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zpráva

o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 20í8
obce Buk. lčo 0058298í

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územníhocelku ve dnech:
12. prosince 2018 jako dílčípřezkoumání
7 . března 201 9 jako konečnépřezkoumání
přezkoumání hospodaření obce Buk za rok 2018 ve smyslu ustanovení § 42 zákona é.12812000 Sb., o obcÍch
a v souladu se zákonem č.42012004 Sb., oPřezkoumávání
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
'celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění PozdějŠÍch PředPisŮ, bYIo
ňospodaření úŽemníchsamóspráúných
zanáleno dne 23.7.2018 Krajským Úřaoem Jihočeskéhokraje doručením písemného oznámenÍ.

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumání vykonali:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: !ng. Jan Štaberňák

pověření kpřezkoumání podle § 5 č. 42ot2oo4 Sb. a § 4 a § 6 záRonaé.25512012 Sb. vYdal Krajský Úřad
Jihočeskéhokraje pod ě. 67612018 dne 20.7.2018.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání byli přitomni:

karel Důra - místostarosta obce
Marie Jandová - účetní
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předmět přezkoumání:
předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona ě. 42012004 Sb.,
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znéni právních předpisŮ platných ke dni uskuteČnění
tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3zákonaě.42ot2oo4 Sb, nebyly předmětem přezkoumání Údaje, na které sevztahuje
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

posledníkontrolníúkon- ukončeníkontroly na místě - byl učiněn dne 7.3.2019 v 13:20 hodin.

A.

VÝsledek dílčíchpřezkoumáni

A.l.

chyby a nedostatky napravené v průběhu dítčíchpřezkoumání za rok 2018
/v ělenění podle předmětu

1.

zá

@ření

ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

a postupŮ
Ustanovení § 2 ods.t.2 písm. c) zadáVání a uskuteěňovíníVeřejnÝch zakázek,s VÝjimkou ÚkonŮ

pTffiurrnnlých oroánem dohIedu pod|e zvlá§tního právního předpisu
Poruše n í práv

n ího

předp isu :

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějŠÍchpředPisŮ
IJstanovení: § 219 odst. 1
charakteristika ziištěnéchvbv a nedostatku:
vČetně vŠechjejÍch změn
Zadavatet neuveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
a dodatků v souladu se zákonem.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
jako zhotovitelem na akci "oprava části
Smlouva o díto č. 10/2018 uzavřená dne 31 .5.2018 s VKB stavby s.r.o,
zveřejněna na profilu zadavatele aŽ
byla
DPH
místníkomunikace Buk - Veselka,, za cenu díla 829,529 Kč bez
dne 22,6.2018.

ziištěnÝ nedostatek bv! odstraněn.
popis plněníopatření: ZápisZo ze dne 28,12.2018, bod 5 - opatřenÍ k dílěímuPH: smlouvY nad 500.000
Kč bez DPH budou zveřejňovány na profilu zadavatele v zákonem stanovené
lhůtě, tedy do 15 dnů od uzavření.
Opatření bvlo splněno: Napraveno.

A.ll.

chyby

a

nedostatky nenapravené z dílěíchpřezkoumání nebo ziiŠtěnéPři

konečnémpřezkoumání za rok 2018
při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.
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B.

oblasti přezkoumání. u kteŇch nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv

podle ustanovení § 10 odst.3 písm. a) zákona č.42012004 Sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1.

2.

Ustanovení §

2 odst. 1 písm. a) plnění příimů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkaiícíchse

rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano

Ustanovení§ 2 odst. 1 písm. b) finaněníoperace, týkajícísetvorby a použitípeněžních fondů
- přezkoumán: Ano

3.

Obec netvoří peněžnífondy
Ustanovení§ 2 odst, 1 oísm. c) nákladv a výnosv podnikatelské činnosli územníhocelku
- přezkoumán: Ano

4,

Obec nevykonává podnikatelskou činnost
Ustanovení§ 2 odst. 1 písm, d) peněžníoperace,týkající se sdružených prostředkŮ vvnakládanÝch na základě
sm|ouvv mezi dvěma nebo více územnímicelky. anebo .na základě smlouvv s jinými právnickými nebo
fvzickými osobami

- přezkoumán: Ano

5.

6.
7.
8.
9.

