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Vyúčtování vztahů k jiným rozpočtům

Dotace přijaté ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu krajů:
položka ÚZ poskytovatel – dotační program přiděleno čerpáno

4112 Všeobecná pokladní správa – Příspěvek na výkon státní správy 54 400,00 54 400,00
4113 89017 SZIF – Program rozvoje venkova – Klubovna pro dětské a spolkové aktivity 13 992,80 13 992,80
4113 89018 SZIF – Program rozvoje venkova – Klubovna pro dětské a spolkové aktivity 55 971,02 55 971,02
4122 423 Jihočeský kraj – GP Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží 125 000,00 125 000,00
4122 711 Jihočeský kraj – Program obnovy venkova 110 000,00 110 000,00
4122 14004 Jihočeský kraj – Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů v Jihoč. kraji 12 400,00 12 400,00
4222 446 Jihočeský kraj – GP Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji 70 000,00 70 000,00
4222 439 Jihočeský kraj – GP Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje 112 000,00 112 000,00
4213 89501 SZIF – Program rozvoje venkova – Lesnická technika pro obecní lesy Běleč 84 797,00 84 797,00
4213 89502 SZIF – Program rozvoje venkova – Lesnická technika pro obecní lesy Běleč 254 388,00 254 388,00
4213 89517 SZIF – Program rozvoje venkova – Klubovna pro dětské a spolkové aktivity 76 007,20 76 007,20
4213 89518 SZIF – Program rozvoje venkova – Klubovna pro dětské a spolkové aktivity 304 027,98 304 027,98

Celkem 1 272 984,00 1 272 984,00

Transfery poskytnuté:
položka příjemce - důvod částka

5223 Diakonie ČCE – středisko Rolnička – na provoz střediska 18 000,00
5229 Jezdecký klub Mladá Vožice, o.s. – na činnost 2 000,00
5229 Sbor dobrovolných hasičů Běleč – na činnost 20 000,00
5229 Myslivecké sdružení Běleč – na činnost 4 000,00
5229 o.s. Danar – projektová příprava sanace zdiva hradu Šelmberk 6 000,00
5329 DSO Mikroregion Venkov – členský příspěvek 2 790,00
5329 Sdružení místních samospráv České republiky – členský příspěvek 2 186,00
5329 DSO Mikroregion Venkov – projekt Světlo pro Mikroregion VENKOV 53 797,00
6349 DSO Mikroregion Venkov – projekt Likvidace bioodpadu v Mikroregionu VENKOV 42 831,00

Celkem 151 604,00

Obec neposkytla  žádné půjčky ani  nepřijala  žádné úvěry.  Obec netvořila  žádné fondy.  Připomínky a  dotazy mohou
občané uplatnit ve lhůtě do 26. května 2016 na Obecním úřadě v Bělči nebo osobně na jednání zastupitelstva.

V Bělči dne 11. května 2016

........................................
Stanislav Šmejkal

starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................
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KRAJSKÝ ÚŘAD

Pověření kpřezkoumání podle § 5 č.
Jihočeského kraje pod č. 28/2015 dne

!?0]2!04 Sb. a § 4 a § 6 zákona é. 25512012 Sb. vydal Krajský úřad
22.7.2015.

Zpráva o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

obce Běleč. lČo 00582506

přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
14. prosince 2015 jako dílčí přezkoumání
1 1. května 2016 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce BěleČ za rok 2015 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSo) zákona
Č- 12812000 Sb., o obcÍch (_obecní zřízení), ve znění pozdějšícň předpisů, 

" 
u .o-uladu Še zákonem č. 420t2004 sb,,

o Přezkoumávání hosPodaření Územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve .neŇloŽoe;si"6
PředPisŮ, bYlo zahájeno dne 21.7.2015 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením ýsemnéhooznámení.

Přezkoumané období od 1 .1.2015 do 31.12.2015.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jitka Luňáková

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Stanislav Šmejkal - starosta

tJ Zimniho stádiohu 195212,370 76 České Budějoúice; tel:: 386 7Z0 111, faí:,386 3591084
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 č. 420/2004 Sb., 
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění 
tohoto úkonu. 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje 
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.  

Poslední kontrolní úkon - ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 11.5.2016. 

 

A.  Výsledek dílčích přezkoumání 

 

A.I.  Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2015 

 

 méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona) 
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/ 

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

Porušení právního předpisu:  

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 

Ustanovení: § 37 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Výnosy z činnosti". 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Při zaúčtování předpisu pohledávky za úhradu palivového dřeva bylo chybně účtováno na účet 602 Výnosy  
z prodeje služeb - faktura vystavená č. 815038, doklad č. 815037 ze dne 15.9.2015. Dle rozpočtové skladby se 
příjmy za prodej palivového dřeva účtují na výnosový účet 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků.   

