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Vyřizuje: Ing. E}lanka Gábová

Telefon: 595 622 704

Doš|o:

595 6222B2
E-mail: posta@msk.cz

čís.redn:

Fax:

21_02_2018

J%/aď
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prilohy: -----?

Ukl. znak
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Zpráva
o vrýsledku přezkoumání hospodaření obce Kozmice,
rč oog+9961 za rok 2oL7
Na základě písr--mné Žádosti ze dne 18. 5. 2017 provedla kontrolnískupina ve složení:

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

Inq. Blanka G;ábová

kontrolor pověřený řízením

6t6l03l2oL7

2502

Inq. Pavla Frydrvchová

kontrolor

033/03/2018

3789

Kontrolní skupina

dne 14. 2. 2018 přezkoumání hospodaření obce kdatu 31. 12. 20t7, místem provedení přezkoumání
hospodaření byl Obecní úřad Kozmice.

Kontrolní úkon, jímžbylo přezkoumání zahájeno:

-

doruče,níoznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2017 dne

l,

8. 2017.

Poslední kontrol n í ú kon předch ázející vyhotoven í zprávy
rekapil.ulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 14.2.2018,

-

:

Zástupci územrríhocelku přítomni při realizaci dílčíhopřezkoumáníhospodaření:
Ing. Petr Kozák, starosta
Žaneta Burečková, účetní

-

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č, 42012004 Sb.,
o přezkoumávirní hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů (dálel jen zákon č. 42012004 Sb,) a v návaznosti na dílčípřezkoumání hospodaření vykonané
dne 17. B.2017 kontrolnískupinou ve složení:

-

Ing. Et,a Hubinková
Ing. El,ška Švaňová
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Přezkoumání hospodaření územníhosamosprávného cetku (dále jen ,,územní ce!ek,.) bylo
Prováděno zejména dle nástedujících právních a jiných předpisů, souvisejících s činnostíorgánů
územníhocelku:
1. zákon Č.L28l2OOO Sb.,

2.
3.
4.
5.
6.

č. 128/2000 Sb.),

9.

obcích (obecní zřízen|, ve znění pozdějšíchpředpisťi (dále jen

zákon

zákon Č. 250/2000 §b., o rozpočtových pravidlech úzernníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 250/2000 Sb.),

zákon Č.218/2000 Sb., o rozpočtornich pravidlech a o změně něktenich souvisejících předpisů

(rozpočtová

pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
zákon Č. 563/1991 Sb., o ÚČetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb,),

vyh!áŠka Č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/199|1 Sb,, o účetnictví,
ve znění pozdějŠÍchpředpisŮ, pro některé vybrané účetníjednotky (dále jen vyhláška č, 410/2cl09 Sb.),
vyhláŠka Č.5l2OL4 Sb., o zpŮsobu, termínech a rozsahu údajůpředkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpoČtu, rozpoČtŮ státních fondŮ, rozpoČtŮ územních samosprávných celků, rozpočtůdobro,volných wazků obcí
a rozpočtůRegionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 sb.),

7. ČeskéÚČetnístandardy
8.

o

pro některé vybrané účetníjednotky, které vedou účetnictvípodle

č,41012009 Sb,, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen českéúčetnístandardy),

vYhláŠka Č. 323/2002 Sb.,

o

rozpočtové skladbě,

č. 323/2002 sb.),

ve znění pozdějších předpisů ridále jen

vyhlášky
vyhláška

zákon Č.320l2ooí- Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně něktených zákorrů (zákon o finanční

kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),

10. vyhláŠka Č. 4t6l2OO4 Sb., kterou se provádí zákon č. 32ol2o0l Sb., o finančníkontrolr: ve veřejné správě
a o změně něktenich zákonŮ (zákon o l'inanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška

č.416/2004 sb,),
11. zákon é.23l2oL7 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č.23l2ol7 sb,,.|,
12. zákon ě. 25l20l7 Sb., o sběru vybraných údajůpro účelymonitorování a řízení veřejnýr:h financí, ve znění

pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon č. 25l2OI7 Sb.),
13. zákon é,89l2OL2 Sb., občanský zákonlk (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
14. zákon Č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen
zákon č. 90/2012 Sb.),

