
Závérečný účet obce Holetín za rok 2016

Na základě §17 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znéní platných
předpisů, zveřejňuje obec Holetín návrh závěrečného účtu obce zarok 2016:

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů zarok20l6
(údaje jsou v tis. Kč)

§chválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění k
3t.12.2016

oÁ plnění
k upravenému

rozpočtu

Třídal-Daňovépříjmy 8 207 382 8 589 9 129 106

Třída2 - Nedaňové příjmy 342 78 420 437 I04

Třída 3 - Kapitálové příjmy 10 0 l0 I7 I69

Tíída4 - Přijaté dotace l4l 990 1131 2 26I 200

I(onsolidace 1 l30

Příjmy celkem po konsolidaci 8 700 1 450 10 150 l0 7t4 106

Třída5-Běžnévýdaje 6 070 916 6 986 7 656 110

Třída 6 - Kapitálové v,ýdaje 2 630 534 3 164 3 150 100

konsolidace 1 130

Výdaje celkem po konsolidaci 8 700 1 450 10 150 9 677 95

Saldo: Příjmy - výdaje 0 0 1 037 x

Třída 8 - Financování:
Prostředky minulých let

0 0 _1 037 x

Úaa3e o plnění rozpočtu příjmů, v/dajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou dostupné dálkoqfm přístupem na www.obecholetin.cz v sekci: Obecní uřad - Dokumenty obce
a spolu s dalšími dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Holetín (výkazFIN 2-12, rozbot čerprání příjmů a
ýdajů, opis rozpočtových opatření, Hodnotící zprávazarck2016 pro vypracování podkladů k návrhu státního
závěreóného účtu).

2) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Yýkaz Rozvaha a Yýkaz zisku a ztráW a Příloha účetní závérky jsou dostupné dálkoqým přístupem na
www.obecholetin.cz v sekci: Obecní uřad - Dokumenty obce. K nahlédnutí jsou v kancelaři obecního uřadu.
Yýkazry a příloha obsahují údaje o výsledku hospodaření obce, stavu a v/voji majetku zaběžný rok včetně popisu
významných vlivu nazměny stavů.

3) Stav účelových fondů a finančních aktivit

Sociální fond stav k 3I. 12.2016 0,00 Kč

Tvorbu a pravidla ěerpání sociálního fondu v roce 2016 schválilo Zastupitelstvo obce Holetín dne 7. 12. 2015
usnesením č.5l20I5.

4) Hospodaření příspěvkových organiz ací zíízených obcí

Finanční vypořádání PO schváleno zastupitelstvem obce dne 27. tnora2017, usnesením č. ll20l7:

ZŠ a MŠ Holetín
rozdělení qýsledku hospodaření:

rezervní fond fond odměn
odvod zŤizovateli qýsledek hospodaření celkem

625,6l Kč | 0,00 Kč 0,00 Kč 625,6l Kč

1



Roční úěetní závérkazŤizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů j e založena
v kanceláři obecního úřadu.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.

Dotace do rozpočtu obce zarok2016 činily celkem 1 130 699,00 Kč. Rozpis přija§ch dotací a jejich čerpání
v pruběhu roku 2016 je zpracován v tabulceniže. Dotace byly vyčerpány v plné výši a byly řádně vyúčtovány.

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 20í6
Uz označení účelové dotace

Souhrnný dotační vztah SR 141 000 141 000 0
,1310,1 Aktivní politika zaměstnanosti 34B 736 348 736 0

17027 MMR proqram č, 11787 - neinvestiční 506 063 506 063 0

X Celkem ze státního rozpočtu 995 799 995 799 0

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2016

uz označení úěelovó dotace Vyčerpáno Kč

X Celkem ze SF

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2016

Uz označení účelové dotace přiděleno kč vvčerpáno kč Rozdíl Kě
Program obnovy venkova - Oprava

místní komunikace a odstavné plochv
,100 000 100 000 0

Požární technika a věcné prostředky PO 15 000 15 000 0

981 93 Volby do zastupitelstev krajů 19 900 19 900 0

X Celkem z rozpočtu Pardubického kraje 134 900 134 900 0

1 130 699

6) Přehled poskytnu{ých příspěvků a dotacív roce2016

Poskytnuto - komu (subjekt) Úeet
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Holetín příspěvek í}aproyoz
Lékařská služba první pomoci * stomatologická péče příspěvek na provoz

