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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
města Mladá Vožice, IČO 00252557

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech od 23. 9. 2019 do 25. 9.2019
jako dáčí přezkoumání

a na Krajském úřadu jihoČeského kraje ve dnech od 15. 4. 2020 do 16. 4. 2020 jako konečné
rpřezkoumani.

Přezkoumání hospodaření města Mladá Vožice za rok 2019 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 obci,
ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 18. 7. 2019 Krajským úřadem jihočeského kraje
dorucenim pisemneho oznameni.

Přezkoumané období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Přezkoumáni vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Marie Houšková

- kontrolor: Marie Housková

Pověřeni 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. 541/2019/OEKO-PŘ a č. 540/2019/OEKO-PŘ
dne 18. 7. 2019.

KoneČné přezkoumáni hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatřeni, vyvolaných
vyhlášením nouzového stavu na území České republiky, s využitím postupu doporuČeného Ministerstvem
financi, Odbor 47 - Centrálni harmonizační jednotka, z podkladů předávaných územními celky
na elektronických nosiČích a konzultovaných dálkovou formou.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při dÍ1ČÍm přezkoumáni byli přítomni: Mgr. jaroslav větrovský - starosta

Jana Rašková - vedoucí finančního odboru
Ivana Řezníčková hlavní účetní
Iva MatouŠková - účetní, pokladní
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Před mět přezkoumáni:
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 ustanoveni § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumáni údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolnÍ úkon, kterým byla kontrola inventurního soupisu úČtu 343 - Daň z přidané hodnoty
k 31. 12. 2019, byl uČiněn dne 16. 4. 2020.

A.

A.I.

výsledek dÍ1čÍch přezkoumání

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019

Při přezkoumáni hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené z dÍ1čÍch přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2019

Při přezkoumání hospodařeni 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. Ustanoveni § 2 odst. 1 pÍsm. q) vyúčtování a vypořádání finanČních vztahů ke státnímu rozpočtu,
k rozpoČtům krajů, k rozpoČtům obci, k jiným rozpoČtům, ke státním fondům a k dalším osobám

Porušení právního předpisu:
ČÚS č. 701 - 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
Ustanoveni: ČÚS Č. 703 bod 5.3.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy úČtováni transferů s povinností vypořádáni.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Při kontrole poskytnuté dotace na "Nákup zásahových oděvů pro JSDH Mladá Vožice" (v celkové výši
70.000 KČ) bylo zjištěno, že nebyl dodržen postup úČtování určený poskytovatelem (JČK),
a to v "Oznámení o poskytnutí dotace (neinvestiČního charakteru) reg. č. 453-01-27/19" ze dne
3. 6. 2019. příjem doplatku dotace ve výši 21.000 KČ byl nesprávně zaúčtován jako záloha na úČet
374 (Krátkodobé přijaté zálohy na transfery) a při vyúčtování dotace byl místo úČtu 348 (Pohledávky
za vybranými mÍstnÍmi vládními institucemi) použit účet 346 (Pohledávky za vybranými ústředními
vládními institucemi).
Nedostatek zjištěn při konečném přezkoumání hospodaření.
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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. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano

2. Ustanoveni § 2 odst. 1 pÍsm. b) finanční operace, týkajÍcÍ se tvorby a použiti peněžních fondů

- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení Éj 2 odst. 1 pÍsm. C) náklady a výnosy podnikatelské Činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano
Město neprovozuje podnikatelskou Činnost.

4. Ustanoveni Ej 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
právn ickými nebo fýzickými osobami

- přezkoumán: Ano
Město neuzavřelo smlouvu týkajÍcÍ se sdružených prostředků.

5. Ustanovení Ej 2 odst. 1 pÍsm. e) finanční operace, týkajÍcÍ se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o úČetnictví
- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 pÍsm. f) hospodařeni a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondlj
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 2 pÍsm. a) nakládáni 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

9. Ustanovení § 2 odst. 2 pÍsm. C) zadáváni 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 nakládáni s nimi

- přezkoumán: Ano

11. Ustanoveni § 2 odst. 2 pÍsm. e) ruČení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 pÍsm. f) zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano

13. Ustanovení § 2 odst. 2 pÍsm. q) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano

14. Ustanoveni § 2 odst. 2 pÍsm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 pÍsm. i) ověřeni poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujÍcÍho rozpoČtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

identifikátor OS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111 IČ: 70890650
fax: 38 6 359 069 DIČ: CZ70890650

Stránka 3 z 13



Sp. zn.: OEKO-PŘ 66546/2019/evpa

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumáni hospodařeni územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I. Při přezkoumání hospodařeni města za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona Č. 420/2004 Sb.
o byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10

odst. 3 pÍsm. C) zákona Č. 420/2004 Sb., a to:
> Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtováni transferů s povinností vypořádání.