Obec nesdružuje žádnéprostředky
Ustanovení

§ 2 odst, 1 písm. e) finanĚní operace, týkaiícíse cizích zdrojŮ ve smyslu právních předpisŮ

o účetnictví

- přezkoumán: Ano

pstanovení §2odst, 1písm.flhospodaření anakládání sprostředkyposkytnutými zNárodníhofondu

a s dalšími prostředky ze zahraničíposkytnutÝmi na záklaCě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano

Ustanovení§ 2 odst. 1 písm. q) vyúčtováníavypořádánííinančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k !'ozpoČtŮm
kraiů, k rozpoětům obcí, k jiným rozpočtům,ke státním fondŮm a k dalšímosobám
- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano

Ustanovení§ 2 odst, 2 písm. b) nakládánía.hospodařenís majetkem státu, s nímžhospodaříúzemnícelek
- přezkoumán: Ano

Obec nehospodařís majetkem státu
10, Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazkŮ a nakládánís nimi
- přezkoumán: Ano

11, Ustanovení § 2

,oQst. 2

písm. e) ručeníza závazky fyzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

Obec neručízazávazky žádných osob
12. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. fl zastavovánímovitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano

Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob
13. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. q) zřizovánívěcnÝch břemen k majetku územníhocelku
- přezkoumán: Ano

14. Ustanovení§ ? odst, 2 písm. h) účetnictvívedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

U Zimního stadionu 1g52t2,g7O76 ČeskéauOelovice, tel.: 386 720 111,fax:386 359 084

e-podatelna: posta@kraj-jihocesky,cz,
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15. Ustanovení § 2 odst,2 písm. i) ověření poměru dluhu tjzemního celku k průměru jeho příjmůza poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

plnění opatření

c.

v předchozích letech

odstranění

zjištěnýcll

nedostatků

C.l.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.l.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 42012004

při dílčích

nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků
napraveny.

D.Il.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze ziištěných 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.llt.

Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

.........
..,......,

.,.,.. 6,72oÁ
a) podíl pohledávek na rozpoětu územníhocelku
1,82o/o
podíl
celku
na
rozpoětu
územního
závazků
b)
c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .,.,..,.,.. .........,.,.,... 0 %

D.lV.

Výrok o výši dluhu územníhocelku:

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové roky.

Výše dluhu územního celku: 232.,100 Kě
60% průměru jeho příjmů za poslední4 rozpočtovéroky: 4.540.930 Kě
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Odbor ekonomický
oddělení přezkumu a metodiky
hospodaření obcí
U Zlmního stadionu 1952/2

Buk, dne 7.března2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

lng. Jan Štaberňák
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

37o 76 ČeskéBuděJovice (23)

podpis kontrolora pověřeného řízením

přezkoumání

U Zimniho stadionu 1g52t2, g7O 76ČeskéBudějovice, tel.: 386 720 111, fax:386 359 084

e-podateIna: posta@kraj-jihocesky,cz,
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěnímuvedeným ve zprávě je
možné podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy ovýsledku 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 ě. 42012004 Sb., o možnosti podání
písemnéhostanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může
v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a
druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu,

nedílnou součástízprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou
uvedené v příloze.

s obsahem

zprávy

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Buk o počtu 9 stran včetně přílohy byl

seznámen dne 7.3,2019 a její stejnopis ě. 2 převzal dne 7.3.2019 místostarosta obce Karel Důra,

(?:,*/

Karel Důra
místostarosta obce

oBEG

podpis

Buk

3a3 01 Prachatice

lčo 5a2

9s1
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Příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoum4!í hospgdaření za rok 2018.
Doklad!, a iiné materiály využitépři přezkournání:

