ODBOR EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ
Sp. zn.: OEKO-PŘ 37382/2018/jahol

stejnopis č. 2

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
obce Habří, IČO 00581283

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
17. října 2018 jako dílčí přezkoumání,
2. května 2019 jako konečné přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření obce Habří za rok 2018 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo
zahájeno dne 16.07.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumání vykonal:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Dana Berková

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský
úřad Jihočeského kraje pod č. 663/2018/OEKO-PŘ dne 20.07.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Daniel Bednář - starosta
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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 02.05.2019 ve 12.48 hod.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2018

 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. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 2 odst. 2
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Obec má "Obecně závaznou vyhlášku obce Habří č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů" účinnou
od 01.01.2018 vydanou na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. Kontrolou výkazu FIN 2-12M sestaveného k 30.09.2018 bylo zjištěno, že účetní jednotka účtuje
příjmy z poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na položku 1337 (poplatek za komunální odpad). Tento druh poplatku má být účtován
na položku 1340.
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Popis plnění opatření:
Účetním dokladem č. 1810-000001 ze dne 01.10.2018 byl poplatek za komunální
odpad přeúčtován na položku 1340, ve výkazu FIN 2-12M k 31.12.2018 vykazuje
položka 1337 částku 0,00 Kč.
Opatření bylo splněno: Napraveno.
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A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné
při konečném přezkoumání za rok 2018

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
 Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle
ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení
§ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.):
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících
se rozpočtových prostředků
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 77 odst. 1
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Členovi zastupitelstva obce, jemuž zanikl mandát člena zastupitelstva, bylo odchodné poskytnuto v nesprávné
výši nebo mu nebylo poskytnuto.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou přehledu mezd za období 11/2018 bylo zjištěno, že zastupiteli obce, který ke dni voleb zastával
funkci neuvolněného místostarosty a následně nebyl v novém funkčním období opětovně zvolen do uvolněné
funkce nebo do funkce starosty či místostarosty, nebylo poskytnuto odchodné.
Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení právního předpisu:
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 7 odst. 2
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou inventurního soupisu účtu 081 Oprávky ke stavbám k 31.12.2018 bylo zjištěno, že zůstatky
jednotlivých analytických účtů neodpovídají oprávkám u jednotlivých analytických účtů účtu 021 - Stavby
uvedeným na sestavě vytištěné z majetkové evidence.
Nesouhlasí ani celkový zůstatek syntetického účtu v hlavní knize s majetkovou evidencí. Dle majetkové
evidence je stav účtu 081 - 12.047.966,28 Kč, dle hlavní knihy je stav 12.103.614,28 Kč. Dále nesouhlasí stav
účtu 022 vedený v účetnictví (71.050,00 Kč) se stavem uvedeným v majetkové evidenci (67.250,00 Kč).
Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
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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. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neúčtuje o hospodářské činnosti.
3. 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.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
5. 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.
6. 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
7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
9. 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
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.
12. 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.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
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14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C.

Plnění
opatření
v předchozích letech

k

odstranění

nedostatků

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

zjištěných

byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
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:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2017 dne 28. 12. 2016 jako schodkový s financováním z vlastních
prostředků, dle přílohy, příjmy 1.564.800 Kč, výdaje 4.855.800 Kč, financování 3.291.000 Kč. Kontrolou bylo
zjištěno, že stav peněžních prostředků na účtu 231- Základní běžný účet ÚSC k 1. 1. 2017 je 3.217.604,37 Kč.
Schodek rozpočtu na rok 2017 ve výši 3.291.000 Kč nebylo možné uhradit prostředky z minulých let ani návratnými
zdroji.
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Název opatření:
Zápis z jednání ZO ze dne 29.05.2018
Opatření splněno dne:
17.10.2018
Popis plnění opatření:
Dne 29.12.2017 schválilo zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2018 jako
schodkový s financováním z vlastních prostředků, dle přílohy, příjmy 1.676.200,00 Kč, výdaje 3.676.200,00 Kč,
financování 2.000.000 Kč. Stav peněžních prostředků na účtu 231- Základní běžný účet ÚSC k 01.01.2018 byl
ve výši 3.790.634,14 Kč. Schodek rozpočtu na rok 2018 ve výši 2.000.000,00 Kč je tedy možné uhradit prostředky
z minulých let.
Opatření bylo splněno: Napraveno.
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D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004
Sb.