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

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

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpoČtu územního celku 2,75 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,89 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,38 %

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: 74.720,10 KČ
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoČtové roky: 47.355.538,82 KČ

České Budějovice dne 16. dubna 2020

KRAJSKÝ ÚŘAIJ
jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodařeni: JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor ekQnomický
oddělení přezkumu a metodiky

hospodařeni obci
U Zimního Btadionu 1952/2

V , 370 76 České Budójovloo (28)Ing. Marie Houskova
podpis Kontro ora pověřeného řIzením

kontrolor pověřený řizenIm přezkoumáni přezkoumání

Marie Housková

kontrolor
nepřítomna při konečném přezkoumání

podpis kontrolora
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni. K zjištěním uvedeným
ve zprávě je moŽné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku
přezkoumán', a to kontrolorov" pověřenému řizen'm přezkoumán' 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 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 přIslušného spisu.
nedílnou souČástí zprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou
uvedené v příloze.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni města Mladá VoŽice o počtu 13
stran vČetně přílohy byl seznámen dne 16. 4. 2020 a její stejnopis č. 2 převzal
dne Ý- 2o"zc' starosta obce Mgr. jaroslav větrovský.

Poučení:

územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 pÍsm. b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijřnout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat
o tom pÍsemnou informaci přezkoumávajíchu 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
ustanoveni § 13 odst. 1 pÍsm b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá přIslušnému přezkoumávajícImu
orgánu pÍsemnou zprávu o plnění přijatých opatřeni 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 KČ.

Mgr. jaroslav větrovský

starosta města ŕ pis

MĚSTO V(NCE

%1 'PS ~ Vcžk¥)
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20 19.

Doklady a jiné materiály vYůžité při přezkoumání:

Návrh rozpoČtu
· na rok 2018
· zveřejněn dle zákona od 16. 11. 2018 do 3. 12. 2018 (potvrzeno)

Rozpočtová opatření
· Č. 5, schváleno v RM dne 26. 4. 2019 (usneseni Č. 154/2019)
· zveřejněno dle zákona - na internetu dne 16. 5. 2019 (doloženo) a oznámení na úřední desce
· Č. 8, schváleno v RM dne 24. 6. 2019 (usnesení Č. 55/2019)
· zveřejněno dle zákona - na internetu dne 10. 7. 2019 (doloženo) a oznámení na úřední desce
· Č. 9, schváleno v ZM dne 21. 6. 2019 (usnesení Č. 224/2019)
· zveřejněno dle zákona - na internetu dne 10. 7. 2019 (doloženo) a oznámeni na úřední desce

schválený rozpoČet
· v ZM dne 3. 12. 2018 (usnesení Č. 12/201/II)
· rozpočet je přebytkový, přýmy ve výši 83.144.977 kč, výdaje ve výši 68.406.783 KČ, financováni

ve výši 14.738.194 KČ (splátky úvěrů)
· 45.223.000 kč - příjmy daňové
· 13.168.170 kč - příjmy nedaňové
· 24.753.807 - zařazené přijaté transfery + tvorba fondů
· 43.438.249 kč - výdaje na provoz a údrŽbu
· 24.968.534 KČ - rezerva k rozpuštěni do výdajů
· souČásti rozpočtu je i rozpočet fondů (sociálnIho fondu a fondu VHM)
· schválený rozpoČet zveřejněn dle zákona - na internetu dne 21. 12. 2018 (doloženo) a oznámení

na úřednídesce
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

· Oznámení schválené vše příspěvku příspěvkové organizaci na rok 2019, částka 4.950.000 KČ
· pro Základni Školu a Mateřskou Školu Mladá Vožice
· leden - Červen 2.475.475 KČ
· Červenec - prosinec 2.475.000 KČ

střednědobý výhled rozpoČtu '
· na roky 2020 - 2021
· zveřejněn dle zákona od 16. 11. 2018 do 3. 12. 2018 (potvrzeno)
· schválen v ZM dne 3. 12. 2018 (usneseni č. 12/2018/II)
· zveřejněn dle zákona - na internetu dne 21. 12. 2018 (doloŽeno) a oznámení na úřední desce

závěrečný úČet
· za rok 2018
· návrh zveřejněn dle zákona od 22. 5. 2019 do 24. 6. 2019 (potvrzeno)
· projednán (schválen) v ZM dne 24. 6. 2019 - bez výhrad (usnesení č. 42/2019)
· zveřejněn dle zákona - na internetu dne 10. 7 2019 (doloženo) a oznámení na úřední desce