Návrh rozpočtu

. Na roky 2018, zveřejněn 29.11. až27.12.2017 (potvrzeno na materiálu)
Rozpoětová opatření
. Vnitřní směrnice obce Buk (schválena v ZO dne 27.12.2017, bod 3), bod Různé- pověření starosty
k provádění rozpočtových opatření, ve výdajích do 1.000.000 Kč na položku, v příjmech neomezeně
. RO č. 5, schválil starosta dne 14,5.2018, zveřejněno na internetových stránkách dne 14.5.2018 - viz
webové stránky obce
o RO č,6, schváleno v ZO dne 18.5.2018, bod ,17, zveřejněno na internetových stránkách dne 19.5.2018 viz webové stránky obce
. RO ě. 7, schválil starosta dne 6.6.2018, zveřejněno na internetových stránkách dne 7.6.2018 - viz webové
stránky obce
. RO č,8, schválil starosta dne 4.7.2018, zveřejněno na internetových stránkách dne 5.7.20,18 - viz webové
stránky obce
. RO č. 9, schválil starosta dne 2.8.2018, zveřejněno na internetových stránkách dne 3,8,2018 - viz webové

stránky obce
Schválený rozpočet

r
.
.

Na rok 2018

ZápisZO ze dne27.12.2017, bod 2 - schválení rozpočtu na rok 201B (podrobně na položky i paragrafy),
celkové přUmy 5.301.900 Kč, výdaje 4.414,900 Kě, financování887.000 Kč
Schválený rozpočet na rok 2018 zveřďlněn na internetových stránkách dne 30.12.2017 - viz webové

stránky obce
Střed nědobý výh led rozpočtu
Na roky 2018 až2020, návrh zveřejněn 8.12. až27.12,2017 (potvrzeno na materiálu)
Zápis ZO ze dne 27 .12.2017, bod 2 - schválení výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2020

o
o
.

Schválený výhled na roky 2018 až2O2Q zveřjněn na internetových stránkách dne 8.12.2017 (návrh je
shodný se schváleným dokumentem) - viz webové stránky obce
Závěrečný účet
Za rok2017, návrh zveřejněn 2,5. až 1B.5.2018 (potvrzeno na materiálu)
Zápis ZO ze dne 18.5,201B, bod 15 - projednání závěrečného účtuza rok 2017, souhlas s celoročním

o
.
.

Faktura

hospodařením bez výhrad
Schválený závěrečný účetzarok2017 zveřejněn na internetových stránkách dne 18.5.2018 - viz webové
stránky obce

. FAP č. 1106042361 ze dne 14.12.2018 - dodavatel Makro, úschovná schránka, částka 2,165,90 Kč
. tJčetnídoklad č. ,1812-000079 ze dne 14.12.2018 - předpis FAP, zařazení do majetku na účet02B
v hodnotě 2.165,90 Kč
. Výpis z SÚ rS a,s.124, pohyb dne 16.12.2018 - úhrada FAP, částka 2.165,90 Kč
. Účetntdoklad č. ,18-80,1_00669 ze dne 16.12.201B zaúčtováníúhrady FAP, částka 2.165,90 Kč
Faktura
o FAP ě. 20181504 ze dne 29.8.2018 - dodavatel PARTY PRODUKCE s.r.o., Super skákací hrad, částka
10.980 Kč
o VPD č,18-70,1-00144 ze dne 29,8.2018 - úhrada FAP, částka 10.980 Kč
. Učetnídokladč, 18O8-0OO113 ze dne 29.8,2018 - zaúčtováníúhrady azařazeni do majetku na účet028
v hodnotě 10.980 Kč
o FAP č.105180026 ze dne 24.4.2018 - dodavatel LIVA s,r.o., oprava traktoru, ěástka 9.172Kč
. Účetnídoklad č,1805-000OB7 ze dne 25.5,2018 - předpis FAP, částka 9.172Kó
o Výpis z eU ČS a,s. č. 47, pohyb dne 6.6.2018 - úhrada FAP, částka 9.172Kč
. Účetnídoklad č. 1B-8o1-oo258 ze dne 6.6,2018 - zaúčtováníúhrady FAP, částka 9.172Kě
. FAP č, 53300202 ze dne 12,6.2018 - dodavatel ČSnO Autobusy a,s., přeprava osob, částka 11,000 Kč
. Účetní doklad č.1806-000 115 ze dne 13.6.20,1B - předpis FAP, částka 1.ooo Kč
. Výpis z gU ČSa.s. č. 56, pohyb dne4.7.2018 - úhrada FAP, částka 11.0oo Kč
. Účetní doklad č.1B07-00o016 ze dne 4.7 .2018 zaúčtováníúhrady FAP, částka .o00 Kč
r FAP ě. 30180488 ze dne 31.5,2018 - dodavatel SÚS .linoeeského kraje, frézovaná drt', částka 1o5.27o Kě
. tJčetnídoklad č. 1806-000004 ze dne 1.6,2018 - předpis FAP, částka 105.270 Kě
_