Částka (v tis. Kč)
500

19
2

5

50
39

Město Hlinsko
oblastní charita
Sportovní oddíly
Skutečsko -Ležáky, SOMH, MAS Hlinecko, SMS

veřejnoprávní smlouva - přestupky
příspěvek na provoz
příspěvek na činnost
spoluúčast - dotace, ělenské příspěvky

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holetínzarok2016

Přezkoumání provedeno na základé zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprárrných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů pracovníky odboru kontroly
Krajského uřadu Pardubického kraje dne 1 5. 5.2017 .

Záv ér zpr álry z Xelvlvá tStUnvsbyb;r a nedo statky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu
a k nahlédnutí je dále v kanceláři obecního úřadu.

Vyvěšeno (i na elektronické ÚD) dne: 17. 5.2017
Sejmuto dne: l9. 6.2017

olEcltí
HoL
okr. C

přiděleno kč Vyčerpáno Kě Rozdíl Kč

přiděleno kč RozdílKč

Celkem 1 130 699 0



PARDUBIGKý KRAJ
Krajský úřad
Ů*|*r ť; tir,;:*í

zPRÁvn
výsledku přezkoumání hospodařen í za rok 2016

obce Holetín

lČ: OO27O1O5

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
27,října 2016 jako dílčí přezkoumání
15. května 20!7 jako konečné přezkoumání

Přezkournání hospodaření obce Holetín za r. 20ló ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se
DSO) zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve znéní pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.42012004 Sb., o přezkoumáváru hospodaření územních samosprávných celkŮ

adobrovolných svazků obcí, ve znéni pozdějšíchpředpisů a bylo zahájeno dne 20.7.2016
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1. 1.2016 do 31. 12.2016.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na riřadu obce dne 27.10.2016.
2, Konečné přezkoumání byto lykonáno na úřadu obce dne 15. 5. 2017.

Přezkoumání rrykonaly:

- kontrolor pověřený íízenímpřezkoumání: Ing. Ivana Bednaříková

- kontroloři:
Flelená tacušová

Pověření kpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 420t2004 Sb. a § a a §6 zákonač.255t2012
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.201,6.

Přezkoumání byto lykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Jan Břeň - starosta obce

Ing. Lada Horáková - místostarostka obce
Ivana pešková - účetní obce
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předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasli hospodaření uvedené v § 2 odst. 1

a2 zákona č. 42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlfu}ch právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
platných ke dn_i uskrrtečněnitohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst, 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 15. 5,2017 ,

A. VÝsledek dílčích přezkoumání

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumáníza 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. oblasti přezkoumání. u kteŇch nebvlv ziištěnv chybv a nedostatkv
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákonaě.42012004 Sb., které jsou uvedeny v

členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákonaz

1. Ustanovení § 2 odst. l písm. a) plnění přiimů a výdajů rozpočtu věetně peněžních operací.
týkaj ících se rozpočtových prostředků

- přezkoumán: Ano

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

3.

4.

5.

6.

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklad}, a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace. týkajígí se sdruženÝch prostředků

v]rnakládaných na základě smlouv.v mezi dvěma nebo více územními celky. anebo na
základě smlouvy s jinÝmi práv+ickými nebo f_yzickými osobami

- přezkoumrán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) íinanční operace. týkaiící se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. 0 hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Niárodního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí posk}tnutými na základě
mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a {rpořádání finančních váahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtům krajů. k {ozpočtum obcí. k jiným rozpočtům. ke státním fondům a
k dalším osobám

7.



- 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 nimž
hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskuteěňování veřejných zakázek. s výjimkou
úkonů a postupů přezkouma,ných oreánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

, 
- pře_z\ou,ryán: Ano

1 1. 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 fuzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a sg svěřeným majetkem

- přezkoumián: Ano

c. , plnění onatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech
C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona é.

42012004 Sb.

.) nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatkůo 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 budo-ucnosti.