Evidence poplatků
· Předpisy místnIch poplatků:
· psi a komunálni odpad - úČetní doklad Č. 000400003 ze dne 3. 1. 2019
· město má elektronickou evidenci místních poplatků

Faktura
· Faktura Č. 190098 ze dne 5. 2. 2019 - křovinořez + motorový olej, Částka (27.290 KČ + 939 KČ),

celkem 28.229 KČ
· předpis a zařazení do majetku (na úČet 028 křovinořez) - účetní doklad č. 000300115 ze dne

6. 2. 2019
· úhrada - výpis z úČtu KB Č. 27 ze dne 7. 2. 2019, účetní doklad č. 000000027 ze dne 7. 2. 2019

Faktura
· Faktura Č. 190208 ze dne 25. 2. 2019 - zabezpečovací systém Satel s jnsta|aci, částka 53.977 KČ
· předpis - účetní doklad č. 000300212 ze dne 3. 4. 2019
· úhrada - výpis z účtu KB Č. 44 ze dne 4. 3. 2019, účetní doklad č. 000000044 ze dne 4. 3. 2019
· zařazení do majetku (na účet 022) - úČetní doklad Č. 000400031 ze dne 4. 3. 2019
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Faktura
· Faktura Č. 191/286 ze dne 8. 4. 2019 - dodávka a instalace informativních ukazatelů rychlosti, částka

71 227 KČ
· předpis - úČetní doklad Č. 000300448 ze dne 18. 4. 2019
· úhrada - výpis z účtu KB Č. 78 ze dne 18. 4. 2019, účetní doklad Č. 000000078 ze dne 18. 4. 2019
· zařazení do majetku (na účet 022) - úČetní doklad č. 000400047 ze dne 18. 4. 2019

Faktura
· Faktura Č. 307 ze dne 11. 2. 2019
· - skříň 16.700 KČ
· - botník 6.300 KČ
· - kuchyňka 110 x 51 cm 1.900 KČ
· - roleta, skříň + polička 21.300 KČ
· - psací stůl 14.800 KČ
· - stůl pod skříňky 3.600 KČ
· - stoly 2x 7.300 KČ
· - polička na tiskárnu 650 KČ
· - opravy, údrŽba 1.800 KČ
· částka celkem 74.350 KČ
· předpis a zařazeni do majetku (na účet 028 částka 62.700 KČ) -- účetní doklad Č. 000300169 ze dne

25. 2. 2019
· úhrada - výpis z účtu KB č. 39 ze dne 25. 2. 2019, úČetní doklad Č. 000000039 ze dne 25. 2. 2019

Hlavní kniha
· za období 12/2019

Hlavní kniha - s textem
· za období 12/2019

Hlavní kniha
· za období 8/2019

Inventurní soupis majetku a závazků
· Plán inventur ze dne 30. 10. 2019 - vČetně podpisových vzorů
· Příloha č 1 k Plánu inventur seznam inventurních soupisů s vyznaČením druhu prováděné

inventarizace
· Inventarizační zpráva ze dne 27. 1. 2020
· Inventurní soupisy majetku a závazků k 31. 12. 2019
· úČty: 013, 018, 021 0400, 021 0500, 022 0040, 022 0060, 022 0070, 028 0002, 028 0003, 028

0015, 028 0016, 028 0017, 236, 042 0005, 042 0010, 042 0015, 042 0018, 042 0045, 042 0058,
042 0066, 032, 112, 132, 231, 261,311 0020, 31 0021, 315 0002, 315 0014, 451, 469, 321 0100,
342, 343, 472 0010, 932

· 031 0210 - k. ú. Šebíčov - pare. Č. 969/1, 977
· 031 0310 - k. ú. Bendovo Záhoří - parč. č. 27, pare. č. 751
· 031 0320 - k. ú. pojbuky - pare. Č. 1092/1
· 031 0510 - k. ú. Bendovo Záhoři - pare. č. 60/6, pare. č. 63, k. ú. Nahořany u Mladé VoŽice