15. zákon Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných z,akázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
16. zákon Č. 26212006 Sb., zákonrk prácc, ve znění pozdějších předpisů ridále
č.26212006 sb.),

L7.zákon Č. 340/2015 Sb., o

jen

zákon

zvláŠtních podmínkách účinnostiněktených smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
18. vYhláŠka Č.27Ol2OlO Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č.27ol2oto sb.),

o požadavcích na schvalování účetníchzávěrek něktených ,rybraných účetních
jednotek (dále jen vyhláška č. 22012013 Sb.),

19. vYhtáŠka Č.22Ol2Ol3 Sb.,

2O. nařízení vlády Č.3?l2OO3 Sb., o odměnách za výkon íunkce členůmzastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen nařízenívlády č. 37l2003 Sb.),

21. zákon Č.255l2O!2 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
22. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62g7ol2o13ll2-12o4 o postupu obcí a krajů při financování voleb
(dále jen směrnice Mr 62 97012OI3lI2-I2O4),

23. vnitřní předpisy územníhocetku.
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 42Ol2004 Sb.:

-

plněnípřrjmů a yýdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse rozpočtových prostředků,
finančníoperace, týkajícíse tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžni'operace, týkajícíse sdružených prostředků,
finanční operace, týkajícíse cizích zdrojů,

a

a

hospodaření
nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu
s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, k rozpočtůmobcí,
k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek,
stav poi.ledávek a závazků a nakládánís nimi,
ručeníz:.a závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizovállí věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedenéúzemnímcelkem,
ověřování poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední4 rozpočtovanéroky.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

-

dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním

-

hospodaření územníchcelků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnicWía o odměňování,
souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účeluposkytnuté dotace nebo návratné finanční rnipomoci a podmínek jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích,

A. Výsledelk přezkoumání hospodaření
Při přezkoumiiní hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přijetí il plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatkŮ
B.1 Vzhledenr

k

tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2O16 nebyly zjiŠtěny chyby

a nedostatky, nebyl územnícelek povinen přijmout opatření k nápravě.

B.2 přa dítčínrpřezkoumání hospodaření provedeném k 30. 6. 2O17 byly zjiŠtěnynedostatky,
ke kterým územnícelek přijal opatření k nápravě chyb a nedostatkŮ a podal informaci o jejich splnění
při konečném přezkoumánídle § l3 odst. 1 písm. a) zákona č.42012004 Sb.

-

zadaval[el neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech
jejích změn a dodatků v souladu se zákonem - nebyl zveřejněn dodatek Č. 1 ze dne 7, 4, 2017
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Karel, s.r.o. na zhotovení předmětu díla ,,Rekonstrukce kulturního domu
v Kozmicích", Přijaté opatření byto sptněno (ověřen profil zadavatele dne
t, tt. 2oI7 zveřejněna
smlouva
dílo ze dne 1. 11. 2017 uzavřená s dodavatelem Kamil Mok4i s.r.o. hoánotě
KČ 2.990.286,14 bez DPH)
sPoleČnostíRicka

o

v

C. Závěr
c.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 42ol2oo4 Sb. za rok 2oL'7

.

nebyly dle § 1o odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky kromě ch,yb
a nedostatků
zjištěných při dílčímpřezkoumání, které již byIy napraveny.

c.2 ldentifikace rizik vyplývajícíchze zjištění uvedených ve zprávě

' Při

Přezkoumání hospodaření za rok 2OL7 nebyta zjištěna rizika, kterií by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

C.3 Podíly pohledávek,závazkťl a zastaveného majetku
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že

.