D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpoětu územního celku . 0,0l Yo

b) podíl závazkťlna rozpočtu územního celku ...... 2,33 oÁ

c) podít zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .......,.,. 0 %

Holetín dne 15. kvétna2}I7

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

h^fu-Ňil.Ing. Ivana Bednaříková

kontrolor pověřený Ťízením přezkoumání

Helena Lacušová

podpis kontrolora pověřeného Ťízením
přezkoumání

kontrolor podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprály se stává

tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d)

zákona é.42012004 Sb. k podaní písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému

íízením přezkoumání. Kontrolor pověřený íízením přezkoumání může vodŮvodněném
případě stanovit lhůtu delší,

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statuttírnímu

zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakLádá do příslušného spisu

Kraj ského úřadu Pardubického kraj e,

- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období byly uplatněny celkem
2 požy]vvky dle zákona ó. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které

byly vyŤízeny v zákorrné lhůtě,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů v3ržitých při přezkoumání a uvedených

v příloze,
- s obsahem zprál,ry o výsledku přezkoumání hospodaření Holetín o počtu 10 stran byl

seznámen a její stejnopis převzal starosta obce Jan Břeň-

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupcri ÚSC nehospodařil s majetkem

státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o výpůjčce týkajíci se nemovitého majetku, smlouvu o

přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smloulrt o poskytnutí dotace, smlour,rr o převzetí

dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení kzávazku a smlouvu o sdruženÍ,

nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskuteěnil majetkové vklady, uskutečnil
pouze veřejné zakéuky malého rozsahu.

j ; l§,j+1 ij i:: .:ii:. t,] !]-];iii i,.:.,:tl;:.l:i.,:i; :
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Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst 1 písm. b) zákona ě. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zptávé o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
a to nejpoza_Cji a,9 1.5 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným úětem v orgánech
územního celku.

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

Nesplněním těchto povirrrrostí se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení

§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uloží územnímu celku
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákonač.420DOa4 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Jan Břeň

starosta obce

Ing. Lada Horáková

místostarostka obce

Ivana pešková

úěetní obce podpis účetní obce

t{oLETíN
539 7í

.l

Jan Břeň

starosta obce
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Příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok
2016.

Označení všech dokladů a iiných materiálů využitYch při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
o zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 20. 11. 2015

do 7.12.2015

Rozpočtová opatření
o RO č. 112016, schváleno starostou obce dne 15. 2. 2016, na vědomí ZO dne 7 . 3. 2016
o'rozpóčtoýá žména ě, I 12016,schválena ZO dne 7 . 3. 2016
o RO č.212016, schváleno starostou obce dne 2. 5.2016, na vědomí ZO dne 6. 6.2016
. rozpočtovázménaě.212016, schválena ZO dne 6. 6.2016
o RO č.312016, schváleno starostou obce dne 6. 6.2016, na vědomí ZO dne 6. 6.2016
o rozpočtová zména č. 312016, schválena ZO dne 5. 9. 2016
o RO ó. 412016, schváleno starostou obce dne 4.7 .2016, na vědomí ZO dne 5.9.2016
o RO č. 512016, schváleno starostou obce dne 2. 9. 2016, na vědomí ZO dne 2. 12. 2016
o RO č. 6/2016, schváleno starostou obce dne 5. 10. 2016, na vědomí ZO dne 2. 12.

20I6
o RO č.712016, schváleno starostou obce dne 1. 11. 20|6, na vědomí ZO dne 2. 12.

2016
o rozpočtová zména č. 412016,schválena ZO dne 2. 12. 2016

o Zmény rozpočtu byly zaneseny do ýkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-I2}l
ke dni 31. 12.2016 ve schválené výši.

Rozpočtový l}hled
o sestavennar. 2015 -2019, schválen ZO dne12.3.2015

Scňválený rozpočet
o Rozpočet na r. 2016 byl schválen usnesením ZO č. 4l20I5 ze dne 7. 12.2015 jako

vyrovnaný v příjmové i qýdajové části ve výši 8.700.000,- Kč,
o Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fín 2-I2 M ve

schválené výši.

S t a n ov en í záv azný ch ukaz atelů zíízený m o r gan iz a c ím
o příspěvek na provoz pro zš a Mš Holetín byl schválen v rámci rozpočtu obce na r.