- pare. Č. 750
· výpis z úČtu KB Č. 18 k 31. 12. 2019, konečný zůstatek 184.412,40 KČ - fond obnovy

vodohospodářského majetku
· výpis z účtu KB Č. 253 k 31. 12. 2019, konečný zůstatek 11.370.332,94 KČ - běžný úČet
· výpis z účtu ČS Č. 012 za období od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019, konečný zůstatek 1.925.997,50 KČ

běžný úČet
· výpis z úČtu ČSPB Č. 12 za období od 1, 12. 2019 do 31. 12. 2019, konečný zůstatek 61.771,04 KČ

- běžný úČet
· výpis z účtu ČNB Č. 49 ze dne 31. 12. 2019, konečný zůstatek 938.588,45 KČ - běžný účet
· výpis z účtu ČNB Č. 13 ze dne 31. 12. 2019, konečný zůstatek 57,40 KČ - běžný úČet
· výpis z účtu ČSOB Č. 12 za období od 1. 12. 209 do 31. 12. 2019, konečný zůstatek 74.720,10 KČ

- úvěrový účet
· výpis z katastru nemovitosti k 31. 12. 2019 - katastrálni území Bendovo Záhoří
· výpis z katastru nemovitosti k 31. 12. 2019 - katastrální území Nahořany u Mladé Vožice
· výpis z katastru nemovitosti k 31. 12. 2019 - katastrální území Pojbuky
· výpis z katastru nemovitosti k 31. 12. 2019 - katastrální území Šebířov

identifikátor OS: kdib3rr
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Mzdová agenda
· výplatní lístek uvolněného starosty za období 07/2019
· výplatní lístek uvolněného místostarosty za období 07/2019

Pokladní doklad
· VPD Č. 501866 ze dne 18. 6. 2019 - loučení s předškoláky, Částka 1.067 KČ, úČetní doklad Č. 501866

ze dne 18. 6. 2019
· VPD č. 501907 ze dne 27. 6. 2019 - obČerstvení, Částka 115 KČ, účetní doklad Č. 501907 ze dne

27. 6. 2019
· PPD č. 501910 ze dne 27. 6. 2019 - vstupné bazén, částka 1950 KČ, účetní doklad č. 501910 ze dne

27. 6. 2019
· VPD Č. 501875 ze dne 20. 6. 2019 - dárkový poukaz ve výši 2.500 KČ, účetní doklad Č. 501875

ze dne 20. 6. 2019 - Čerpání ze sociálního fondu
Příloha rozvahy

· za období 12/2019
Pří|oha rozvahy

· za období 8/2019
Rozvaha

· za období 12/2019
Rozvaha

· za období 8/2019ÚČetní doklad

· účetní doklad Č. 000400082 ze dne 24. 6. 2019 - převedení VH obce na účet 432Účtový rozvrh

· roku 2019Účtový rozvrh

· za rok 2019
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

· za období 12/2019
výkaz pro hodnoceni plněni rozpočtu

· za období 8/2019
výkaz zisku a ztráty

· za období 12/2019
výkaz zisku a ztráty

· za období 8/2019
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

· Příspěvkové organizace Základni škola a Mateřská Škola Mladá Vožice k 31. 12. 2018
výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizaci

· Příspěvkové organizace Základni Škola a Mateřská škola Mladá Vožice k 31. 12. 2018
· výsledek hospodaření:
· za hlavni Činnost 209.566.56 KČ
· za hospodářskou Činnost 51.234,13 KČ

Darovací smlouvy
· Darovací smlouva Č. 010/18/143/03/00 - uzavřená dne 28.6.2019 mezi městem Mladá VoŽice

a jihočeským krajem
· město jako dárce
· předmětem daru je pozemková parcela p. Č. 350/14 vodní plocha, tok přirozený a pozemková

parcela p. Č. 355/3 ostatní plocha, jiná plocha obě v k.ú. Mladá Vožice (geometrickým plánem
Č. 1245-448/2017 ze dne 9. 10. 2017 byla parcela číslo 350/14 oddělena z parcely 350/2 a parcela
355/3 oddělena z parcely 355/2 vŠe v k. ú. Mladá Vožice

· záměr prodeje nemovitosti zveřejněn od 21. 12. 2018 do 7. 1. 2019 dle zákona
· doložka je souČásti smlouvy majetková dispozice byla řádně zveřejněna na úřední desce dárce

od 21. 12. 2018 do 7. 1. 2019 a poté řádně schválena zastupitelstvem města Mladá VoŽice dne
25. 2. 2019 pod ČÍslem usneseni 16/2019