 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:
 Členovi zastupitelstva obce, jemuž zanikl mandát člena zastupitelstva, bylo odchodné poskytnuto
v nesprávné výši nebo mu nebylo poskytnuto.

 Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.
Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

D.II.

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 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................... 3,91 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........................ 4,00 %

D.IV.

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výše dluhu územního celku: 0,00 Kč
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 1 259 817,32 Kč

D.V.

Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

-

S návrhem rozpočtu na rozpočtový rok je obec povinna zveřejnit informace o schváleném rozpočtu
na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném nebo
skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.

-

Účetní jednotka je v souladu s bodem 6.3. daného účetního standardu povinna účtovat dle okamžiku
uskutečnění účetního případu, v případě darovacích smluv (obec jako dárce) účtovat o předpisu závazku
ke dni uzavření smlouvy.

Habří, dne 2. května 2019
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Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Bc. Dana Berková
………………………………………….
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. 420/2004 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 dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou
uvedené v příloze.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Habří o počtu 10 stran včetně přílohy byl
seznámen dne 02.05.2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 02.05.2019 starosta obce Daniel Bednář.

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.
pokutu do výše 50.000,00 Kč.

Daniel Bednář
………………………………………….
starosta obce

………………………………………….
podpis
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P ří loh a k e z p r áv ě o v ýs l edk u p ř ez koum án í ho spod a ř ení z a ro k 20 1 8.
Návrh rozpočtu
 Návrh rozpočtu na r. 2018 projednán na jednání ZO dne 29.12.2017, zveřejněn na úřední desce
a na internetových stránkách od 13.12.2017 dosud.
Rozpočtová opatření
 Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření ze dne 14.11.2018, schvalování rozpočtových změn
na straně výdajů do výše 100.000,00 Kč, v oblasti příjmů neomezeně.
 - rozpočtové opatření č. 6/2018 schválené starostou obce dne 29.11.2018
 Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření ze dne 16.12.2015, usnesení ZO č. 12/2015,
schvalování rozpočtových změn na straně výdajů do výše 100.000,00 Kč na paragraf, v oblasti příjmů
neomezeně.
 Do termínu dílčího přezkumu schválena 4 RO:
 RO č. 1 schválené starostou obce dne 31.01.2018, zveřejněno od 31.01.2018
 RO č. 2 schválené starostou obce dne 30.06.2018, zveřejněno od 30.06.2018
 RO č. 3 schválené starostou obce dne 31.08.2018, zveřejněno od 31.08.2018
 RO č. 4 schválené starostou obce dne 26.09.2018, zveřejněno od 26.09.2018
Schválený rozpočet
 Rozpočet na r. 2018 schválen usnesením ZO č. 10/2017, bod č. 1, dne 29.12.2017, rozpočet schválen jako
schodkový, P - 1.676.200,00 Kč, V – 3.676.200,00 Kč, schodek ve výši 2.000.000,00 Kč bude uhrazen
finančními prostředky z minulých let.
 Schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách obce dne 30.12.2017 - potvrzeno na dokumentu.
Střednědobý výhled rozpočtu
 Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 - 2020, schválen ZO dne 29.12.2017, usnesení č. 10/2017, bod
č. 2
 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn od 13.12.2017 do 29.12.2017 - potvrzeno na dokumentu
 Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách obce od 29.12.2017.
Závěrečný účet
 Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 11.04.2018
do 16.05.2018 - potvrzeno na dokumentu, projednán a schválen v ZO dne 16.05.2018, bylo přijato opatření
k nápravě zjištěné chyby a nedostatku, přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků a zpráva o plnění
přijatých opatření doručeny na KÚ dne 29.05.2018, souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
 Úplné znění schváleného závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku PH zveřejněno na internetových
stránkách obce od 17.05.2018.
Faktura
 Faktura vystavená
 Fa č. 31/2018 ze dne 16.05.2018 na dřevo z obecního lesa v celkové částce 72.214,50 Kč, odběratel
Energoforest, Křemže
 - předpis pohledávky - účetní doklad č. 1805-000008 ze dne 16.05.2018
 - úhrada - BV (KB, a.s.) č. 5 - obrat ve výši 72.214,50 Kč ze dne 29.05.2018
 - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 18-801-00131 ze dne 29.05.2018



