.2.2015 starosta František Ohrazda.

Starosta prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:
- nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
_ neuzavřela směnnou, darovací, nájemnísmlouvu a smlouvu o výpůjčce týkajícíse nemovitého majetku,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, sm|ouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského
závazku, smlouvu o přistoupeníkzávazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák, č, 13712006 Sb.),

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 orgánu, ato nejpozději do 15dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečným účtem v orgánech územního celku,

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § ,13 odst. 2 zákona ó. 42012004 Sb., povinen v informacích podle
ustanovení§ 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí správního deliktu podle ustanovení § í4 odst, 1 písm. b) a
c)zákona č,42ot2oo4 Sb, a za to se uložíúzemnímu celku podle ustanovení§ 14 odst. 2zákonač.42012004Sb.
pokuta do výše 50.000 Kč.

František ohrazda

starosta obce

U Zimního stadionu 1952t2,37076 České Budějovice, tel.: 38672011'l,íax:386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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370 01 České Buděiovlce

lČ: 00581941-

Stránka 5



příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 20í4.

Při přezkoumání hospodaření bvly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu
. vyvěšen na úřednídesce iv elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 7, 11,2013,

sejmuto dne 22. 11. 2013,
Rozpočtová opatření

. pověřenístarosty k provádění RO - zápis zeZO ze dne 6. 3. 2013
o rozpočtové opatření č. 112014 schválené starostou obce dne 24. ledna 2014, ZO vzalo na vědomí dne

5.2.2014
o rozpočtové opatření č. 312014 schválené starostou obce dne 21. února 2014, ZO vzalo na vědomí dne

5.3.2014
o rozpočtové opatření č. 512014 schválené starostou obce dne 17. března 2014, ZO vzalo na vědomí dne

2.4.2014
. rozpočtové opatření č.712014 schválené starostou obce dne 30. dubna 2014, ZO vzalo na vědomí dne

7, 5,2014
o rozpočtové opatření č. 912014 schválené starostou obce dne 20. května 2014, ZO vzalo na vědomí dne

4.6.2014
. rozpočtové opatření č. 1112014 schválené starostou obce dne 25. června 2014, ZO vzalo na vědomí dne

2.7.2014
. rozpočtové opatření ó. 1312014 schválené starostou obce dne 9. července 2014,ZO vzalo na vědomídne

6. B.2014
. rozpočtové opatření ó. 1512014 schválené starostou obce dne 14, srpna 2014, ZO vzalo na vědomí dne

3.9.2014
. rozpočtové opatření ě, 1712014 schválené starostou obce dne 25, září 2014, ZO vzalo na vědomí dne

1. 10.2014
. rozpočtové opatření ě.1912014 schválené starostou obce dne 24, října2014

Rozpočtová opatření
. rozpočtové opatření č.2012014 schválené starostou obce dne 4, listopadu 2014, ZO vzalo na vědomí dne

3. 12,2014
o rozpočtové opatření č. 2112014 schválené starostou obce dne 28. listopadu 2014, ZO vzalo na vědomí dne

3. 12.2014
o rozpočtové opatření č. 2212014 schváleno zastupitelstvem obce dne 3. prosince 2014, usnesením

č.1212014
o rozpočtové opatření č. 2312014 schválené starostou obce dne 8. prosince 2014, ZO vzalo na vědomí dne

7. 1. 2015
. rozpočtové opatření č. 2412014 schválené starostou obce dne 22. prosince 2014, ZO vzalo na vědomí dne

7.1.2015
Rozpočtový výhled

o sestaven na období 4 let, na roky 20,15 - 2018 projednán a schválen v ZO ze dne 5, 2. 2014
Schválený rozpočet

. projednán a schválen v ZO dne 4. 12. 2013 jako vyrovnaný, celkové přljmy ve výši 5.348.000 Kč, celkové
výdaje ve výši 5.348.000 Kč včetně rozpoótu sociálního fondu