.
o

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocetku
(ce!ková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč o,oo)
podíl závazki na rozpočtu územníhocelku
(celková hodnota dlouhodobých závazků čini!a Kč 45o.ooo,oo)
podíl zastaveného majetku na cetkovém majetku územníhocelku

0,2L

o/o

2,t9

o/o

0,0O

o/o

C.4 Rozpočtová odpovědnost obce

r

podíl dluhu k průměru příjmů za postední 4 rozpočtové roky

Dle PředloŽených

r,nýkazŮ

0,0O

o/o

lze konstatovat, že dluh územníhocelku nepřekročil k rozvahovému dni
60

průměru jeho příjmů za poslední4 rozpočtové roky,

%

VýŠeuvedené ukazatele byly stanoveny na základě údajůz účetních
a finančníchrnýkazů přecl jejich uzavřením
a předáním do Centrálního systému účetníchinformacístátu.

D. Upozornění
doporuČujeme věnovat zvýŠenou pozornost pořizování zápisů o průběhu
zasedání zasitupite|stva a rady

obce tak, abY bYl v záPisech zaznamenán pořad schůze a zápis byl vyhotoven
do 7 dnů od jejího

konání (naPř. záPis ze zasedání rady obce ze dne 18. 9. a
obce ze dne 18. 12,2017),

4. tO. 2ol7, zápis zezasedání zastupitelstva

tel.: 595 622 222
fax: 595 ó22 l2(l
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Dle informací poskytnutých zástupci obce, v přezkoumávaném období obec:

-

neuskutt:čnila peněžní operace, týkajícíse sdružených prostředků,

-

poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
neručila za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavila majetek ve svém vlastnictvíve prospěch třetích osob.

nehospodařila s prostředky poskytnutými z Národního fondu

a

s dalšímiprostředky

ze

zahraničí

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o rnýsledku dílčíhopřezkoumání hospodaření
i rnýsledky konečného dílčíhopřezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráv a nevyl uču je dalšíkontrol

n

í zj ištěníji ných kontrol ních orgán ů,

Všechny zapůjče,nédokumenty byly územnímu celku vráceny.

přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územnícelek
nerryužije možnosti podat písemnéstanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona Č. 42Ol2004 Sb.
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Tato zpráva

o výsledku

Zástupci územrrího celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplnéinformace
a o okolnostech vztahujícíchse k němu.

o

předmětu přezkoumání

Zpracováno a projednáno dne 14. 2.2018

Zorávu zDracovaly a seDsaly:
Ing. Blanka Gábová,
kontrolor pověřený řízením
Ing, Pavla Frydrychová,

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

kontrolor

Seznam předložených dokumentů :
rozpočet
- rozpočet obce na rok 2Ot7 schválený zastupitelstvem obce dne 6. 3. 2OI7, návrh rozpoČtu obce
na rok 2OI7 byl zveřejněn na úřední desce a na internetorných stránkách v období od L7. 2.
do 7, 3, 2017, schválený rozpočet obce na rok 2OL7 byl zveřejněn na internetových stránkách

-

dne 7. :1.2017,
pravidla rozpočtovéhoprovizoria na rok 2017 schválená zastupitelstvem obce dne 19. 12,2U,6,
pověření rady obce k provádění rozpočtorných opatření do rnýše Kč 100.000,-- na jedno rozpoČtové
opatření, schváleno zastupitelstvem obce dne 2. 3. 2015,

tel. 5q5 622

222
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3.20L7,

oznámení o místě zveřejnění střednědobého r4ihledu rozpočtu,
schváleného rozpočtu, rozpočtového
oPatření a schváleného závěreČnéhoÚČtu v elektronické podobě
a místě, kde je možnénahlédnout
do jeho listinné podoby, bylo zveřejněno na úřední desce
dne 22.

stanovení závazného ukazatele

-

závěreČný ÚČet

-

29659/2018

rozPoČtové oPatření Č. U20I7 schválené zastupitelstvem
obce dne 19, 6.2017, schválené rozpočtové
opatření Č. Il2017 bylo zveřejněno na internetových stránkách
dne 22. 6.20t7,
rozPoČtouý uýhled na období 2016 až 2018 schválený zastupitelstvem
obce dne 23. g.2OI4,schválený
střednědobý rnýhled rozpoČtu byl zveřejněn na internetouich
stránkách dne 14,

-

-

MSK

v době

6. 2oI7,

rozpočtového provizoria základní ško|e a mateřské
škole
Kozmice, okres Opava, příspěvková organizace ze dne 20.
12.2016,

za rok 2016

schválený zastupitelstvem obce bez uýhrad <Jne

19.6.