Faktura přijatá
Fa č. 17/2018 ze dne 21.08.2018 na provedené stavební práce v částce 59.337,00 Kč, dodavatel František
Petrách, Čakov 49
 - předpis závazku - účetní doklad č. 1809-000008 ze dne 29.08.2018
 - úhrada - BV (KB, a.s.) č. 9 - obrat ve výši 59.337,00 Kč ze dne 07.09.2018
 - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 18-801-00234 ze dne 07.09.2018
 Fa č. 21832 ze dne 31.08.2018 na opravu osvětlení v obecní hospodě v částce 6.463,00 Kč, dodavatel
JP Elektro, Habří 53
 - předpis závazku - účetní doklad č. 1809-000011 ze dne 05.09.2018
 - úhrada - BV (KB, a.s.) č. 9 - obrat ve výši 6.463,00 Kč ze dne 10.09.2018
 - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 18-801-00235 ze dne 10.09.2018
Hlavní kniha
 Analytická předvaha 09/2018
 Analytická předvaha 12/2018
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Inventurní soupis majetku a závazků
 Příkaz k provedení inventarizace ze dne 06.12.2018
 Plán inventarizace ze dne 06.12.2018
 Podpisové vzory členů inventarizační komise ze dne 06.12.2018
 Zpráva z provedené inventarizace majetku obce k 31.12.2018 ze dne 03.01.2019
 Inventurní soupisy účtů k 31.12.2018 - účty 022, 082, 028, 088, 041, 311, 261, 346, 345, 231, 342, 331,
337, 321, 315, 401, 408, 966
 - účet 031 - parc. č. 18/1, 34/2, 404/3, 477/1, 477/2, 477/3, 477/4, 520/4, 521/2, 51/2 v k. ú. Habří u Lipí
 - účet 021 - AU 0211 - budova č. p. 32, stavba bez č.p. na st. 52, stavba bez č.p. na st. 56, stavba bez
č.p. na st. 51 v k. ú. Habří u Lipí
Kniha došlých faktur
 Za r. 2018 - poslední faktura č. 56
Kniha odeslaných faktur
 Za r. 2018 - poslední faktura č. 33
Odměňování členů zastupitelstva
 Zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 01.11.2018 - bod III - rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva
 - přehled mezd za období 11/2018 - všichni neuvolnění zastupitelé
Pokladní doklad
 VPD č. 44 ze dne 22.08.2018 na benzín do sekačky v částce 640,00 Kč
 - účetní doklad č. 18-701-00063 ze dne 22.08.2018
 VPD č. 39 ze dne 18.07.2018 na dárkové balíčky v částce 200,00 Kč
 - účetní doklad č. 18-701-00057 ze dne 18.07.2018
 VPD č. 29 ze dne 30.04.2018 na občerstvení - májka v částce 2.986,00 Kč
 - účetní doklad č. 18-701-00041 ze dne 30.04.2018
 PPD č. 13 ze dne 11.05.2018 na poplatky v celkové částce 5.220,00 Kč
 - účetní doklad č. 18-701-00046 ze dne 11.05.2018
Pokladní kniha (deník)
 K 30.09.2018, zůstatek ve výši 19.367,00 Kč odsouhlasen na analytickou předvahu k 09/2018
Příloha rozvahy
 K 30.09.2018
 K 31.12.2018
Rozvaha
 K 30.09.2018
 K 31.12.2018
Účetní doklad
 Účetní doklad č. 1810-000001 ze dne 01.10.2018 - přeúčtování poplatku za komunální odpad
Účtový rozvrh
 Platný pro r. 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
 Výkaz FIN 2-12M sestavený k 30.09.2018
 Výkaz FIN 2-12M sestavený k 31.12.2018
Výkaz zisku a ztráty
 Výkaz FIN 2-12M sestavený k 30.09.2018
 Výkaz FIN 2-12M sestavený k 31.12.2018
Darovací smlouvy
 Darovací smlouva uzavřená dne 16.05.2018
 - předmět smlouvy - finanční dar ve výši 15.000,00 Kč
 - obdarovaný - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Habří
 - schválení poskytnutí daru - zápis z jednání ZO ze dne 07.03.2018
 - úhrada - BV (KB, a.s.) č. 9 - obrat ve výši 15.000,00 Kč ze dne 06.09.2018
 - účetní doklad č. 18-801-00232 ze dne 06.09.2018
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Dokumentace k veřejným zakázkám
 Směrnice k zakázkám malého rozsahu s platností od 10.12.2009
 Akce - "Položení kabelu veřejného osvětlení a instalace 3 světel"
 - postup dle bodu 2 dané směrnice
 - návrh přílože kabelu veřejného osvětlení a rozmístění svítidel veřejného osvětlení včetně cenové nabídky
ze dne 19.03.2018
 - zápis z jednání ZO ze dne 28.03.2018 - schválení zhotovitele
 - objednávka ze dne 29.03.2018 - zhotovitel Střední odborná škola elektrotechnická, Hluboká nad Vltavou
 - fa č. FA-0030/2018 ze dne 24.07.2018 na přílož kabelu veřejné osvětlení a nové osvětlovací body v obci
Habří v částce 229.900,00 Kč, dodavatel Střední odborná škola elektrotechnická, Hluboká nad Vltavou
 - předpis závazku - účetní doklad č. 1808-000001 ze dne 25.07.2018
 - úhrada - BV (KB, a.s.) č. 8 - obrat ve výši 229.900,00 Kč ze dne 07.08.2018
 - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 18-801-00208 ze dne 07.08.2018