Závěreěný účet
. vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 19. 5,2014,

sejmuto dne 3. 6. 2014, projednán a schválen v ZO dne 4, 6, 2014 a to bez výhrad

U Zimního stadionu 195212,37076 České Budějovice, tel.: 386720111,íax 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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Bankovní výpis
. zeZBÚ u GE Money Bank a.s., v.č.2014t128
. ČNB poř.č, 10 ze dne 31. 10. 2014 zůstatky účtů sestavených ke dni 3'1. 10. 20'14 souhlasí na Rozvahu

účtu číslo 231 -základní běžný účet
. ze ZBÚ u GE Money Bank a.s,, v,č.2014121 zůstatek účtu sestavený ke dni 31 . 10.2014 souhlasí na

Rozvahu účtu číslo 236 - sociálnífond
Evidence majetku

. faktura došlá č, 201441 ze dne 29. 5,2014 ve výši 39.930 Kč nákup oceloplechového kontejneru
o předpis faktury účetní doklad č, 1405-000168 ze dne 30, 5.2014
. úhrada faktury účetní doklad č. 14-804-00385 ze dne 5. 6.2014
. výpis žeZBÚ u GE Money Bank a,s., v,č.2014167 obratze dne 5. 6.2014 ve výši 39.930 Kč
. zařazení do majetku na účet č. 028 účetní doklad č. '14-804-00385 ze dne 5. 6. 2014

Faktura
r faktura odeslaná č, 14-002-00010 ze dne ,15. 8,2014 ve výši 12.441,50 Kč odměna za zajištěnízpětného

odběru a využití odpadu z obalů
o předpis faktury účetní doklad č, 1408-000032 ze dne 20, 8.2014
o úhrada faktury účetní doklad č. 1409-000091 ze dne 12.9,2014
o dle výpisu ze ZBÚ u GE Money Bank a.s., v,č. 20141107 obrat ze dne 12. 9. 2014
r faktura odeslaná č. 14-002-00005 ze dne 11 . 3. 2014 ve výši 90 Kč za zveřqnéní reklamy v obecním

zpravodaji
o předpis faktury účetní doklad č. 1403-000015 ze dne ,11 . 3.2014
. úhrada faktury účetnídoklad č. 1403-000071 ze dne 17. 3.2014
o dle výpisu ze ZBÚ u GE Money Bank a.s., v,č. 20141034 obrat ze dne 17 . 3. 2014
o fakturadošláč. 1612014zedne14.3.2014 načástku9.975Kčzastrojní položení azahlazení betonové

podlahy ve výši 57.475 Kč
. předpis faktury účetní doklad č. í403-000113 ze dne 17. 3. 2014
o úhrada faktury účetnídoklad č. 1403-000141 ze dne 19. 3.2014
o dle výpisu ze ZBÚ u GE Money Bank a.s., v.č. 036 obrat ze dne 19, 3. 2014

Hlavní kniha
o sestavena ke dni 31. 10.2014

lnventurní soupis majetku a závazkú
o Plán inventur ze dne 12. 11. 2014
o Zápis o proškolení pracovníků provádějících inventarizaci majetku obce k 31.12.2014ze dne 3. 12.2014

+ podpisové vzory
o lnventarizační zpráva ze dne 27. 1. 2015
o lnventurní soupisy účtů: 018, 019, 041,021, 022,031,032, 028,042,069, 078, 079,081, 082, 088, 132,

311,314,3í6,346,373,381,377,231,236,263,261,403,419,321,331,336,337,342,374,389,378,
901, 902, 903, 943, 991

. výpis z majetkového účtu - přehled portfolia č. 001 ze dne 31 . 12,2014

. výpis ze ZBÚ u GE Money Bank č. 2014t155 ze dne 31. 12, 2014

. VýpiS z účtu u Črua č. 12 ze dne 3í . 12.2014

. výpis ze sociálního fondu u GE Money Bank č, 2014127 ze dne 31. 12.2014
o výpis z katastru nemovitostí k 31. 12. 2014 ze dne 5. 1. 2015