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Popis plnění opatření: Předloženy opravné účetní doklady č. 815038 a č. 815037 ze dne 14.12.2015 - 
výnosy z prodeje palivového dřeva odúčtovány z 602 Výnosy z prodeje služeb a 
zaúčtovány na účet 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků.   

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

Ustanovení: § 33 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Náklady z činnosti". 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Dokladem č. 055089 ze dne 20.8.2015 byl zaúčtován pokladní doklad za dárkový koš ve výši 1.000 Kč na 
položku rozpočtové skladby 5194 - Věcné dary a č.ú. 572 Náklady vybraných mís. vl. institucí na transfery. 
Podle §33, odst.1), písm. f) vyhlášky č.410/2009 Sb. se náklady na věcné dary účtují na č.ú. 543 - dary a jiná 
bezúplatná plnění, jak tomu odpovídá i použitá položka rozpočtové skladby    

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Popis plnění opatření: Předložen opravný účetní doklad č. 955001 ze dne 14.12.2015 s přeúčtováním 
pokladního dokladu za nákup dárkového koše na účet 543 Dary a jiná bezúplatná 
předání. Dále předložen výdajový pokladní doklad č. 127, kde jsou náklady  
na pořízení věcného daru - dárkový koš zaúčtovány na příslušný účet rozpočtové 
skladby 543 Dary a jiná bezúplatná předání.  

Opatření bylo splněno: Napraveno. 
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A.II.  Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2015 

 

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

B.  Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění 
podle 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: Ano 

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  

- přezkoumán: Ano 
obec netvoří peněžní fondy 

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  

- přezkoumán: Ano 
obec neprovozuje podnikatelskou činnost 

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě 
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo 
fyzickými osobami  

- přezkoumán: Ano 
obec neuzavřela smlouvu týkající se sdružených prostředků 

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

- přezkoumán: Ano 

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a  
s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv  

- přezkoumán: Ano 
obec nehospodaří s těmito prostředky 

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům 
krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám  

- přezkoumán: Ano 

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku  

- přezkoumán: Ano 

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek  

- přezkoumán: Ano 
obec nehospodaří s majetkem státu 

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu  

- přezkoumán: Ano 

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

- přezkoumán: Ano 

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  
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- přezkoumán: Ano 
obec neručí za závazky fyzických a právnických osob 

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  

- přezkoumán: Ano 
obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob 

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  

- přezkoumán: Ano 

15. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem  

- přezkoumán: Ano 

 

 

C.  Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných 
v předchozích letech 

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

byly zjištěny následující chyby a nedostatky: 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků 
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Zastupitelstvo obce Běleč dne 30.6.2014 při projednávání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2013 přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků, ale nezaslalo o tom do 15 dnů informaci přezkoumávajícímu 
orgánu - Krajskému úřadu. 

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  Zápis zastupitelstva obce ze dne 30.6.2015 
Opatření splněno dne:  14.12.2015 
Popis plnění opatření: Informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků byla doručena 
dne 13.7.2015, což je 13 dnů od schválení závěrečného účtu. 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Rozpočet byl schválen jako schodkový, schodek však nebylo možné uhradit ani finančními prostředky z minulých 
let ani návratnými zdroji. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Kontrolou schváleného rozpočtu na rok 2014 a zápisu ze zastupitelstva ze dne 30.12.2013 bylo zjištěno, že 
zastupitelstvo obce Běleč schválilo rozpočet schodkový s příjmy ve výši 4.240.000 Kč, výdaji ve výši 7.420.000 Kč 
a financováním ve výši 3.180.000 Kč ze zůstatku z minulých let.  

Kontrolou výkazu Fin 2-12 ke dni 30.6.2014 bylo zjištěno, že obec měla na účtu ke dni 1.1.2014 částku menší a to 
3.164.583,09 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že obec neměla krytý schodek ve výši 15.416,91 Kč. 

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  zápis zastupitelstva ze dne 30.12.2014 
Opatření splněno dne:  14.12.2015 
Popis plnění opatření: Rozpočet pro rok 2015 schválen jako schodkový, obec Běleč již nezahrne  
do financování předpokládané příjmy, ale výhradně prostředky, které bude mít v době schvalování na účtu a  
v předpokládaných výdajích nebudou využity. 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 
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Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  

Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly zákonem stanovené náležitosti. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Inventurní soupisy obce Běleč ke dni 31.12.2014 neobsahovaly podpis osoby odpovědné za zjištění skutečností a 
podpisy osob odpovědných za provedení inventury. 