2oI7,

návrh závěreČného ÚČtu byl zveřejněn na úřední desce
a na internetouých stránkách v období od 1. 6.
do 20, 6, 2017, schválený závěreČný ÚČet obce na rok 2016
byl zveřejněn na internetor4ich stránkách
dne 22. 6, 20t7,
rozpoČtovéopatření Č,2l20I7 schválené zastupitelstvem
obce dne 18. g.2017, schválené rozpočtové
opatření Č,2l20I7 bylo zveřejněno na internetových stránkách
dne 21. g.2oI7,
rozpoČtovéopatření Č.3l2ol7 schválené zastupitelstvem
obce dne 18. t2,20t7,schválené rozpočtové
oPatření Č.312017 bYlo zveřejněno na internetových stránkách
dne 10,
2oI7,

L

účetnía finančnívýkazy
uikaz rozvaha sestavený k 30. 6. 20t7 v Kč,
uýkaz příloha sestavený k 30. 6. 2017 v Kč,
uikaz zisku a ztráty sestavený k 30. 6, 20L7 v Kč,
uýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-I2[sestavený
k 30. 6. 2017 v Kč,
rnýkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 20í7 v Kč,
r,nikaz zisku a ztrály sestavený k 31. 12.
2077 v Kč,
vykazrozvaha sestavený k 31. 12. 20L7 v Kč,
wikaz příloha rozvahy sestavený k 31, 12. 20t7 v Kč,
hlavní kniha účetniďvízaobdobí I2l20I7 v Kč,

účetniďví
akce "oddechová zóna" - ÚČetnídoklady Č, 7111 ze dne 20.4,20t7
(předpis faktury přijaté), č. 59
ze

dne 27,4,2oI7 (Úhrada faktury) a Č,4L7o7 ze dne t3,4.2017
(zařazení na majetkový účet

na základě předávacího protokolu ze dne 13. 4.20t7),

akce "Dřevěný sklad na lavice" - ÚČetní doklady Č.7101
ze dne t2. 4. 2017 (předpis faktury přijaté),
Č,52 ze dne 13, 4,2oL7 (Úhrada faktury) a Č. 41705 ze dne
t2. 4.2ot7 (zařazení na majetkor,ný účet
na základě předávacího protokolu ze dne 12. 4. 2017),
vliPis obratŮ ÚČtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný
majetek, pořízeny např. doplňky v kulturním domě
(ÚČetnídoklad Č, 76 ze dne 1. 6. 2ot7), info
tabule (účetnídoklad č. 90 ze dne 23. 6. 2017), opona
a kolébkorný zvedák (ÚČetní doklad Č. 94 ze dne 30, 6. 20t7), ochranná
síť(účl:tnídoklad č. 54
ze dne 20, 4, 2ol7) a volejbalová sít' (účetnídoklad
č. 7oo794 ze dne 23. 6. 2oL7),
pokladní deník k 30. 6, 2017,
ÚČetní dokladY Č, 5o - 60 za období od7.4. do 28.
4.2ot7 (bankovní vypisy č. 50 60 včetně předpisů

faktur přijatých),

účetnídoklady č,700752 - 70o7g8 za období od 13.
6. do 26,6,2oí7 (pokladní doklady),
plán inventur k provedení inventarizace majetku,
usnesení rady obce ze dne 6, 1,2. 2017, protokol

o ProŠkoleníČlenŮ inventarizaČní komise ze dne 18. 12.
2017, inventarizační zprávazel dne 30. 1. 2018,
vzorek inventurních soupisů, seznam inventurních identifikátorů,
účetnídoklady č. 700977,701300 a 159 za rok 20t7 hospodářská
činnost,