2016 usnesenimZO ze dne 7. 12.2015 ve výši 500.000,- Kč.
o Oznámeno dopisemzŤizovatele ze dne 8. 12.2015.

Závérečný účet
. zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkoqf přístup od 10. 5. 2016 do

6. 6. 20í6, projednán vě. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2015

a schválen usnesením ZO ó.212016 ze dne 6. 6.20l6bezvýfuad
Bankovní vYpis
o výpisy z bankovních účtů vedené u komerční banky, a.s. a České narodní banky ze

dne 30. 9.2016. Zůstat§ jednottivých bankovních účtů ke dni 30. 9.2016 a ke dni 31.



12.201,6 ověřeny a souhlasí na účetní stav účtu 23I - Zák|aďrltbéžný účet v rozvaze
sestavené za období 0912016 a 1212016.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
. zedne 7. 3. 2007 - zapokladní hotovost

Evidence poplatků
o Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r, 2016 byl zaúčtován dokladem č. 21001

ze dne L. I.2016.

Faktura
o přijaté faktury č. 001 - ó. I23 a vydané faktury é. 112016 - 512016 za období 0112016 -

0912016

Hlavní kniha
o ke dni 31. 12.2016

Inventurní soupis majetku a závazků
. 'Plrárrinventurnarok 

2016zedne 1. lL2016
o Proškolení IK ze ďne25.II.2016
o Inventarizaěnizptávazarok20l6 ze dne 30.
o inventumí soupisy ke dni 3L 12.2016
o inventarizace zahájena 3. I.2017 a ukončena

včetně jmenování IK

r. 2017 bez inventarizačních rozdílů

17. 1.2017

Kniha došlých faktur
. zar. 2016 - vedena ručně v číselné řadě 1 - 185

Kniha odeslaných faktur
. zar.2016 - vedena ručně v číselné řadě 1 - 5

Mzdová agenda
. mzdové listy zastupitelů obce za období 0I - 0912016, zpracovány programem Helior

Red - Mzdy

Odměňování členů zastupitelstva
o Výše odměn neuvolněným ělenům ZO byla schválena usnesením ZO ze dne 5. 11.

20 I 4 (na ustar,uj ícím zasedání ZO), pr o r. 20 1 6 beze zmén.
. 'UvoTňěnémú 

starostovi obce byla odměna stanovena v souladu s nařízením vlády č.

3712003 Sb., ve zněni pozdějších předpisů s účinností od 1. 1 .2016.
o Ověřeno na mzdové listy za období 0l - 0912016.

pokladní doklad
o Příjmové a výdajové pokladní doklady ě. 220 - ó. 326 za období 0712016 - 0912016.

Pokladní kniha (deník)
. zaobdobí 0712016 - 0912016
o zistatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní

rozvahového účtu 26Ike dni 30. 9.2016.
o Ke dni 31. 12.2016 vykazoval rozvahoý úěet 26I

rozdílů.

knize OÚ odpovídal zůstatku

nulový zůstatek - ověřeno, bez



Příloha rozvahy
o sestavená ke dni 30. 9. 2016 a3]. 12.2016
Rozvaha
o sestlvená,k9 dni 30. 9. 2016 a3I. 12. 2016

učetní doklad
. Účetní doklady č. 1000 - ě. IO24 k bankovním výpisům ČNB, č. 1 - č. 114 k

bankovním výpisům KB, a.s., č. 10001 - č. 10078 k přijatým fakturám, č. 20001 - č.

20004 k vydaným fakturám vše za období 0112016 - 0912016 a účetní doklady č.

30099 - ě.30147 k příjmoqim a výdajovým pokladním dokladimza období 0712016 -

0912016.

ÚttonY rozvrh
. narok 2016 předložen
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. Fin 2-I2M sestavený ke dni 30. 9. 2016 a3I. \2.2016
Yýkazzisku aztráty
o sestavenýke dni 30. 9.2016 a3I. 12.2016
Rozvaha zítzený ch příspěvkoých organizací
. Zš a MŠ Holetín sestavený ke dni 30. 6. 2016
Yýkaz zisku a ztráty zíízený ch příspěvkol}ch organizací
. Z3 a MŠ Holetín sestavený ke dni 30.6.2016

. ,Výstedek hospodaíeni za r. 2015 - zisk ve výši 3I.645,44 Kč byl schválen usnesením
ZO č. 112016 ze dne 7. 3. 2016 - převedeno do fondu odměn ve výši 9.000,- Kč a do
rezervního fondu ve výši 22,645,44 Kó.

