
KRAJSKÝ ÚŘAD
. . !'"Ť'

JIHOČESKÝ KRAJ

ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ
Sp. zn.: OEKO-PŘ 80732/2018/evpa stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
města Mladá Vožice, IČO 00252557

Přezkoumáni bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
od 24. září 2018 do 26. září 2018 jako dňči přezkoumáni
od 24. dubna 2019 do 25. dubna 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumáni hospodaření města Mladá Vožice 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 přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů, bylo zahájeno dne 16.7.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného
oznámeni.

Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Přezkoumáni vykonali:

- kontrolor pověřený řizením přezkoumání: Ing. Dagmar Koukolová

- kontrolor: Jaroslav Holub

Pověření k přezkoumáni podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad
Jihočeského kraje pod č. 670/2018 a č. 66/2018 dne 20.7.2018.

Přezkoumáni bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumáni byli přítomni: Mgr. Jaroslav větrovský - starosta

Jana Rašková - vedoucí finančního odboru
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumáni 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 uskutečněni
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 kontrolnI úkon ukončeni kontroly na místě byl učiněn dne 25.4.2019 ve 13.45 hodin,

A. výsledek dňčích přezkoumání

AJ. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dňčích přezkoumání za rok 2018
nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z däčích přezkoumání nebo zjištěné
při konečném přezkoumání za rok 2018

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové 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, týkaiÍcÍch se
rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. C) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano
Město neprovozuje podnikatelskou činnost.

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkaiÍcÍ 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
Město uzavřelo dne 29.9.1997 s SBD sdružení za účelem výstavby bytového domu o 22 bytech.

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkaiÍcÍ se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano

6. Ustanoveni § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládáni s prostředky poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
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7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. q) 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. Ustanoveni § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodařeni s majetkem ve vlastnictvI územního celku

- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládáni a hospodařeni s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. C) zadávání a uskutečňováni veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštnIho právního předpisu
- přezkoumán: Ano

11. Ustanoveni § 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 f'yzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Město ručí za závazek dlužníka SBD Mladá Vožice do celé výše závazku 25.260.000 Kč - prohlášenI ručitele
ze dne 26.5.2000.

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavováni movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano

14. Ustanoveni § 2 odst. 2 písm. q) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

16. Ustanoveni § 2 odst. 2 písm. i) ověřeni poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravuiÍcÍho rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření
v předchozích letech

k odstranění nedostatků zjištěných

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D.

DJ.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

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

o nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.||. 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 hospodařeni nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.|||. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,89 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 18,79 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 6,31 %

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: 14 812 912,62 Kč
60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 44 711 037,79 Kč

Mladá Vožice, dne 25. dubna 2019

KRAJSKÝ ÚŔA,D
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumáni hospodaření: JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekorlomický
oc|děknl' Přezkumu a rnétodiky

' Zim=='9,2/,370 76 Čéské Buděiovice

Ing. Dagmar Koukolová
podpis kontrolora pověřeného řIzenIm

kontrolor pověřený řízenim přezkoumání přezkoumáni

Jaroslav Holub

kontrolor poďQis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumáni:

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 přezkoumáni, a to
kontrolorovi pověřenému řIzením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem
marného uplynuti lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podáni
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písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený ňzenim 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 přIslušného spisu.
nedílnou součástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumáni, které jsou
uvedené v příloze.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumáni hospodařeni města Mladá Vožice o počtu 11 stran včetně přílohy
byl seznámen dne 25.4.2019 a její stejnopis č. 2 převzal dne 25.4.2019 starosta obce Mgr. jaroslav
Větrovský.

Poučení:

Uzemní celek je ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumáni hospodaření a podat o tom
písemnou informaci přezkoumávajÍcÍmu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednáni této zprávy spolu se
závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle
ustanoveni § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá přIslušnému přezkoumávajÍcÍmu orgánu
písemnou zprávu o plněni přijatých opatřeni a v této lhůtě přIslušn&nu přezkoumávajIcimu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopusti 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 kč.