· vyrozumění o provedeném vkladu do KN - právní účinky zápisu k 19. 7. 2019
· vyřazení z majetkové evidence - úČetní doklad č. 400107 ze dne 19. 7. 2019

identifikátor OS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz
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Darovací smlouvy
· Darovací smlouva ze dne 14. 2. 2019
· obdarovaný Polánka, z.s.
0 finanČní dar ve výši 10 000 kč
· schváleno radou města dne 8. 2. 2019, usneseni Č. 43/2019
· předpis - úČetní dokald Č. 300144 ze dne 14.2.2019
· úhrada - BV KB a.s., č. 35, obrat dne 19. 2. 2019, účetní doklad Č, 000000035 ze dne 19. 2. 2019

Darovací smlouvy
· Darovací smlouva ze dne 3.7.2019
· obdarovaný Voživot, z.s.
· finanČní dar ve výši 20.000 kč
· schváleno radou města dne 21. 6. 2019, usnesením Č. 215/2019
· úhrada dne 3. 7. 2019 - VPD - úČetní doklad č. 501940 ze dne 3.7.2019Smlouvy a dalŠí materiály k poskytnutým účelovým dotacím

· Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV jihočeského kraje v roce 2019
č. SDO/OEZI/1885/19 - uzavřená dne 26. 7. 2019

· Průvodní dopis k návrhu smlouvy ze dne 3. 6. 2019 - postup účtování
· úČelem je poskytnutí neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí jihočeského

kraje na akci "Nákup zásahových oděvů pro JSDH Mladá Vožice"

· k uŽití nejpozději do 30. 9. 2019
· celkové uznatelné výdaje projektu Činí 108.221 KČ
· 70 % celkové výše dotace tj. 49.000 KČ bude vyplaceno do 3 měsíců od schváleni Zastupitelstvemjihočeského kraje, zbývající část - 30 % tj". 21.000 KČ bude vyplacena do 2 měsíců po schválení

konečného vyúČtování
· procentuální podíl vlastních peněžních prostředků Činí min 35,317712 % - což je dle předpokladu

38.221 KČ
· vyúČtování nejpozději do 14. 10. 2020
· příjem zálohy dotace:
· BY KB a.s. Č. 151, obrat dne 6. 8. 2019 ve výši 49.000 KČ, úČetní doklad Č. 000000151 ze dne

6. 8. 2019, poloŽka 4122, Už 453
· Čerpání dotace:
· DFA Č. 9400000902 ze dne 15. 5. 2019 ve výši 65.775,60 KČ
· předpis a zařazení do majetkové evidence (na účet 028) - úČetní doklad Č. 300638 ze dne 3. 6. 2019
· úhrada - BV KB a.s. Č. 105, obrat dne 3. 6. 2019 ve výši 65.775,60 KČ, úČetní doklad Č. 000000105

ze dne 3.6.2019
· DFA č. 119016700 ze dne 15. 3. 2019 ve výši 42.760 KČ
· předpis a zařazení do majetkové evidence (na úČet 028) - účetní doklad Č. 300291 ze dne

22. 3. 2019
· úhrada - BV KB a.s. č. 58, obrat dne 22. 3. 2019 ve výši 42.760 KČ, účetní doklad č. 000000058

ze dne 22. 3. 2019
· E-mail z KÚ ze dne 23. 10. 2019 - vyúČtováni zálohy dotace - ke dni 23. 10. 2019, účetní doklad

č. 000400157 ze dne 23. 10. 2019
· příjem doplatku dotace:
· BY KB a.s. č. 210 ze dne 29. 10. 2019, Částka 21.000 KČ, účetní doklad Č. 000000210 ze dne

29. 10. 2019
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

· Smlouva o poskytnutí úČelové dotace v rámci POV jihočeského kraje v roce 2019
č. SDO/OREG/212/19 - uzavřená dne 19.7.2019

· Průvodní dopis k návrhu smlouvy ze dne 4. 6. 2019 - postup účtování
· úČelem je investiční dotace na realizaci akce "Budova obČanské vybavenosti Radvanov"
· k uŽiti od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
· dotace je poskytována jednorázově formou zálohové platby ve výši 220.000 KČ
· procentuá|ní podíl vlastních peněžních prostředků činí min 40 % - dotace Činí max. 60 % z celkových

uznatelných výdajů akce
· vyúčtování nejpozději do 15. 1. 2020
· příjem zálohy dotace:
· BY KB a.s. Č. 164, obrat dne 23. 8. 2019 ve výši 220.000 KČ, účetní doklad Č. 000000164 ze dne