íel., 595 622 222
íáx: 595 ó22 126
lD DS:8xóbxsd

wlvrv.nrsk.cz

čj.,

MsK 29659/2018

Sp.

zn.:

KON/13538/2017lSam

odměňování

-

mzdové listy ČlenŮ zastupitelstva obce za období 0I-06l20I7 os. č. 319, t36,248,146 a 148,
usnesení zastupitelstva obce ze dne 6. 3. 2017 - schválení odměn neuvolněným členůmzastupitelstva
obce,
mzdové listy všech členůzastupitelstva obce za období 07-I2l20I7,

zřizené organiizace

-

stanovení závazného ukazatele Základní škole a mateřské škole Kozmice, okres Opava, příspěvková
organizace ze dne B. 3. 2017,
navýŠenízávazného ukazatele Základní škole a mateřské škole Kozmice, okres Opava, příspěvková
organizace ze dne 20. 6. 2017,
protokol o r4isledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené u základní školy a mateřské školy
Kozmice, okres Opava, příspěvková organizace (kontrolované období 1, 1. - 15, 7. 2017)
ze dne IB.7. 2017,

usnesení rady obce ze dne 20, 2. 2017 - schválení účetnízávěrky Základní školy a mateřské školy
Kozmice, okres Opava, příspěvková organizace za rok2016,

darovací smlouva

-

darovací smlouva uzavřená dne 20, 3. 2Ot7 s Římskokatolickou farností Kozmice - předmětem smlouvy
je nabytí pozemků p, č. 2 a 3 (včetně válečnéhohrobu a kříže),schváleno zastupitelstvem obce
dne 6. 3. 2017, účetnídoklady č. 41703 ze dne 6. 4, 2oI7 (zařazení na majetkové účty)a č. 31733
ze dne 20.3,2017 (předpis),

pachtovní sm!ouvy

-

pachtovní smlouva uzavřená dne

-

do 13. 3. 2017, schváleno radou obce dne |5. 3, 2017,
pachtovní smlouva uzavřená dne 1. 2, 2017 s fyzickou osobou

l6. 3, 20I] s fyzickou osobou - předmětem smlouvy jsou pozemky
obce p. č. I723l2, L723l35 a I723l34 v k. ú. Kozmice, záměr byl zveřejněn v období od 25. ).
- předmětem smlouvy jsou

pozemky

obce p. č. 905/3, 905/8, 1426, I303l2, 1755, 1765, 1821, 1830, 1846, 1848, 1850 a 1854
v k, ú. Kozmice, záměr byl zveřejněn v období od 12. 1. do 28. I.2017, schváleno radou obce
dne 30. L.2017,

smlouvy o zřízeni věcného břemene
- smlouva o zřízenívěcného břemene uzavřená dne 31. I. 2Ol7 se společnoslí ČE7 Distribuce, a. s,
(zastoupenou společnostíALBREKO s. r. o,) - předmětem smlouvy je umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy zemního vedení nízkéhonapětí na pozemcích obce p. č, 531/9 a 1744
v k, ú. Kozmice, schváleno radou obce dne 30. I.2017, účetnídoklad č. 62017 ze dne I5.2.2017

-

(předpis pohledávky a změna analytického účtu),

smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 1. 2. 2017 se společnostíČrZ Distribuce, a, s.
(zastoupenou Janem Ondrušem) - předmětem smlouvy je umístění a provozování zařízení distribuční
soustavy podzemního vedení nízkéhonapětí a pojistkové skříně SP-tO0 na pozemku obce p. č. 1796
v k. ú. Kozmice, schváleno radou obce dne 30. L 2017, účetnídoklad č. 420t7 ze dne 3.2,2017
(předpis pohledávky a změna analytického účtu),