Mgr. Jaroslav větrovský

starosta města podpis
l'

, ^'":
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
· zveřejněný od 24.11.2017 do 11.12.2017 i elektronicky

Rozpočtová opatření
· č. 1 schválené radou města dne 11.1.2018, zveřejněné dne 9.2.2018
· č. 2 schválené radou města dne 26.1.2018, zveřejněné dne 23.2.2018
· č. 3 schválené zastupitelstvem města dne 26.2.2018, zveřejněné dne 14.3.2018
· č. 4 schválené radou města dne 7.3.2018, zveřejněné dne 6.4.2018
· č. 5 schválené radou města dne 6.4.2018, zveřejněné dne 4.5.2018
· č. 6 schválené zastupitelstvem města dne 18.4.2018, zveřejněné dne 16.5.2018
· č. 7 schválené radou města dne 3.5.2018, zveřejněné dne 1.6.2018
· č. 8 schválené zastupitelstvem města dne 28.5.2018, zveřejněné dne 25.6.2018
· č. 9 schválené radou města dne 14.6.2018, zveřejněné dne 12.7.2018
· č. 10 schválené zastupitelstvem města dne 25.6.2018, zveřejněné dne 12.7.2018
· č. 11 schválené radou města dne 23.7.2018, zveřejněné dne 17.8.2018
· č. 12 schválené radou města dne 22.8.2018, zveřejněné dne 14.9.2018

Rozpočtová opatření
· č. 13 schválené zastupitelstvem města dne 17.9.2018, zveřejněné dne 12.10.2018
· č. 14 schválené radou města dne 31.10.2018, zveřejněné dne 16.11.2018
· č. 15 schválené radou města dne 30.11.2018, zveřejněné dne 21.12.2018
· č. 16 schválené radou města dne 21.12.2018, zveřejněné dne 18.1.2019

schválený rozpočet
· přebytkový, na paragrafy, P - 7.324.661 Kč, V - 58.165.400 Kč, splátky úvěrů - 12.159.261 Kč, včetně

rozpočtu fondů, zveřejněný dne 8.1.2018
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

· oznámení schválené výše příspěvku příspěvkové organizaci na rok 2018 ze dne 13.12.2017
střednědobý výhled rozpočtu

· návrh SVR na roky 2019 - 2020 zveřejněný od 24.11.2017 do 11.12.2017 i elektronicky, schválený SVR
zveřejněný od 8.1.2018

Závěrečný účet
· návrh ZÚ za rok 2017 zveřejněný od 5.6.2018 do 26.6.2018 i elektronicky, schválený zú zveřejněn dne

12.7.2018
Bankovní výpis

· č. 147 ze dne 1.8.2018 - poskytnuti finančního daru
· č. 160 ze dne 20.8.Z0.1'8 - úhrada VB, úhrada nájemného za nebytové prostory, 4.608 Kč
· č. 122 ze dne 25.6.2018 - příjem dotace 66.500 Kč
· č. 128 ze dne 2.7.2018 - úhrada faktury č. 119010594
· č. 145 ze dne 30.7.2018 - úhrada faktury č. 8400001282 a č. 1807-00665

Bankovní výpis
· č. 162 ze dne 22.8.2018 - úhrada faktury č. 11801080
· č. 191 ze dne 2.10.2018 - úhrada faktury č. 11801093
· č. 205 ze dne 22.10.2018 - úhrada faktury č. 11801111
· č. 229 ze dne 23.11.2018 - úhrada faktury č. 11801122
· č. 249 ze dne 21.11.2018 - úhrada faktury č. 11801143

Bankovní výpis
· č. 213 ze dne 1.11.2018 - příjem doplatku dotace, 8.673 Kč
· č. 199 ze dne 12.10.2018 - poskytnuti dotace TJ Sokol, 89.000 Kč
· č. 245 ze dne 17.12.2018 - poskytnuti doplatku dotace, 35.000 Kč

Bankovní výpis
· č. 44 ze dne 2.3.2018 - úhrada faktury č. 81-74/18/a

Faktura
· č. 11801080 ze dne 7.8.2018 - snížení energetické náročnosti společenského sálu, 815.086,50 KČ
· č. 11801093 ze dne 5.9.2018 - sníženi energetické náročnosti společenského sálu, 1.092.842 Kč
· č. 11801111 ze dne 9.10.2018 - sníženi energetické náročnosti společenského sálu, 628.856,10 Kč
· č. 11801122 ze dne 9.11.2018 - sníženi energetické náročnosti společenského sálu, 888.552 Kč
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· č. 11801143 ze dne 14.12.2018 - snÍženÍ energetické náročnosti společenského sálu, 446.759,40 Kč
Faktura