23. 8. 2019, poloŽka 4222, UŽ 711
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Smlouvy nájemní
· Nájemní smlouva Č. 14N09/47 ze dne 30. 1. 2009
· pronajímatel: pozemkový fond České republiky
· nájemce: město Mladá Vožice
· předmětem nájmu je pozemek pare. Č. 663/13 o výměře 132 m', v k. ú. janov u Mladé VoŽice
· Dodatek Č. 1 ze dne 3. 6. 2011
· Dodatek Č. 2 ze dne 27. 9. 2016
· roČní nájemné je sjednáno ve výši 100 KČ

Smlouvy nájemní
· Smlouva o nájmu pozemku - uzavřená dne 18. 7. 2019 mezi městem Mladá Vožice a fyzickou

osobou J. S.
· město jako pronajImatel
· předmětem pronájmu je část pozemku p. Č. 392/1 v k.ú. Blanice u Mladé Vožice
· nájemné bylo stanoveno jako roČní ve výši 500 KČ/rok splatné vždy do 31.1 kalendářního roku,

nájemné za část roku 2019 činí 208 KČ
· záměr pronájmu nemovitosti zveřejněn od 5. 6. 2019 do 21. 6. 2019
· doložka součásti smlouvy - majetková dispozice byla řádně zveřejněna od 5. 6. 2019 do 21. 6. 2019

a poté řádně schválena radou města dne 4. 7. 2019 pod Číslem usnesení 182/2019

· předpis pohledávky - účetní doklad č. 400092 ze dne 18. 7. 2019
· úhrada - PPD - účetní doklad č. 502013 ze dne 18. 7, 2019

Smlouvy o dílo
· Smlouva o dílo na akci: "Budova občanské vybavenosti Radvanov"
· uzavřená dne 25.6.2019
· celková cena díla bez DPH ve výši 874.517,86 KČ, cena včetně DPH ve výši 1.058.166,61 KČ, DPH

ve výši 183.648,75 kč
· zveřejněni na profilu zadavatele dne 26.6.2019

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
· Kupní smlouva - uzavřená dne 1.7.2019 mezi městem Mladá Vožice a fyzickou osobou V. B.
· město jako prodávajÍcÍ
· předmětem prodeje je díl pozemkové parcely p. Č. 454/2 - ostatní plocha, jiná plocha

v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice (geometrickým plánem Č. 121-123/2018 ze dne 3.6.2019 byla
parcela čÍslo 454 rozdělena na dva díly oznaČené 454/1 a 454/2 vše v k. ú Radvanov u Mladé VoŽice)

· kupní cena je stanovena znaleckým posudkem č. 82-46/19 ze dne 20.6.2019 v celkové částce
25.250 KČ

· doloŽka je souČástí smlouvy majetková dispozice byla řádně zveřejněna na úřední desce
prodávajIcího od 7. 6. 2018 do 25. 6. 2018 a poté řádně schválena zastupitelstvem města Mladá
Vožice dne 24. 6. 2019 pod čÍslem usneseni 56/2019

· záměr prodeje nemovitosti zveřejněn od 7. 6. 2018 do 25. 6. 2018
· vyrozuměni o provedeném vkladu do KN - právní účinky vkladu k 1. 7. 2019
· úhrada dle kupní smlouvy - PPD - účetní doklad Č. 501908 ze dne 27. 6. 2019
· vyřazení z majetkové evidence - účetní doklad č. 400096 ze dne 1. 7. 2019

Smlouvy o věcných břemenech
· Smlouva o zřIzení služebnosti uzavřená dne 9. 8 2019 mezi městem Mladá VoŽice a firmou Česká

telekomunikaČnÍ infrastruktura a.s. /CETIN/
· město jako vlastník
· předmětem sluŽebnosti je umístěni a provozování Komunikačního vedení a zařIzenI v rozsahu

geometrického plánu Č. 210-249/2019 na pozemcích p. č. 6/1, 392/1, 392/2 v k. ú. Blanice u Mladé
Vožice ve vlastnictví města Mladá VoŽice

· náhrada je stanovena v celkové částce 1.500 KČ a dph, je-li vlastník plátcem DPH
· doložka je součástí smlouvy - majetková dispozice byla řádně schválena radou města dne 2. 8. 2019

pod číslem usneseni 277/2019
· vyrozumění o provedeném vkladu do KN - právní účinky zápisu k 22. 8. 2019
· zatÍženÍ VB - účetní doklad Č. 400116 ze dne 22.8.2019

Smlouvy o věcných břemenech
· Smlouva o zřIzenI věcného břemene uzavřená dne 3. 7 2019 mezi městem Mladá Vožice a firmou