1

_
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. Výpis z BÚ ČSa.s, č. 47, pohyb dne 6.6.2018 - úhrada FAP, částka 105.270 Kč
. tJčetnídoklad č.18-801-00262 ze dne 6.6.2018 - zaúčtováníúhrady FAP, částka 105.270 Kč
Hlavní kniha
o Za období 1112018
Hlavní kniha
c Za období 1212018
!nventurní sou pis majetku a záv azkú
o plán inventur pro rok 2018 ze dne 27.12.201B včetně podpisových vzorů členůkomise
o lnventarizaění zprávaza rok2018 zedne 20.1,2019
o lnventurnísoupisyúčtů018, O19,022,028, 069, 132,311,342,377,231,261,451,459,321,349,021
Kniha došlých faktur
. Za rok 2018
Odměňování čIenůzastupitelstva
o Zápis Zo ze dne 27.10.2018, bod 6 - volba starosty; bod 7 - volba místostarosty; bod 11 - rozhodnutí o
odměnách neuvolněných zastupitelů
o protokol mzdy po výpočtu za období 12l2O18 - kontrola starosta, místostarosta, 5 zastupitelŮ
pokladní dok!ad
. VpD č,18-701-oo 179 ze dne 20.10.2018 - dárkový balíček,částka .000 Kě
. tJčetnídokladč.18,1o-oOOO48zedne20.10.2018 -zaúčtováníVPD,částka 1.000 Kč
o PPD č.18_701-oo 163 ze dne .10.20,1 8 - poplatky ze psů, částka 800 Kě
. tJčetnídokladč.181o-oo0032ze dne 1.10.2018 - zarJčtováníVPD, částka 800 Kě
. VPD č. 18-701-0O190 ze dne 2.11.2018 - materiál, částka 392 Kč
. tJčetnídokladč.181,1-00OOB2zedne2,11.2018-zaúčtováníVPD, částka392 Kč
Rozvaha
. Sestavená k 30.1 1.2018
Rozvaha
. Sestavená k 31 ,12.2018
ÚetovY rozvrh
o Pro rok 2018
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpoětu
. Sestavený k 30,1 1.2018
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o Sestavený k 31 .12.2018
VýRazzisku a ztráty
o Sestavený k 30.11.2018
Výkazzisku a zíráty
. Sestavený k 31 .12.2018
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
nádrŽe ve VČelnéPod
. Smlouva o poskytnuti lnueŠtientdotace od Jihočeskéhokraje na "Oprava požárn|
'13.7,2018
dne
uzavřená
výdajů),
(max.
uznatelných
50%
Kč
10.ooo
výsi
Boubínem" ve
. průvodnídopis Že dne 11.6.2018 ke smlouvě o dotaci, př'rjem dotace po\.4222,UZ711, ČerPáníPol. 6xxx,
uz711
. Výpis z gú čs a.s.,18o8-ooo005
č, 68, pohyb dne 2.8.201B - příjem dotace, částka 10.000 KČ
ze dne 2.8,2018 - zaúčtovánípříjmu dotace, částka 110,000 KČ,UZ711,
. úe'etni doklad č.
po|.4222
o FAP č. 18o1ooo88 ze dne 26.9.2018 dodavatelVKB stavby s.r.o., stavební práce vodnínádrŽ VČelná pod
Boubínem, ěástka 222.999 Kč
. Učetnídoklad č.1B09_ooO089 ze dne 26.9.2018 - předpis FAP, částka 222.999 Ké
. tjčetnídoklad č, 1809-000096 ze dne 26.9.2018 - zaúótování na úěet 403, částka 10.000 Kč
. účetnídoklad č.18o9-ooo095 ze dne 26.9.2018 - zařazení do majetku na účet021 v hodnolé 222.999 KČ
. Výpis z BťJ čS a.s, č. 96, pohyb dne 5.10.2018 - rjhrada FAP, částka 222.999 KČ
. ť;"e'etnr doklad č. 181o-oooO21 ze dne 5.10,2018 - zarjčtování úhrady FAP, částka celkem 222.999 Ké,
z toho 10.000 Kč s UZ711
o Vyúčtováníposkytnuté dotace ze dne 21.10.2018 - celkové náklady 222.999 KČ, z toho dotace
10.000 Kč, spoluúčastdodržena
o Oznámeníod Jihoěeského kraje o vyúčtovánídotaceke dni 28J22018
. účetnídokladč,1812-ooo158 ze dne28.12.2018 - zarlčtovánívyričtovánídotace,částka 110.000 KČ
1