· č. 81-74/18/a ze dne 26.2.2018 - vypracování znaleckého posudku, 450 Kč
Faktura

· vydaná faktura č. 2018124 ze dne 31.7.2018 - úhrada VB, 6.171 KČ vC. DPH
· č. 119010594 ze dne 22.6.2018 - vybavení hasiči, 24.692 Kč
· č. 8400001282 ze dne 11.7.2018 - oblečeni hasiči, 47.770,80 Kč
· č. 1807-00665 ze dne 16.7.2018 - pracovni oblek, 15.990 Kč
· č. 2181418 ze dne 27,6.2018 - člun, 23.899 Kč
· č. 2DR18024 ze dne 12.7.2018 - přivěs, 24.075 Kč

Hlavní kniha
· k 31.12.2018

Hlavní kniha
· za období 8/2018

Inventurní soupis majetku a závazků
· plán inventur ze dne 14.11.2018
· inventarizační zpráva ze dne 25.1.2019
· inventurní soupisy k 31.12.2018

Odměňování členů zastupitelstva
· výplatní zastupitelů za období 12/2018

Pokladni doklad
· PPD č. 501682 ze dne 6.6.2018 - příjem za prodaný pozemek, 14,070 Kč

Pokladní doklad
· VPD č. 501805 ze dne 28.6.2018 -úhrada faktury č. 2181418
· VPD č. 501865 ze dne 12.7.2018 -úhrada faktury č. 2DR18024

Pokladní doklad
· VPD č. 501933 ze dne 27.7.2018 - úhrada nakoupených pozemků, 11.700 Kč
· VPD č. 501991 ze dne 7.8.2018 - kolek, 1.000 Kč

Příloha rozvahy
· k 31.12.2018

Příloha rozvahy
· k 31.8.2018

Rozvaha
· k 31.12.2018

Rozvaha
· k 31.8.2018

Účetní doklad
· č. 213 ze dne 1.11.2018 - zaúčtováni přijmu doplatku dotace
· č. 400190 ze dne 29.10.2018 - vyúčtováni zálohy na dotaci na vybavení SDH
· č. 199 ze dne 12.10.2018 - zaúčtováni poskytnuti zálohy na dotaci, 89.000 Kč
· č. 400148 ze dne 7.12.2018 - vyúčtováni dotace poskytnuté TJ Sokol
· č. 245 ze dne 17.12.2018 - zaúčtování poskytnuti doplatku dotace, 35.000 KčÚčetní doklad
· č. 300241 ze dne 2.3.2018 - předpis faktury č. 81-74/18/a
· č. 44 ze dne 2.3.2018 - zaúčtování úhrady faktury č. 81-74/18/a
· č. 400140 ze dne 6.8.2018 - zařazení nakoupených pozemků vC. souvisejÍcÍch nákladů do majetku,

13.150 Kč
Účetní doklad

· Č. 300880
· Č. 400112
· Č. 147 ze

prostory
· Č. 400120
· Č. 300857
· Č. 160 ze
· Č. 400123
· Č. 122 ze

ze dne 1.8.2018 - předpis darovací smlouvy na finanční dar, 181.594 KČ
ze dne 1.7.2018 - předpis nájemného z nebytových prostor
dne 1.8.2018 - zaúčtováni úhrady finančního daru, zaúčtování úhrady nájemného za nebytové

ze dne 16.7.2018 - zařazeni darované komunikace na účet 021
ze dne 31.7.2018 - předpis faktury č. 2018124

dne 20.8.2018 - zaúčtování úhrady za VB
ze dne 26.7.2018 - přeúčtování pozemků zatížených VB na analytické účty