E.ON Distribuce, a.s.
· město jako Povinná
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· předmětem práva věcného břemene je urrňstěni distribuČní soustavy - kabel NN (Dolní Kouty
Bartůněk přípojka nn) na pozemku Povinné p. č. 460/1 v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice
ve vlastnictví města Mladá Vožice

· jednorázová náhrada je stanovena v celkové Částce 2.000 KČ a dph, je-li vlastník plátcem DPH
· doloŽka je souČástí smlouvy - majetková d ispozice byla řádně schválena zastupitelstvem města dne

24. 6. 2019 pod čÍslem usnesení 51/2019
· FAY č. 2019150 ze dne 18. 9. 2019 ve výši 2.420 KČ
· vyrozuměni o provedeném vkladu do KN - právní účinky zápisu k 16. 8. 2019
· zatížení VB - pozemek p. Č. 460/1 v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice již zatížen VB
· FAV č. 2019150 ze dne DUZP 10. 9. 2019
· předpis pohledávky náhrady - účetní doklad Č. 300985 ze dne 10. 9. 2019

Smlouvy zástavní
· Smlouva o zřizenI zástavního práva k nemovitostem ze dne 29. 4. 1999
· zástavce: město MladÍ Vožice
· zástavce: Stavebně bytové druŽstvo Mladá Vožice
· zástavní věřitel: Česká republika, Ministerstvo pro mÍstnÍ rozvoj
· předn]ětem zástavy je pare. č. 1101 o výměře 409 m', v k. ú. Mladá Vožice

zástavní právo zaniká dnem 8. 2. 2019
O Potvrzeni o zániku zástavního práva
O právní účinky vkladu ke dni 24. 4. 2019

analytické přeúčtováni - účetní doklad Č. 000400049 ze dne 24. 4. 2019, opravný úČetní doklad
č. 000400091 ze dne 1. 7. 2019

O Dohoda o zruŠeni a vypořádání spoluvlastnictvÍ ze dne 14. 6. 2019 se Stavebně bytovým druŽstvem
Mladá Vožice

· zruŠení spoluvlastnictvÍ se týká stavební parcely p. Č. st. 1101 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
409 m', jejíž součástí je stavba - budova Č. p. 6337 - objekt k bydlení, v k. ú. Mladá Vožice

· za dohodnutou Částku 1 KČ
· záměr byl zveřejněn od 26. 3. 2019 do 11. 4. 2019
· právní účinky vkladu ke dni 17. 6. 2019

úhrada - PPD - účetní doklad Č. 501841 ze dne 14. 6. 2019
vyřazení nemovitostí z majetku města (z úČtů 021 a 031) - účetní doklad č. 00040080 ze dne
17. 6. 2019

Smlouvy zástavní
· Zástavní smlouva k nemovitostem reg. čÍslo: 8900/023400-01/00/01-002/00/R ze dne 26. 5. 2000
· zástavní věřitel: Českomoravská hypoteční banka, a. s.
· zástavce: Stavební bytové družstvo Mladá Vožice (vlastník 717/1000 podílu nemovitosti)
· zástavce: město Mladá Vožice (283/1000 podílu nemovitosti)
· dlužník: Stavebně bytové druŽstvo Mladá Vožice
· dluh - úvěr ve výši 25.260.000 kč
· předmětem zástavy je budova na stp. č. st. 1109 a Č. 1110, v k. ú. Mladá Vožice
· Zástavní smlouva k nemovitostem reg. čÍslo: 8900/023400-01/00/01-003/00/R ze dne 26. 5. 2000
· zástavní věřitel: Českomoravská hypoteční banka, a. s.
· zástavce: město Mladá Vožice (283/1000 podIlu
· dluh - úvěr ve výši 25.260.000 kč
· předmětem zástavy je pare. Č. st, 1109 o výměře 408 m' (zastavěná plocha bez stavby) a č. 1110