Kniha došlých faktur
. sestavena ke dni 31. 10.2014

Kniha došlých faktur
. sestavena ke dni 31,12.2014

Kniha odeslaných faktur
. sestavena ke dni 31. 10.2014

Kniha odeslaných faktur
. sestavena ke dni 31. 12,2014

Odměňování člen ů zastu pitelstva
. v ZO dne 12. 11, 2014 schváleny odměny neuvolněným členům ZO a předsedům výborů, provedena

kontrola uvolněného starosty na protokol - mzdy po výpočtu za období 12.2014, neuvolněný místostarosta
- mzdy po výpočtu za období 12.2014
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pokladní doklad
. výdajový pok|adní doklad č. 14-701-00958 ze dne 21. 10.2014 na částku 1.100 Kč nákup knih pro

knihovnu
o vnitřní výdajový doklad č. ze dne 14-004-00781 ze dne 21. 10, 2014
o příjmový pokladní doklad č. 14-701-00930 ze dne 14. 10.2014 na částku 700 Kč pronájem obecního domu
o vnitřní příjmový doklad č. 14-003-00704 ze dne 14. 10.2014
o výdajový pokladní doklad č. 14-701-00828 ze dne 18. 8" 2014 na částku 1.090 Kč nákup benzínu

do sekačky
o vnitřní výdajový doklad č. 14-004-00605 ze dne 18. 8.2014
r příjmový účetní doklad č. 14-701-00842 ze dne 27. B.2014 na částku 670 Kč poplatek za odpad
o vnitřňí příjmový doklad č. 14-003-00656 ze dne 27. 8.2014

Pokladní kniha (deník)
r sestavená ke dni 31. í0, 2014 (zůstatek) souhlasí na Rozvahu účtu číslo 261

Příloha rozvahy
. sestavena ke dni 31. 10.2014

Příloha rozvahy
o sestavena ke dni 31.12.2014

Rozvaha
. sestavena ke dni 31, 10.2014

Rozvaha
o sestavena ke dni 31. 12.2014

Účtový rozvrh
o platný pro rok 2014

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpoětu
. sestaven ke dni 31. 10.2014

Yýkaz pro hodnocení pInění rozpočtu
. sestaven ke dni 31.12.2014

Yýkaz zisku a ztráty
o sestaven ke dni 31,10.2014

Výkaz zisku a ztráty
. sestaven ke dni 31. 12.2014

Smlouvy a další materiály k přijatým úěelovým dotacím
. Smlouva o poskytnutí grantu SDlOEZll740l14 reg.č, 28-004114,grant ve výši 20.000 Kč na projekt "Malá

vrábecká slavnost 2014" vlastní podíl 30 % z celkových uznatelných výdajů projetku, ktený je stanoven na
B.572 Kč,

o oznámení o poskytnutí grantu (neinvestičního charakteru) reg,č. 28-004114 ze dne 26, 3. 2014,
neinvestiční dotace na projekt "Malá vrábecká slavnost2014", příjem transferu položka 4122, UZ 428,
čerpánítransferu položka Sxxx, UZ 428, § 33xx,

r příjemtransferudlevýpisu zeZBÚ uGEMoneyBanka.s., v,č,2O14t59zedne20,5.2014,
. zaúčtování účetním dokladem č. ,14-804-00352 ze dne 20, 5. 2014, částka 20.000 Kč položka 4122, UZ

428
o čerpánígrantu-fakturadošláč. 14VF-002zedne30,6.2014 načástku32.500Kčzazajištění programu

a organizaci akce Malá vrábecká slavnost 2014, dne 28. 6. 2014
o předpis faktury účetní doklad č, 1406-000157 ze dne 30. 6.2013
o úhrada faktury dle výpisu ze ZBÚ u GE Money Bank a,s., v,č. 2014t80 obrat ze dne 2. 7. 2014 ve výši

32,500 Kč
. zaúčtování účetní doklad č. 14-804-00445 ze dne 2. 7. 2914 částka 20,000 Kč položka 5169 UZ 428

§ 3399 částka 12.500 Kč položka 5169, § 3339 bez UZ,
. vyúčtování neinvestičního dotace "Malá vrábecká slavnost2014" ze dne 9.7. 2014
. oznámení o vyúčtování zálohy na dotace : "Malá vrábecká slavnost 2014" ze dne 28.7.2014
o vyúětování zálohy: účetní doklad č. 1407-000158 ze dne 28. 7.2914, účetní doklad č. 1407-000159 ze dne