dne 25.6.2018 - zaúčtování přijmu dotace
· č. 300761 ze dne 2.7.2018 - předpis faktury č. 119010594
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· č. 128 ze dne 2.7.2018 - zaúčtování úhrady faktury č. 119010594
· č. 300874 ze dne 30.7.2018 - předpis faktury č. 8400001282
· č. 300876 ze dne 30.7.2018 - předpis faktury č. 1807-00665
· č. 145 ze dne 30.7.2018 - zaúčtováni úhrady faktury č. 8400001282 a faktury č. 1807-00665
· č. 300749 ze dne 28.6.2018 - předpis faktury č. 2181418
· č. 30079 ze dne 12.7.2018 - předpis faktury č. 2DR18024Účetní doklad
· č. 300937 ze dne 22.8.2018 - předpis faktury č. 11801080
· č. 162 ze dne 22.8.2018 - zaúčtování úhrady faktury č. 11801080
· č. 301010 ze dne 5.9.2018 - předpis faktury č. 110801093
· č. 191 ze dne 2.10.2018 - zaúčtováni úhrady faktury č. 11801093
· č. 301221 ze dne 22.10.2018 - předpis faktury č. 11801111
· č. 205 ze dne 22.10.2018 - zaúčtování úhrady faktury č. 11801111
· č. 301377 ze dne 23.11.2018 - předpis faktury č. 11801122
· č. 229 ze dne 23.11.2018 - zaúčtováni úhrady faktury č. 11801122
· č. 301563 ze dne 21.12.2018 - předpis faktury č. 11801143
· č. 249 ze dne 21.12.2018 - zaúčtováni úhrady faktury č. 11801143
· č. 400152 ze dne 14.12.2018 - zařazení zateplení KD na účet 021Účetní doklad
· č. 400099 ze dne 18.6.2018 - vyřazení prodaného pozemkuÚčetnictví ostatní
· protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017 ze dne 25.6.2018
· informace o odeslání účetní závěrky do CSUlS dne 12.7.2018
· účetní doklad č. 400107 ze dne 25.6.2018 - přeúčtováni výsledku hospodaření na účet 432Účtový rozvrh
· pro rok 2018

výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
· k 31.12.2018

výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
· k 31.8.2018

výkaz zisku a ztráty
· k 31.12.2018

výkaz zisku a ztráty
· k 31.8.2018

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
· ZŠ a MŠ k 30.6.2018

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
· ZŠ a MŠ k 31.12.2018

výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
· ZŠ a MŠ k 30.6.2018

výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
· ZŠ a MŠ k 31.12.2018

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový pIán
· dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 14.11.2001
· odpisový plán na rok 2018

Darovací smlouvy
· darovací smlouva ze dne 1.8.2018 - finanční dar Řhnskokatolické farnosti na opravu čelní fasády kostela

sv. Martina, 181.594 Kč
· smlouva darovací ze dne 16.7.2018 - darováni komunikace v hodnotě 72 Kč od obce Běleč

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
· žádost o individuá|ní dotaci ze dne 31.8.2018 - TJ Sokol, na činnost 50.000 KČ, na skutečné náklady

provozu mládežnických družstev do 75.000 Kč
· smlouva o poskytnuti individuálnI dotace ze dne 5.10.2018 - 49.000 KČ " skutečné náklady do 75.000 KČ,

zveřejněna dne 17.10.2018
· zpráva o účelnosti vynaložených prostředků ze dne 30.11.2018
· oznámení o vyúčtování dotace ke dni 7.12.2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
· oznámeni o poskytnutí dotace neinvestičního charakteru ze dne 28.5.2018 - položka 4122, § 5512, Už 543
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· smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. SDO/OEZI/1744/18 ze dne 18.6.2018 - neinvestiční dotace
na PořÍzeni věcného vybavení pro SDH Mladá Vožice, 95.000 Kč, záloha 66.500 Kč, doplatek 28.500 Kč,
vlastní náklady 41.904 Kč, vypořádáni do 12.10.2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
· rozhodnuti o poskytnutí dotace z MŽP ze dne 14.9.2018 - investiční dotace na Zateplení ku|turniho domu,

1.055.654,63 Kč, vlastní zdroje 1.960.501,48 Kč, celkem náklady 3.016.156,11 Kč, realizace akce
do 28.2.2019, předloženi dokumentace k závěrečnému vyhodnoceni do 31.5.2020

· bankovní výpis ČNB č. 13 ze dne 8.4.2019 - příjem dotace, 1.055654,63 Kč
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

· závěrečná zpráva k vyúčtování dotace poskytnuté z Dotačního programu jihočeského kraje ze dne
8.10.2018

· oznámeni o vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 29.10.2018
Smlouvy nájemní

· smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 31.7.2018 - 55,29 m2, nájemné 1.000 Kč za m' ročně,
měsIčnI nájem 4.608 Kč

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
· kupní smlouva ze dne 27.7.2018 - nákup pozemků p.č. 1091/21, 16 m' a p.č. 1091/22, 49 m', kupní cena