Darovací smlouvy
o Darovací smlouva na finanění dar uzavřená dne 8. 7. 2016 s obdarovaným: TJ Sokol

Holetín, schváleno usnesením ZO ze dne 7. L2.2015
Darovací smlouvy
. Darovací smlouva uzavíená s Pardubickým krajem dne 27. 5.20l6jako obdarovaný.

Předmětem darování je pozemek parc. č. 37014 ostatní plocha - silnice o výměře 6 m2
v k.ú. Holetín. Důvodem darování je skutečnost, že na pozemku je umístěna stavba
silnice IIl355. Zámér zveřejněn od 18. 2. 2016 do 7. 3. 2016, Darovací smlouva byla
schválena Zastupitelstvem obce Holetín usnesení č. 112016 ze dne 7, 3.2016. Právní
účinky vkladu do KN ke dni 3, 8.2016. Vyřazeno z majetku obce úěetním dokladem
č. 41010 ze ďne3.8.2016 - Protokol ovyŤazení majetku é.Y5l20I6.

Dohody o provedení práce
o uzavřená dne 29.6.2016 - vyhotovení Holetínského zpravodaje za 2. pololetí roku

2016 v rozsahu 50 hodin
r ,čtyřLDPP,uzavřené dne 26.9,2016 - kompletace a vkládaní hlasovacích lístků do

obálek, distribuce hlasovacích lístků, příprava a úklid volební místnosti

Pracovní smlouvy včetně platových l}měrů
. Čtyři pracovní smlouvy uzavřené dne 3 I. 3. 2016 na pracovní místa: pomocný dělník

VPP včetně dodatků ze dne 26.7.2016. Platové v,ýměry platné od 1. 4.2016 v
souladu s Přílohou ě. 4 k naŤízení vlády č. 56412006 Sb. v platnémznéní.



Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
. neinvestiční dotace pk v rámci pov na akci "oprava místní komunikace a odstavné

plochy" ftlol aI22) - na zékladě Smlour,y o poskýnutí dotace ě, OŽPZ|I6|2I968 ze
dne 13. 6.2016 bylo poskytnuto ve výši 50Yo ze skutečných nákladů vynaložených na
akci v r. 2016, max. však ve r,"ýši 100.000,- Kč, vyúčtování do 31. 12. 20t6,
vyúčtováno dne 2I. 9. 2016, čerpáno v p|né qýši. Přťetí dotace bylo schváleno

usnesením ZO ze dne 6. 6.20|6.
. neinvestiční dotace pk na požární techniku a věcné prostředky jednot§ sDH (pol.

4122) - na základě Smlouvý o poskýnutí dotace č. OKfu1612169I ze dne 7. 6. 2016
,bylo*poskytnuto do výše 70oÁ ze skutečných celkových nákladů, max. však 15.000,-

Kč, vyúčtování dotace do 31. 10. 2016, vyúčtováno dne 8. 6.2016, čerpáno v plné

výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesenímZO ze dne 6. 6.2016.

o účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s

konráním voleb do zastupitelstev krajů (pol. 4III,ÚZ lStll1 - na základě Avíza pro

změnu rozpoětu obce č. 16-42 ze dne 30. 9. 2016 přiznáno 19.900,- Kč. Provedena

kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2,I2 M - pol.

4III a OdPa 6115. Finanční vypořádání vyhotoveno dne 10. 1. 2017. Dle
předložených dokladů čerpáno v plné výši. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.

Smlouvy o dílo
o č.201615110/0056 lzavřenádne 10. 6.2016 s dodavatelem INSTAV Hlinsko, a. s. na

zhotovení díla: "Chodník podél silnice IIl355 Holetín - 3. etapa"

o é.201615110/0058 ze ďne 10.6.2016 - INSTAV Hlinsko, a. s. na opravu místní
komunikace a odstavné plochy

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směná, převod)
. Kupní smlouvy k prodeji pozemků uzavŤené dne 24.3.20L6 a7. 4.2016.
o Směnná smlouva ke směně pozemku p,č. 1801/1 a p.č. 1802 za pozemky p.ě, 1767l25,

,p.é. 1599/1, a p.č. í59913 vše v k.ú. Dolní Holetín uzavŤená dne 20. 6.2016.