smlouva na prodej nemovitosti
- kupní smlouva ze dne 4. I0. 2017 uzavřená s prodávajícím - fyzickou osobou na nákup pozemku
p.č. 106/2 v k,ú. Kozmice, usneseníze zasedánízastupitelstva obce ze dne 18.9.20t7, návrh na vklad
.7
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do katastru nemovitostí ze dne 20. t2.2017, účetnídoklady č. 101701 ze dne 4, I0.
2oL7 a č, 121705

ze dne 20. 12.20t7,

smlouva o poskytnutí dotace
- smlouva o Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. oI877l2ot71RRC
ze dne 15, 6. 2017 na realizaci projektu "Rekonstrukce kulturního domu v Kozmicích,, v
maximální
VyŠiKČ 258.000,--, tj. 38,87o/o celkouých skuteČně uznatelných nákladů, účetní
doklad č. 96
ze dne 4.7.2017 (přijetí 1, splátky),
- Úz 607 - závéreČnévyúČtovánídotace ze dne 14, g, 2017 ve výši Kč 258.000,- po poskytnuté
Moravskoslezským krajem na projekt "Rekonstrukce kulturního domu v Kozmicích,,,
účetnídoklady č,
135 ze dne 25. 9,2017 (vYÚČtování dotace), Č. 51715ze dne 31. 5. 2017 (zaúčtovární
dohadu dotace),
Č,51704 zedne t6.5.2ot7 (zařazenídouŽÍvánÍ)ač.91735zedne 30.g.2ot7 (opravazaúčtováníúi

-

607),

Úz 98 o71 - předběŽné vyúČtovánírnýdajŮ souvisejících s konáním voleb do Poslanecké
sněmovny
Parlamentu čR ve dnech 20. a 2t, října 20t7 ve rnýši Kč 32.963,- ze
dne 30. 11. 2017 včetně účetních
dokladů, dohody o provedení práce ze dne 9. 10., 16. 10. a 16. Io.2OI7,

veřejnoprávní smlouvy
- veřejnoPrávní smlouva o Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kclzmice č. Il2oI7
ze dne 8. 3. 2017 uzavřená s Příjemcem Tělornýchovná jednota soKoL Kozmice,
z. s. na rozvoj
tělornýchovY a sPortu v obci V roce 2017 ve výši Kč 400.000,--, schváleno
zas;tupitelstvem obce
dne 6. 3, 2017, Žádost o Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Kozmice
zel dne 2, t2, 2016,
zveřejnění veřejnoPrávní smlouvy na Úřední desce způsobem umožňujícím
dálkorný přístup v období
od 14. 3, 2017 do 15. 3. 2O2O, ÚČetnídoklad č. 33 ze dne 8. 3. 2oI7 (úhrada
1.
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiČnídotace z rozpočtu obcesplátky),
Kozmice č. 4l20I7
ze dne t5. 3, 2OI7 uzavřená s přrjemcem Českýsvaz včelařů,z.s. Hlučínna
úhradu uýdajů spojených
sČinnostíorganizaceVroce2017veV,ýŠi l(Č15.00o,--,schválenozastupitelstvemobcedne6.3.2ot7,
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Kozmice ze
dne 24. tL 2016, účetnídoklad
č,3l ze dne 15. 3,2017,
- veřejnoPrávní smlouva o poskytnutí neinvestiČnídotace z rozpočtu obce Kozmice č. gl2ot7
ze dne 24, 5, 2017 uzavřená s příjemcem Základní organizace českého
zahrádkářského svazu Kozmice
na Úhradu výdajŮ sPojených se zahrádkářskou činnostíorganizace v roce
2017 ve \^ýši Kč 30,000,--,
schváleno zastuPitelstvem obce dne 6, 3.2017, Žádost o poskytnutíindividuální
dotace z rozpočtu obce
Kozmice ze dne 2L n,2016, účetnídoklad č, 700668 ze dne 24,
5, 2017,
- Protokol z kontrolY vYÚČtování dotace poskytnuté ve rnýši Kč 400.000,- na základě veřejnoprávní
smlouvY Č.U2Or7 ze dne 8. 3. 2oL7 uzavřené s přr;emcem rěiovýchovná
;ednota SoKoL
Kozmice, z. s., ÚČetnídoklad Č.103 ze dne tg,7,2oI7 (2.
splátka), č. 121736 ze dne 30. L2.2oI7
(vyúčtování),