11.700 Kč, právní účinky vkladu dne 6.8.2018
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

· kupní smlouva ze dne 6.6.2018 - prodej pozemku p.č. 1091/2, 138 m', kupní cena 14.070 Kč, právní
účinky vkladu dne 18.6.2018

Smlouvy o věcných břemenech
· smlouva o zřIzeni věcného břemene č,: TA-014330047353/001 ze dne 12.7.2018 - město jako povinné,

jednorázová náhrada 5.100 Kč bez DPH, právni účinky vkladu dne 26.7.2018
Zveřejněné záměry o nakládáni s majetkem

· záměr prodeje pozemku zveřejněný od 2.5.2018 do 18.5.2018
Zveřejněné záměry o nakládáni s majetkem

· záměr pronájmu nebytových prostor zveřejněn od 15.6.2018 do 11.7.2018
Dokumentace k veřejným zakázkám

· vnitřní směrnice č. 1/2017 Zásady a postupy města MV a jím zřízených organizaci při zadáváni veřejných
zakázek účinná od 17.2.2017

· výběrové řízení na akci Oprava hřbitovní zdi Mladá Vožice
· - výzva k podáni nabídek ze dne 10.1.2018 VC. zadávací dokumentace
· - osloveno 6 dodavatelů
· - 5 nabídek
· - seznam listinných nabídek doručených ve lhůtě - 2 nabídky
· - jmenováni členů komise ze dne 12.1.2018
· - protokol o otevÍráni obálek ze dne 6.2.2018
· - protokol o posouzení a hodnocení nabídek a splnění podmínek účasti ze dne 6.2.2018
· - oznámeni o výběru dodavatele ze dne 9.2.2018 (předloženo komisi radě)
· - zápis z rady ze dne 22.2.2018 - schválení výběru dodavatele
· - oznámení zadavatele o výběru nejvhodnějšího uchazeče ze dne 26.2.2018
· - smlouva o dílo ze dne 26.2.2018 - cena díla 1.109.959 Kč bez DPH, 1.343.050 Kč vC. DPH, zveřejněni na

profilu zadavatele dne 5.3.2018
Dokumentace k veřejným zakázkám

· výběrové řizenI na SníženI energetické náročnosti Společenského sálu Cp. 332 Mladá Vožice - zatepleni
· - výzva k podání nabídky ze dne 10.1.2018
· - seznam uchazečů vyzvaných k podání nabídky a prokázáni kvalifikace vC. žádosti o poskytnuti zadávací

dokumentace
· - seznam listinných nabídek doručených a přijatých ve lhůtě pro podání nabídek - 1 nabídka
· - zpráva o posouzeni a hodnocení nabídek a o posouzeni splnění podmínek účasti ze dne 6.2.2018
· - oznámení o rozhodnutí zadavatele o zrušeni zadávacího řízeni ze dne 12.2.2018 z důvodu obdržení

1 nabídky
· - výzva k podáni nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 22.2.2018
· - seznam vyzvaných dodavatelů, kteří si požádali o zaslání zadávací dokumentace - 12 dodavatelů
· - seznam listinných nabídek doručených a přijatých ve lhůtě pro podání nabídek - 2 nabídky
· - jmenování členů komise ze dne 22.2.2018
· - prohlášeni o neexistenci střetu zájmů ze dne 20.3.2018
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· - protokol o otevÍrání obálek s nabídkami ze dne 20.3.2018
· - protokol o posouzení a hodnocení způsobilosti uchazečů ze dne 20.3.2018
· - zpráva o posouzení a hodnoceni nabídek a o posouzení splněni podmínek účasti ze dne 20.3.2018
· - oznámení a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 26.3.2018
· - výzva k uzavření smlouvy ze dne 9.4.2018
· - oznámení zadavatele o uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější

ze dne 9.5.2018
· - smlouva o dílo ze dne 24.4.2018 - cena díla 3.872.096 Kč bez DPH, 4.685.236,20 Kč vC. DPH, firma Re

In s.r.o, zveřejněná na profilu zadavatele dne 7.5.2018
Vnitřní předpis a směrnice

· č. 1 k přeceněni reálnou hodnotou ze dne 3.3,2014
Zápisy z jednání rady včetně usnesení

· zápis z rady ze dne 13.12.2017 - usn. č. 285, schváleni přIkaznI smlouvy na organizaci výběrového řIzenI
na akci Snížení energetické náročnosti společenského sálu