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.  

Název opatření:  zápis zastupitelstva ze dne 30.6.2015 
Opatření splněno dne:  31.12.2015 
Popis plnění opatření: Obec Běleč bude vytvářet inventurní soupisy v souladu s metodickými pokyny 
Jihočeského kraje. 
Předložené inventurní soupisy ke dni 31.12.2015 obsahují podpisy osob odpovědných za zjištění skutečností a 
podpisy osob odpovědných za provedení inventur. 

Opatření bylo splněno: Napraveno. 

 

 

D.  Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015 
 

 

D.I.  Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 
Sb.  

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

 

 

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: 

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na 
hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 

 

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 
 
 a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  ................................................  0,09 % 
 b) podíl závazků na rozpočtu územního celku  ..........................................................  0 % 
 c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  ......................  0 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Běleč, dne 11. května 2016

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Jitka Luňáková
37o 76 Óe§ké Buděiovic* tl§}

kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

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.

- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a

druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.

- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Běleč o počtu 10 stran včetně přÍlohy byl

seznámen dne 11.5.20í6 a její stejnopis převzal dne 11 .5.2016 Stanislav Šmejkal.

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 kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,

- neuzavřeta smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o Převzetí
dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku 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.).

Pouóeni:

územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst, 1 písm. b) zákona č.42012004 Sb., povinen přijmout opatřenÍ

k nápravě chy-b a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom

písemnou infórmaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do'l5 dnŮ po projednání této zPrávY sPolu se

závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Kn.AJSKÝ ÚŘ^en
JIHOÓESIíÝ KRAJ

odb§í ekonomický
sdděleni přezkumu a m€lodiky

hošoodař€ní obcí
U Zimníh'o stadionu ,l952i2
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Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ó. 42ol2oo4 Sb., povinen v informacích podleustanovenÍ§ 13 odst. 1 Písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnemu prár[";#";ií"i;J'organu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumáúalicimu orgánu uvedenouzprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se Územnícelek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. ,t písm. b) ac) zákona Č. 42012004 Sb. a za to se uloŽÍ Územnimu celku podle ustanoúení § 14 odst. 2 zákona č. 420l2oo4 sb.pokuta do výše 50.000 Kč,

Stanislav Šmejkal W
oBH§ pĚLeĚ
39,!43 Eěleě 22

lčo o0582506 Dlč czo0582506
t| 361214530 e: info@ob€cbeléc.c. @

starosta obce podpis
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Pří loha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření  za rok 2015 .   
 
Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti: 
 
Návrh rozpočtu 

 pro rok 2015 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 15.12.2014  
do 31.12.2014 

Rozpočtová opatření 

 zápis zastupitelstva obce č. 2 ze dne 13.11.2014 usnesení č. 21/2014/II) pověření starosty obce  
ke schvalování rozpočtových opatření  

 RO č. 14/2015 schváleno starostou obce dne 26.10.2015, na vědomí ZO dne 26.11.2015 

 RO č. 15/2015 schváleno starostou obce dne 12.11.2015, na vědomí ZO dne 26.11.2015 

 RO č. 16/2015 schváleno zastupitelstvem obce dne 26.11.2015 
Rozpočtový výhled 

 na roky 2015 - 2017 
Schválený rozpočet 

 zápis zastupitelstva obce č. 4 ze dne 30.12.2014 usnesení č. 53/2014/II) schválen s celkovými příjmy 
4.200.000 Kč, výdaje ve výši 5.500.000 Kč, financování ve výši 1.300.000 Kč (závazným ukazatelem jsou 
položky) 

Závěrečný účet 

 materiál závěrečného účtu za rok 2014 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup 
od 15.6.2015 do 2.7.2015, zápis zastupitelstva obce č. 8 ze dne 30.6.2015 usnesení č. 33/2015) schválen 
s výrokem bez výhrad  

Faktura 

 Faktura přijatá č. 1415049 ze dne 22.5.2015, za dodávku branek 3x2m s kotvícím systémem v celkové 
hodnotě 33.275 Kč 

 předpis - doklad č. 715079 ze dne 25.5.2015 

 úhrada - účetní doklad č. 015322 ze dne 5.6.2015, výpis BÚ KB a.s. č. 6, obrat ze dne 5.6.2015 

 zařazení do majetkové evidence obce - doklad č. 615014 a 615015 ze dne 26.5.2015 

  