Zveřejněn é záméry o nakládání s majetkem
o Záméry k prodeji, směně a darování pozemků zveřejněny v souladu s § 39, odst. 1

zákonač. 12812000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace k veřejným zakázkám
veřeiná zakázka malého roz§ahu na_§la reZIm
Sb.: "Chodník podél silnice IIl355 - 3. etapa":

. Yýzvak podaní nabídky ze dne 25. 4.2016 - hodnotící kritérium: nejnižší nabídková
cena.

. yýzvaučiněna 3 uchazečům, kteří následně nabídku podali.
o Prohlášení o nepodjatosti člena hodnotící komise ze dne 11. 5, 2016 - komise

tříčlenná.
o Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 11. 5, 2016, protokol o posouzení

kvalifikace ze dne II.5.2016.
o Zprávao posouzení ahodnocení nabídek ze dne 11. 5. 2016.
. Jako nejvhodnější byla lybrána nabídka fy INSTAV Hlinsko, a. s., se kterou byla

následně dne 10. 6.2016 uzavŤena smlouva o dílo č.20161511010056. Smlouva o dílo
. byla_dne 20. 6.2016 zveŤejněna na profilu zadavatele.

i]';l l,lj :: l;: i_-il , ;,i: ]



Rozhodnutí o vjiběru nejvhodnější nabídky bylo dne
účastníkům Ťízeni.
Dle dodavatelské faktury ě. 515160108 ze dne 6. 10.

dodržena.

. Výběrové Ťízení proběhlo v souladu se

Holetín é. íl20I3.
pro zaďávání veřejných zakázek obce

Vnitřní předpis a směrnice
o směrnice pro časové rozlišování.
o Vnitroorgartizaóní směrnice o účetnictví - o evidenci, účtování a odepisování majetku.

Odpisoqf plán.
o oběh úěetních dokladů včetně podpisových vzoru.
o směrnice pro tvorbu opravných položek k pohledávkám a věcným břemenům.
. směrnice o inventaňzac|
o směrnice o aplikaci reálné hodnoty.
o vnitroorganizační směrnice k finanční kontrole včetně podpisových vzoru.
o Tvorba a čerpiání sociálního fondu v roce 2016.

Výsledky kontrol zřlzený ch organizací
o Protokol o veřejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ Holetín ze dne 31. 10. 2016, kontrola

provedena dne 24. I0. 2016 - kontrola výkazi PO, rezervního fondu, investičního
fondu, FKSP, čerpání příspěvku na provoz ke dni 30. 9. 2016 a kontrola pokladního
.deníku

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. zedne 7. 12.2015,7. 3.2016, 6. 6. 2016, 5. 9.2016 a2. 12.2016
Peněžní fondy územního celku - pravidla tvorby a použití
o Pravidla a tvorba sociálního fondu obce na r. 2016 byla schválena usnesením ZO ze

dne7,1,2.2015

Finanční výbor
o Zápis ze zasedání finančního ýboru ze dne 31. 8. 2016.
Kontrolní výbor
. Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 31. 8. 2016.

Obecně záv azné vy hlášky
. 2l20I5, o místním poplatku za píovoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, vyttžíváni o odstraňoviání komunálních odpadů
o ě.3l20I1, o místním poplatku zaužívání veřejného prostranství
. é.2l20I0, o místním poplatku ze psů
o č.3l20l0, o místním poplatku z ubytovací kapacity
o ,é,,4lZ0,10; o rnístním poplatku ze vstupného
Píwnání k dani z příjmů právnických osob
o Přiznání k dani zpŤijmiprávnických osob zazdaňovací období 2015.
Účetní závérka za r, 2015
. za obec i zŤízenoupříspěvkovou organizaci - zš a Mš Holetín schválena usnesením

ZO ó. 112016 ze dne 7.3.2016
o protokoly o schválení účetní závérky byly vyhotoveny.

12. 5, 2015 oznámeno všem

2016 byla sjednaná cena díla