· zápis z rady ze dne 9.2.2018 - usn. č. 48, zrušeni výběrového řízení a rozhodnutí o novém vypsání veřejné
zakázky

· zápis z rady ze dne 22.3.2018 - usn. č. 99, schválení výběru dodavatele na sníženi energetické náročnosti
společenského domu

Zápisy z jednání rady včetně usnesení
· zápis z rady ze dne 23.7.2018 - schválení pronájmu nebytových prostor

Zápisy z jednání rady včetně usnesení
· zápis z rady ze dne 7.3.2018 - schválení změny odpisového plánu ZŠ a MŠ na rok 2018
· zápis z rady ze dne 22.3.2018 - schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2018

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
· zápis ze zastupitelstva ze dne 11.12.2017 - schválení rozpočtu na rok 2018, delegováni pravomoci

k provádění rozp. opatření v obdobích mezi zasedáními ZM na radu města - přesun mezi paragrafy nebo
čerpáni rozpočtové rezervy do výše 500.000 kč na jednotlivé rozpočtové opatřeni, schválení SVR na roky
2019 -2020

· zápis ze zastupitelstva ze dne 28.5.2018 - schválení prodeje pozemku
· zápis ze zastupitelstva ze dne 25.6.2018 - schválení ZÚ za rok 2017 bez výhrad, schválení účetní závěrky

za rok 2017
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

· zápis ze zastupitelstva ze dne 17.9.2018 - schválení dotace TJ Sokol ve výši 49.000 Kč + skutečné
náklady na provoz mládežnických družstev

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni
· zápis ze zastupitelstva ze dne 25.6.2018 - schválení finančního daru Řknskokatolické farnosti, 181.594 Kč,

schválení nabytí komunikace darem od obce Běleč, schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

· zápis ze zastupitelstva ze dne 25.6.2018 - schváleni nákupu pozemků
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

· zápis ze zastupitelstva ze dne 29.10.2018 - schválení odměn neuvolněným zastupitelům
Peněžní fondy územního celku - pravidla tvorby a použití

· Fond financováni a obnovy vodohospodářského majetku
· - statut fondu účinný od 1.1.2016
· - zápis ze zastupitelstva ze dne 18.4.2018 - financování obnovy vodovodního a kanalizačního řadu z fondu
· - účetní doklad č. 116011 ze dne 14.8.2018 - zaúčtování převodu finančních prostředků z fondu

na financování obnovy vodovodního a kanalizačnIho řadu, 1.900.875 Kč na základě smlouvy o dílo ze dne
24.4.2018

· BV č. 11 ze dne 14.8.2018 - převod finančních prostředků, 1.900.875 Kč
· BV č. 10 ze dne 7.8.2018 - tvorba fondu, 600.000 KČ
· č. 116010 ze dne 7.8.2018 - zaúčtováni tvorby fondu, nájemné na základě dodatku č. 8 nájemní smlouvy

vodovodů a kanalizací, nájemné roční 2.400.000 KČ bez DPH
· Sociálni fond
· statut sociálnIho fondu účinný od 1.1.2016
· faktura č. FV201801 ze dne 28.1.2018 - dovolená zaměstnance, 4.500 Kč
· účetní doklad č. 300120 ze dne 31.1.2018 - předpis faktury č. FV201801
· BV č. 28 ze dne 8.2.2018 - úhrada faktury č. FV201801
· účetní doklad č. 28 ze dne 8.2.2018 - zaúčtování úhrady faktury č. FV201801
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· VPD č. 500167 ze dne 17.1.2018 - dárkové poukazy, 4.500 Kč
· účetní doklad č, 400119 ze dne 15.7.2018 - tvorba sociálnIho fondu, 145.184 Kč

Peněžní fondy územního celku - pravidla tvorby a použití
· fond financování a obnovy vodohospodářského majetku
· nájemní smlouva vodovodů a kanalizací za účelem jejich provozováni ze dne 19.3.2012 - s Vožickou

majetkovou s.r.o. zastoupenou starostou a místostarostou (jednatelé)
· dodatek č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 29.1.2018 - nájemné na rok 2018 - 1.200.000 Kč za vodovod a

1.200.000 Kč za kanalizaci, bez DPH, schváleno usnesením rady č. 29 dne 26.1.2018
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