 Faktura přijatá č. 15001 ze dne vystavení 21.1.2015, za dodání stavební buňky v celkové hodnotě  
42.012 Kč 

 předpis - doklad č. 715022 ze dne 29.1.2015 

 úhrada - účetní doklad č. 015083 ze dne 10.2.2015, výpis BÚ KB a.s. č. 2, obrat ze dne 10.2.2015 

 zařazení do majetkové evidence obce na účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - doklad  
č. 975022 ze dne 30.4.2015 

 zařazení do majetkové evidence obce na účet 021 Budovy pro služby obyvatelstvu - doklad č. 615005  
ze dne 30.4.2015 

  

 Faktura přijatá č. 2016150586 ze dne vystavení 29.9.2015, kamera s detektorem pohybu, rozbití skla a 
náklonu v celkové hodnotě 8.076 Kč 

 předpis - doklad č. 715157 ze dne 30.9.2015 

 úhrada - účetní doklad č. 015563 ze dne 25.9.2015, výpis BÚ KB a.s. č. 9, obrat ze dne 25.9.2015 

 zařazení do majetkové evidence obce - doklad č. 615030 ze dne 1.12.2015 
Faktura 

 vystavená č. 815038 ze dne 15.9.2015, prodej palivového dřeva - kulatina smrk v celkové hodnotě 102.760 
Kč  

 - předpis pohledávky ze dne 15.9.2015 dokladem č. 815038 (311/602,343) 

 - úhrada faktury ze dne 24.11.2015 zaúčtováno dokladem č. 015722, výpis BÚ KB a.s. č. 11 
Hlavní kniha 

 11/2015 
Inventurní soupis majetku a závazků 

 Inventarizační zpráva za rok 2015 ze dne 15.1.2016 

 Vyhlášení inventarizace a plán inventur za rok 2015 ze dne 13.12.2015 

 Podpisový vzor členů inventarizační komise ze dne 31.12.2015 

 Inventurní soupis účtu 018, 078, 019, 079, 021, 081, 028, 088, 031, 042, 231, 311, 314, 315, 343, 344, 
388, 374, 403 

 Výpis z KN prokazující stav ke dni 31.12.2015 
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Odměňování členů zastupitelstva 

 vyúčtování mezd za 11/2015 (uvolněný starosta) 
Pokladní doklad 

 výdajový pokladní doklad č. 89 ze dne 20.8.2015 nákup dárkového koše v hodnotě 1.000 Kč 

 - účetní doklad č. 055089 ze dne 20.8.2015  

 výdajový pokladní doklad č. 95 ze dne 27.8.2015 nákup fotek do kroniky v hodnotě 646 Kč 

 - účetní doklad č. 055095 ze dne 27.8.2015  

 výdajový pokladní doklad č. 127 ze dne 3.12.2015 nákup dárkového koše v hodnotě 1.000 Kč 

 - účetní doklad č. 055127 ze dne 3.12.2015 (účet 543/položka 5194) 
Příloha rozvahy 

 výkaz sestaven ke dni 30.9.2015 
Příloha rozvahy 

 výkaz sestaven ke dni 31.12.2015 
Rozvaha 

 výkaz sestaven ke dni 30.11.2015 
Rozvaha 

 výkaz sestaven ke dni 31.12.2015 
Účetní doklad 

 - účetní doklad č. 955001 ze dne 14.12.2015 s přeúčtováním pokladního dokladu za nákup dárkového 
koše na účet 543 Dary a jiná bezúplatná předání  

 - účetní doklady č. 815038 a č. 815037 ze dne 14.12.2015 - výnosy z prodeje palivového dřeva 
odúčtovány z 602 Výnosy z prodeje služeb a zaúčtovány na účet 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

 výkaz sestaven ke dni 30.11.2015 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

 výkaz sestaven ke dni 31.12.2015 
Výkaz zisku a ztráty 

 výkaz sestaven ke dni 30.11.2015 
Výkaz zisku a ztráty 

 výkaz sestaven ke dni 31.12.2015 
Darovací smlouvy 

 Žádost o příspěvek ze dne 21.11.2014 

 Darovací smlouva ze dne 5.10.2015, obec Běleč se zavazuje poskytnout finanční dar pro Diakonie ČCE - 
středisko Rolnička v hodnotě 18.000 Kč 

 - poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 24.9.2015, usnesení 85/2015 