veřejné zakázky

-

písemnosti k veřejné zakázce malého rozsahu na
akci "Rekonstrukce kulturního dclmu v kozmicích,,
-vYzva k Podání nabídkY ze dne 10. 1. 2017
schválená radou obce ze dne LL I.2017, potvrzení
o Převzetí výzvY ze dne 12, 1. a 13. L 2OL7, čestnéprohlášení členůkomise
ze dne 30, I.2017,
nabídkY firem, zPráva o otevíránía hodnocení nabídek ze dne

30. 1. 2017, oznámení o wiběru
I. 2. 2oL7, usnesení rady obce ze dne 20. 2. 2017 - schválení smlouvy
o dílo, smlouva o dílo ze dne 21. 2. 2ol7 uzavřená se zhotovitelem
Ricka Karel, s.r.o. v celkové výši
KČ650,398,--bezDPH,zveřejněnísmlouvyodílonaprofiluzadavatele
dne27,2,20.L7,usnesenírady
nejvhodnějŠÍnabídky ze dne
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obce ze dne 5. 4. 2017 - schválení navýšeníceny z důvodůvíceprací, dodatek č. 1 ze dne 7. 4,2017
na celkovou Částku KČ 664.242,-- bez DPH, účetnídoklady č, 7ít8 ze dne 20, 4, a č. 60 ze dne
28. 4, 2017 (fotokopie),
vnitřní předpis ll2009 o zadávání veřejných zakázek s platností od 1. 11. 2009,
dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci: "hřiště s umělým povrchem": příkazní
smlouva ze dne 19.9.2OI7 uzavřená s jk grant s.r,o. na administraci veřejné zakázky, výzva k podání
nabídky ze dne 14, 9. 20t7 včetně potvrzení o odeslání 7 uchazečům, usnesení rady obce č,63lL
ze dne 18. 9. 2017, čestná prohlášení členůkomise ze dne 16, IO. 2017, zpráva o otevírání
a hodnocení nabídek ze dne 16. 10. 2OL7, oznámení o vyřazení nabídky ze dne 16. 10. 2017, oznámení
o uýběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 10. 2017 včetně odeslání, smlouva o dílo ze dne 1, I1.2ot7
uzavřená s vítězným uchazečem Kamil Mokný s.r.o. v hodnotě Kč 2.990.286,14 bez DPH, usnesení
ze zasedání rady obce
L IL 2017,

č. 65/8 ze dne 16. 10. 20L7, zveřejnění na profilu zadavatele ode

dne

usnesení a zápisy

-

zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne 14. 6, 2017,
zápisy z jednání finančníhornýboru zastupitelstva obce ze dne 13, 2. a 30, 5, 2017,

usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 6.2017 - schválení účetnízávěrky obce Kozmice sestavené
k 31. 12, 2016,
zápis z jednání kontrolního rnýboru ze dne 7. 12. 2017 ,
zápisy z jednání finančníhovýboru ze dne 1. 9. a 30. 11. 2017,

peněžní fondy

-

rozpočet sociálního fondu obce Kozmice na rok 2017 schválený zastupitelsWem obce dne 6. 3. 2017,
zásady pro Worbu a používánísociálního fondu obce účinnéod 1. 1. 2016,
sestava rnipis zápisů pro ORG 111 - sociálnífond,
účetnídoklady č.701234 ze dne 6. 10. fiubileum), č. 72IL ze dne 1. 8., Č.7305 ze dne 6. Il,2017
(stravenky), č. 111711 ze dne 30. 11., č, I2L737 ze dne 30, t2,, Č. 183 ze dne 7. I2., Č. 182 ze dne
6. 12. a č. 7346 ze dne 5, 12. 2017,

tel : 595 622

222

1

lhx: 5q5 ó22 l26

lD DS:8róbxsd

u,rvrv.

nlsk.cz