Akce: Zpevněná plocha u kapličky v Habří
- postup dle bodu 2 dané směrnice
- položkový rozpočet ze dne 16.03.2018
- zápis z jednání ZO ze dne 28.03.2018 - schválení zhotovitele
- fa č. 17/2018 ze dne 21.08.2018 na provedené stavební práce v částce 59.337,00 Kč, dodavatel
František Petrách, Čakov 49
 - předpis závazku - účetní doklad č. 1809-000008 ze dne 29.08.2018
 - úhrada - BV (KB, a.s.) č. 9 - obrat ve výši 59.337,00 Kč ze dne 07.09.2018
 - zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 18-801-00234 ze dne 07.09.2018
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
 Informace o přijatých opatřeních k nápravě zjištěných chyb a nedostatků doručena na KÚ dne 29.05.2018.
Vnitřní předpis a směrnice
 Směrnice k zakázkám malého rozsahu s platností od 10.12.2009
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
 Zápis z jednání ZO ze dne 29.12.2017 - schválení rozpočtu na r. 2018, schválení střednědobého výhledu
rozpočtu na r. 2018 - 2020
 Zápis z jednání ZO ze dne 16.05.2018 - schválení závěrečného účtu za r. 2017, schválení účetní závěrky
za r. 2017
 Zápis z jednání ZO ze dne 28.03.2018 - schválení zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
 Zápis z jednání ZO ze dne 07.03.2018 - schválení poskytnutí finančního daru
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
 Zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 01.11.2018
 Zápis z jednání ZO ze dne 14.11.2018 - pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
 Zpráva o plnění přijatých opatření doručena na KÚ dne 29.05.2018.
Obecně závazná vyhláška obce
 Obecně závazná vyhláška obce Habří č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů" účinná od 01.01.2018 vydaná
na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů schválená
usnesením ZO č. 8/2017 dne 01.11.2017.
Účetní závěrka obce za r. 2017
 Schválena ZO dne 16.05.2018, usnesení č. 3/2018
 - Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2017 ze dne 16.05.2018
 - Stavová zpráva odeslána do CSÚIS dne 28.05.2018
 - Převod výsledku hospodaření - účetní doklad č. 1805-000015 ze dne 16.05.2018
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