 - předpis zaúčtován dne 7.10.2015 dokladem č. 415061 

 - úhrada zaúčtována dne 28.10.2015 dokladem č. 015598 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

 Oznámení o poskytnutí grantu neinvestičního charakteru ze dne 22.5.2015 

 - na projekt "Oprava východní hráze požární nádrže" ve výši 125.000 Kč 

 Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1749/2015 ze dne 18.5.2015 

 - příjemce je povinnen dodržet procentuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci projektu  
ve výši minimálně 30% z celkových uznatelných výdajů projektu 

 příjem dotace - první část: účetní doklad č. 015388 ze dne 7.7.2015 

 použití dotace: Faktura č. 21510270 ze dne vystavení 30.9.2015, zhotovitel díla DAICH spol. s r.o. Tábor, 
cena díla 287.896,81 Kč s DPH (237.931,25 Kč bez DPH), úhrada provedena dne 30.9.2015 dle výpisu  
z BÚ KB a.s. č.9, zaúčtována dokladem č. 015585 (bez UZ), opravný účetní doklad č. 905585 ze dne 
15.10.2015 (s UZ 423 částka 287.896,81 Kč), opravný účetní doklad č. 995585 ze dne 31.12.2015  
(z označení UZ odúčtována částka vlastních nákladů) 

 Závěrečná zpráva k vyúčtování grantu poskytnutého z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora 
rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích ze dne 12.10.2015 = celkové náklady 
akce činní 287.896,81 Kč 

 Oznámení o vyúčtování zálohy na dotace - k vyúčtování došlo ke dni 22.10.2015 - účetní doklad č. 315006 
ze dne 22.10.2015 

 příjem dotace - druhá část: účetní doklad č. 015626 ze dne 26.10.2015 
Smlouvy o dílo 

 Smlouva o dílo č. OB/SOD/2015/004 uzavřená dne 1.9.2015 s firmou KAVAS a.s. Slapy na akci "kulturní 
centrum Bzová" s cenou díla 2.392.321 Kč včetně DPH 
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Smlouvy o věcných břemenech 

 Smlouva o zřízení věcného břemene č. TA-014330029857/001 ze dne 24.8.2015, uzavřená mezi obcí 
Běleč (povinný) a E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný), zatížená nemovitost parcela č. 569/6, 1664  
v k.ú. Běleč, jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 2.000 Kč bez DPH 

 - schváleno zastupitelstvem obce dne 20.8.2015 usnesení 69/2015 

 předpis - doklad č. 815039 ze dne 15.9.2015  

 úhrada - výpis BÚ KB a.s. č. 10 obrat ze dne 12.10.2015, účetní doklad č. 015612 ze dne 15.10.2015 
Dokumentace k veřejným zakázkám 

 "Kulturní centrum Bzová" 

 výzva - zadávací dokumentace ze dne 10.7.2015, odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení 5 
firmám, informace o odeslání podložena záznamem v podacím deníku 

 oznámení o zahájení zveřejněno na internetových stránkách zadavatele 

 jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30.7.2015 

 zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 30.7.2015, hodnoceno 5 nabídek 

 emailová zpráva ze dne 3.8.2015 - oznámení o průběhu výběrového řízení 

 zápis z otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 20.8.2015, firma KAVAS doplnila položkový rozpočet  

 zápis zastupitelstva obce ze dne 20.8.2015 usnesení č. 62/2015) vybrána firma s nejnižší nabídkovou 
cenou firma KAVAS a.s. s cenou díla 2.392.321 Kč 

 rozhodnutí o vyřazení nabídky ze dne 20.8.2015 

 oznámení o výsledku zadávacího řízení ze dne 21.8.2015, odesláno emailem všem uchazečům 
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 

 doručená na KÚ dne 13.7.2015 
Vnitřní předpis a směrnice 

 Vnitřní směrnice č. 2/2014 zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, s účinností ode dne 3.4.2014 
Kontrolní a finanční výbor 

 - zápis kontrolního výboru ze dne 11.6.2015, 21.7.2015 

 - zápis finančního výboru ze dne 9.6.2015 
Účetní závěrka 

 protokol o schválení účetní závěrky, zápis zastupitelstva obce č. 8 ze dne 30.6.2015 usnesení č. 34/2015) 
schválení účetní závěrky za rok 2014, převedení hospodářského výsledku 431/432 dne 30.9.2015 účetní 
doklad č. 615023, odeslání informace do CSÚIS dne 30.6.2015 

 

 