1

1

1
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Smlouvy nájemní
. Smlouva o nájmu pozemku s Dřevo-palety-Vlk s.r.o. na pronájem pozemku parc, č. 19413 v k,ú. Buk pod
Boubínem za ročnínájemné10.000 Kč, na dobu neurčitou od 1.1.2014, uzavřená 30.12.2013
. t]četnídokladč. 1801-000095 ze dne 1,1 .2018 - předpis nájemného
. Výpis z gU rg a.s. č,33, pohyb dne 13,11.2018 - úhrada nájmu, částka 13.11,2018
. účetnídokladč.18-802-00069 ze dne 13.11.2018 - zaúčtováníúhrady nájmu, částka 13.11.2018
SmIouvy o dílo
. Smlouva o dílo č. 1012018 s VKB stavby s,r.o, jako zhotovitelem na akci "Oprava části místníkomunikace
Buk - Veselka" za cenu díla 829.529 Kč bez DPH, 1.003.730 Kč včetně DPH, uzavřená dne 31 .5,201B
. Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele 22.6.2018 - viz profil zadavatele obce Buk
- dodavatel VKB stavby s.r.o., oprava části místníkomunikace
. FAp č. 1801oo1oo ze dne 30.10.20,18
,1,003,730 Kě
Buk - Veselka dle SOD, ěástka
. tjčetnídoklad č.,1811_000074zedne2.11,2018 - předpis FAP, částka 1.003.730 KČ
o Výpis z gU čNa č,18, pohyb dne 6,11.2018 - úhrada FAp, částka 1.003.730 Kč
. účetnídokladč. 18_8o3-oo019 ze dne 6.1 1.2018 - zaúčtováníúhrady FAP, částka '1.003.730 Kč
SmIouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
o Záměr obce Buk prodat části pozemku 423t1 a 42312 v k.ú. Buk pod Boubínem, zveřejněn
17.9, až24.11.2017
c ZápisZozedne24.11.2017, bod7-schválení prodeječástí pozemkŮparc. č.42311 a42312 zacenu
150 Kč zam2 panu R.K.
. Kupní smlouva s R.K.a D,K. jako kupujícímina prodej pozemku parc. č. 42311 (vznťk dle GP z Pozemků
42311 a 42gt2) v k.ú, Buk pod Boubínem za kupní cenu 92.250 Kč, uzavřená dne 9,2.2018
r Výpis z eU čs a.s. č. 13, pohyb dne 6,2.2018 - úhrada kupní ceny, částka 92.250 KČ
. lJ-četnídoklad č, 1Bo2-0o0026ze dne 6,2.2018 - předpis pohledávky a zaúČtováníÚhrady, Částka 92.250
Kě

o Návrh na vklad podán dne 12,2.2018
. tJčetnídokladě. 18o2-ooo088 ze dne 12.2.2018 - vyřazeníz majetku z tlČtu 031
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Zápis Zo ze dne 18.5.20i8, bod 6 - schválení koupě pozemku parc. č. 48112 a 4B2 v k.Ú. Buk Pod
Boubínem za 18O Ké za m2 (celkem 1.117 .620 Kč), související náklady hradí kupující
. Kupní smlouva s F.K. jako prodávajícím na nákup pozemků parc. č.4B112 a 482 v k.ú. Buk pod Boubínem
za kupní cenu ,117 .620 Kč, uzavřená dne 8.6,2018
. Učetnídoklad ě. 1806-000031 ze dne 8.6.2018 - předpis závazku, částka 1.117.620Ké
r Výpis z aU čs a.s. č. 049, pohyb dne 11.6,2018 - úhrada kupní ceny, částka 1.117.620 KÓ
. lJ'četnídoklad ě. 1806-000 O32 ze dne .6,2018 - zaúčtováníúhrady kupní ceny, Částka 1.117 .620 KÓ
. Vklad do KN podaný dne 12.6.201B
. účetnídoklad č. 1806-000122 ze dne 12.6.2018 - zařazení do majetku na rjrčet 031 v hodnotě
1