28.7,2914
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

. Kupní smlouva ze dne 27. 8. 2014 na prodej pozemku s fyzické osobě parc.č. 332515 v k.ú. Vrábče
zavzá4emné dohodnutou kupnícenu 50 Kč m2 tj, celkem 800 Kč, která byla uhrazena při podpisu smlouvy
(příjmový pokladní doklad č, 14-701-00849 ze dne 27, 8. 2014 na částku 800 Kč, účetní doklad
č, 1408-000155 ze dne 27. 8.2014), zámér prodeje zveřejněn od 5. 12. 20913 - do 20. 12,2013, prodej
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a kupní cena schváleny ZO dne 8. 1.2014, doložka nedílnou součástí smlouvy, právní účinky vkladu dne
28.8.2014, vyřazení pozemku z majetku obce účetní doklad č. 1408-000170 ze dne 28. 8,2014

Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP-014330023125l001 ze dne 5, 5. 2014 uzavřená s. E.ON

Distribuce, a.s., České Budějovice pozemek par.č. 326611 v k.ú, Vrábče, věcné břemeno zřízeno
za účelem umístění distribuční soustavy - přípojka STL, jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene
ve výši 5.000 Kč bez DPH, schváleno v ZO dne 2, 4,2014, právní účinky vkladu dne 5. 6.2014

o předpis účetní doklad č. 1407-000050 ze dne 2. 7. 2014
. výpis z účtu u GE Money Bank ě. 20141100 ze dne 21, 8.2014
. úhrada účetní doklad č. 14-804-00555 ze dne21.8.2014
o účetnídoklad č. 1406-000181 ze dne 5. 6.2014 - přeúčtování pozemku zatíženého věcným břemenem

na analytický účet 031 0510
Doku mentace k veřej n ý m zakázkám

. akce "nákup kontejneru" pro potřeby obce na odvoz posekané trávy z obecních pozemků, dodavatel
schválen zastupitelstvem obce dne 7. 5. 2014 : firma MALIKCONT, cena 39.930 Kč včetně DPH
-v souladu svnitřní směrnicí,

. faktura došlá č. 201441 ze dne 29, 5. 2014 ve výši 39,930 Kč, vystavena firmou MALIKCONT, nákup
oceloplechového kontej neru

Vnitřní předpis a směrnice
o vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce VRÁBČE ze dne 12. 11,2014

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
o ZO ze dne 1. 10.2014 - smlouva o zťízení věcného břemene
. ZO ze dne 12. 11. 2014 - návrh rozpočtu obce Vrábče
. ZO ze dne 3. 12. 2014 - uzavření smlouvy s Místní akční skupinou Blanský les - Netolicko o.p.s.
. zápis z činnosti kontrolního výboru ze dne 15. 12.2014
o zápis z činnosti finančního výboru ze dne 10. 12.2014

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ZO ze dne 4.12.2013 - rozpočet
. ZO ze dne 8,1.2014 - prodej pozemku
. ZO ze dne 5, 2, 2014 - rozpočtový výhled 2015 - 2018
. ZO ze dne 5. 3. 2014 - vnitřní směrnice č. 112014 k Vyhlášce č. 22012013 Sb., o požadavcích

na schvalování účetních závěrek něktených účetních jednotek
. ZO ze dne 7. 5.2014 - zakoupení kontejnerů od firmy MAL|KCON
. ZO ze dne 4.6.2014 - závěrečný účet
o ZO ze dne 3. 9, 2014 - zakoupení nákladního přívěsu za osobní automobil
. zápisy z činnosti kontrolního výboru ze dne 23. 4.2014, 5. 8.2014,8. 10.2014
o zápisy z činnosti finančního výboru ze dne 30. 1.2014,28. 5, 2014,7. 10. 2014

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití
. Statut sociálního fondu - účinný od 1.1.2013
. zápis ZO ze dne 6, 2. 2013 - schválení upraveného statutu sociálního fondu

účetní závěrka
o účetní závérka roku 2013 projednána a schválena v ZO dne 4,6.2014, stavová zpráva odeslána dne

9,7,2014
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