o výměře 408 m' (zastavěná plocha bez stavby), v k. ú. Mladá Vožice

· ProhláŠení ručitele ze dne 26. 5. 2000
· ruČitel: město Mladá Vožice
· dluŽník Stavebně bytové družstvo Mladá Vožice
· výše závazku 25.260.000 KČ
· Zástavní smlouva ze dne 8. 3. 2001 uzavřená s Ministerstvem pro místní rozvoj
· mmr jako investor 44 bytů
· předmětem zástavy jsou lesní pozemky v k. ú. Běleč u Mladé Vožice a Šebířov
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Dokumentace k veřejným zakázkám
· Veřejná zakázka malého rozsahu: "Budova občanské vybavenosti Radvanov"
· postup podle kategorie II. vnitřní směrnice
· schválení zadávacího řizení - zápis z jednání rady města dne 8. 2. 2019, usnesení Č. 38/2019
· výzva k podání nabídky a prokázáni kvalifikace ze dne 10. 5. 2019
· jmenováni Členů komise - otevÍrání obálek, pro posouzení a hodnocení - RM ze dne 8.2.2019,

usneseni Č. 38/2019
· Seznam vyzvaných dodavatelů včetně doručenek
· Prohlášení o neexistenci střetu zájmů, seznam listinných nabídek doručených ve lhůtě včetně

nabídek
· Protokol o otevíráni obálek ze dne 28. 5. 2019
· Protokol o posouzení a hodnoceni ze dne 28. 5. 2019
· Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28. 5. 2019
· schválení výsledku zadávacího řIzenI - zápis z jednání rady města dne 7. 6. 2019, usneseni

Č. 187/2019
· Oznámení o rozhodnutí zadavatele, e-mail ze dne 7. 6. 2019

Vnitřní předpis a směrnice
Q Snněrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji č. 1/2012 - aktualizace č. 1 ze dne

3. 3. 2014
· "směrnice nabývá účinnosti od zahájení účtování účetních případů roku 2014"
· Vnitřní směrnice města Mladá Vožice - aktualizace č. 1/2017 - zásady a postupy města Mladá Vožice

a jim zřízených organizací při zadávání veřejných zakázek, účinnost od 26. 1. 2017
Zápisy z jednání rady včetně usnesení

· ze dne 12. 4. 2019
D - schválení úČetní závěrky příspěvkové organizace Základní Škola a Mateřská Škola Mladá VoŽice
· Protokol o schválení účetní závěrky, datum vyhotoveni 7. 5. 2019
· odeslání dat dne 7. 5. 2019
· - schválení převedená HV za rok 2018 ve výši 260.800,69 KČ do rezervního fondu PO
· (usnesení Č. 132/2019)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
· ze dne 11. 12. 2017 (usnesení Č. 88/2017) - schváleni pravidel k provádění rozpočtových opatřeni

pro radu města
· ze dne 25. 2. 2019 - schváleni zveřejnění záměru o zrušeni a vypořádání spoluvlastnického podílu

ke stavební parcele Č. 1101 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 409 m', jejíž souČástí je stavba
- budova Č. p. 6337 - objekt k bydlení, v k. ú. Mladá Vožice (usneseni Č. 17/2019)

· ze dne - 13. 5. 2019 - schváleni zruŠení a vypořádáni spoluvlastnického podÍlu ke stavební parcele
č. 1101 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 409 m', jejíž souČástí je stavba - budova č. p. 6337
- objekt k bydlení, v k. ú. Mladá Vožice (usnesení č. 39/2019)

Peněžní fondy územního celku — pravidla tvorby a použití
· RozpoČet sociálního fondu na rok 2019
· zdroje celkem 294.915 KČ
· výdaje celkem: 294.915 KČ
· tvorba: 3,5 % z mezd
· RozpoČet Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019
· tvorba: nájemné od Vožická majetková s.r.o. ve výši 2.400.000 kč
· Čerpání: poplatky z úČtu ve výši 3.000 KČ
· schváleno v ZM dne 3. 12. 2018 (usneseni č. 13/2018/II)
· Statut sociálního fondu města Mladá Vožice, schválen v ZM dne 14. 12. 2010 (uvedeno

v "závěreČném ustanovení"), nabývá účinnosti dnem schválení
· Statut fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku, účinnost od 1. 1. 2016

příloha zřízených příspěvkových organizací
· Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská Škola Mladá Vožice za období 12/2018

ÚČetní závěrka města

· sestavená k 31. 12. 2018
· schválena v ZM dne 24. 6. 2019 (usnesení č. 43/2019)
· Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 24. 6. 2019
· odeslání dat do CSÚIS dne 8. 7. 2019
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Sp. zn.: OEKO-PŘ 66546/2019/evpa

výroční zpráva
· výroční zpráva za úČetní období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
· Vožická majetková s. r. o.
· jediným společníkem je město Mladá Vožice
· vklad 200.000 KČ
· předmětem podnikání je provozování vodovodů a kanalizaci a úprava a rozbory vody
· výsledek hospodařeni za účetní období je 415.000 KČ
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