11

1.125,750 Kě

Smlouvy o věcných břemenech
. 2apis Zozedne24.11.2017, bod 4 - schválení smlouvy ozřízení věcného břemene s E.ON Distribuce na
akci"Buk - kabel NN, sklad"
. Smlouva ě. P1-o14330045587/oo1/001 s E.oN Distribuce a.s, jako oprávněným na zatÍŽenípozemku
parc. č. 31Ot2v k.ú. Buk pod Boubínem, za úhradu2.700 Kč, uzavřená2.1.2018
. Úó.tnidoklad č.,18o3-ooo001 ze dne 2.1 .2018 - předpis pohledávky zaYB, ěástka 2.700 Kč
. právníúčinkyvkladu dne 18.1 .2O1B - viz výpis z KN LV č.10001 obec Buk k31.12.2018
. účetnídorláo č. 18o3_ooo0O3 ze dne 18.1 .2018 - přeúčtovánízalíženéhopozemku na AU věcných
břemen

o Výpis z eú Kg a,s. č. 10, pohyb dne 23.3,2018 - úhrada zayB, částka 2.700 Kč
. tJ-ěetnídoklad č.18o3-0oo009 ze dne 23,3.2018 - zaúčtovánírihrady FAP, Částka 2.700 KČ
Doku mentace k veřej ný m zakázkám
o Nabídkovy roŽpóeet od firmy Strabag a.s, na Oprava MK Buk za 499.842 Kč bez DPH, 604.808,82 KČ
včetně DPH
v Buku po
. Zápis Zozedne22.6.201B, bod 4 - schválení zhotovitele na akci "oprava mÍstní komunikace bez
DPH,
.

přívalových deštích" firmu Strabag a,s. dle nabídkového rozpočtu ve výši 499.842 KČ
604,80B,82 Kč včetně DPH
v Buku
Smlouva o dílo s Strabag a.s. jako zhotovitelem na předmět smlouvy "OPraVa mÍstnÍ komunikace
dne
uzavřená
DPH,
vČetně
KČ
po přívalových deštích" ža cenu díla 499.842 Kč bez DPH, 604.BO8,82
27.6.2018
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. FAp č. 1890470085 ze dne 31 .7.2018 - dodavatel Strabag a,s., Oprava místníkomunikace v Buku po
přívalových deštíchdle SOD, částka 604.808,82 Kě
. účetnídokladč. 1808-000033 ze dne 2.8.2018 - předpis FAP, částka 604.808,82 Kč
o Výpis z gÚ ČSa.s, č. 072, pohyb dne 15.8.2018 - rlhrada FAP, částka 604.808,82 Kč
. tJčetnídoklad č.18-801-00415 ze dne 15.8.2018 - zaúčtováníúhrady FAP, ěástka 604.808,82 Kč
Vnitřní předpis a směrnice
o Vnitřnísměrnice obce Buk pro rok 2017 (schválena v ZO dne 27.12.2016), bod 7 - Pozemky (přeceňování
pozemků)
r Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách obce Buk, platnost22.7.2017
Vnitřní předpis a směrnice
. Vnitřní směrnice obce Buk pro rok 2018 (účinnost1.1.2018) - účtovánídlouhodobého majetku a zásob:

drobný dlouhodobý hmotný od 1.000 do 40,000 Kč
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
o Zápis Zo ze dne28.12.2018, bod 5 - opatření k dílčímuPH: smlouvy nad 500.000 KČ bez DPH budou
zveřejňovány na profilu zadavatele v zákonem stanovené lhůtě, tedy do 15 dnŮ od uzavřenÍ.
účetnízávěrka - obec
. Za rok2017
o Zápis ZO ze dne ,l8.5.2018, bod 15 - schválení účetnízávérky za rok2017
o Protokolo schválení rjčetnízávérky zarok2017 ze dne 18,5,2018
. Učetnídoklad č. 1811-000005 ze dne 18.5.2018 - přeúčtováníHV
r Zaslání do CSU|S dne 11,6.2018 - viz stavová zpráva
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