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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střítež,
IČ 00576913 za rok 2017
Na základě písemné žádosti ze dne 16. 1. 2017 provedla kontrolní skupina ve složení:
Kontrolní skupina
Ing. Radka Smyčková Adamusová
Ing. Pavel Frank

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

623/03/2017
671/03/2017

2865
3753

dne 27. 3. 2018 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2017, místem provedení přezkoumání
hospodaření byl Obecní úřad Střítež.
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2017 dne 25. 10. 2017.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 27. 3. 2018.
Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:
- Miroslav Jaworek, starosta
- Jiřina Bujoková, účetní
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne
8. 11. 2017 kontrolní skupinou ve složení:
- Ing. Eliška Švaňová
- Ing. Radka Smyčková Adamusová
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Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“) bylo
prováděno zejména dle následujících právních a jiných předpisů, souvisejících s činností orgánů
územního celku:
1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 128/2000 Sb.),

2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 250/2000 Sb.),

3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),

4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),

6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 323/2002 Sb.),
9. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 416/2004 Sb.),
11. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.),
12. zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.),
13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (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 zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
16. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 262/2006 Sb.),
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
18. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
19. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
20. nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen nařízení vlády č. 37/2003 Sb.),
21. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
22. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb
(dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
23. vnitřní předpisy územního celku.
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
-

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků,
finanční operace, týkající se cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí,
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 nímž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem,
ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
-

dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

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

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.
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B.2 Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 10. 2017 byl zjištěn nedostatek,
ke kterému územní celek přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal informaci o jeho splnění
při konečném přezkoumání dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Ověřením údajů zveřejněných na profilu zadavatele bylo zjištěno, že smlouva o dílo uzavřená dne 16. 6. 2017
se společností JANKOSTAV s. r. o. na provedení stavby "Cesta k rybníkům" (cena díla Kč 893.457,-- bez DPH)
nebyla zveřejněna na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření (byla zveřejněna dne 17. 8. 2017).
Přijaté opatření bylo splněno (obec přijala systémové opatření ve smyslu poučení odpovědné osoby).

C. Závěr
C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017


nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě


při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že
 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0,00)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,62 %
2,56 %
0,00 %

C.4 Rozpočtová odpovědnost obce


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

0%

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 %
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Dle informací poskytnutých zástupci obce, v přezkoumávaném období obec:
-

neúčtovala o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti,
nehospodařila s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí
poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
neručila za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavila majetek ve svém vlastnictví ve prospěch třetích osob.
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V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy,
jsou uvedeny v Seznamu předložených dokumentů.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek
nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.

Zprávu zpracovali a sepsali:
Ing. Radka Smyčková Adamusová,
kontrolor pověřený řízením
Ing. Pavel Frank,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:
rozpočet
- návrh rozpočtu obce na rok 2017 zveřejněný na úřední desce ve dnech od 28. 11. do 19. 12. 2016
a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 28. 11. do 14. 12. 2016,
- rozpočet obce na rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2016 usnesením č. 21/326,
schválený rozpočet zveřejněný na internetových stránkách obce dne 28. 12. 2016,
- rozpočtová opatření č. 1 - 4 schválená zastupitelstvem obce dne 29. 3., 24. 5., 13. 9. a 18. 10. 2017,
- rozpočtová opatření č. 1 - 4 zveřejněná na internetových stránkách obce dne 5. 4., 1. 6., 20. 9.
a 8. 11. 2017,
- rozpočtové opatření č. 5 schválené zastupitelstvem obce dne 29. 11. 2017 a zveřejněné
na internetových stránkách obce dne 4. 12. 2017,
- rozpočtové opatření č. 6 schválené zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2017 a zveřejněné
na internetových stránkách obce dne 20. 12. 2017,
- rozpočtové opatření č. 7 schválené starostou obce dne 27. 12. 2017 na základě zmocnění
zastupitelstvem obce usnesení č. 2/42 ze dne 10. 12. 2014,
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střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018 - 2020 schválený zastupitelstvem obce dne
13. 9. 2017 (usnesení č. 27/421), schválený výhled byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne
20. 9. 2017,
závěrečný účet obce za rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne 24. 5. 2017 usnesením
č. 25/391 a uzavřen vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, schválený závěrečný
účet byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 29. 5. 2017,
oznámení uveřejněné na úřední desce o místě zveřejnění rozpočtu obce na rok 2017, rozpočtových
opatřeních obce, střednědobého výhledu obce a schváleného závěrečného účtu obce za rok 2016
v elektronické podobě a místě, kde je možné nahlédnout do jejich listinné podoby,

zřizované organizace
- usnesení zastupitelstva obce č. 23/368 ze dne 29. 3. 2017 - schválení účetní závěrky příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Střítež za rok 2016,
- oznámení o schválení závazného ukazatele pro rok 2017 zaslané dne 4. 1. 2017 Základní škole
a Mateřské škole Střítež,
- protokol č. VK/2017/1/Střítež o provedení následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2016
a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2017 u příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ze dne 4. 12. 2017,
účetní a finanční výkazy
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 10. 2017 v Kč,
- výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 10. 2017 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 10. 2017 v Kč,
- výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2017 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2017 v Kč,
- výkaz příloha sestavený k 31. 12. 2017,
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2017 v Kč,
účetnictví
- hlavní kniha k 31. 10. 2017,
- pokladní kniha k 31. 10. 2017,
- účetní doklad č. 700258 ze dne 17. 7. 2017 - pořízena "cesta k rybníkům", protokol o zařazení ze dne
17. 7. 2017, inv. č. 200267,
- účetní doklad č. 200105 ze dne 10. 3. 2017 - pořízena celonerezová termovárnice s kohoutem a varný
termos WBD 20, inv. č. 500351 a č. 500352,
- účetní doklad č. 200159 ze dne 26. 4. 2017 - pořízen foukač GBV345 Mcculloch, inv. č. 500353,
- účetní doklad č. 200169 ze dne 10. 5. 2017 - pořízena pamětní deska, inv. č. 500357,
- účetní doklady č. 700060 - č. 700097 za období 03/2017,
- pokladní doklady č. 766 – č. 801 za období 12/2017,
- pokladní kniha k 31. 12. 2017,
- vazba zůstatků účtů 681 a 682, 684, 686 a 688 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob,
právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených
daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 M k 31. 10. 2017 (sloupec
3 - výsledek od počátku roku),
- vazba konečného zůstatku účtu 261 – Pokladna, výkazu FIN 2–12 M (paragraf 6171, položka 5182)
a zůstatku v pokladní knize k 31. 10. 2017,
- vazba zůstatků účtů 681 a 682, 684, 686 a 688 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob,
právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených
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daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 M k 31. 12. 2017 (sloupec
3 - výsledek od počátku roku),
výpis obratu účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2017, pořízení 2ks tiskáren
pro obecní knihovnu - v celkové výši Kč 15.290,--, dokumentace - jmenování členů hodnotící komise
ze dne 6. 11. 2017, zápis z výběrového řízení na koupi tiskáren pro obec ze dne 8. 11. 2017, účetní
doklady č. 700412 ze dne 12. 12. 2017 (předpis), č. 200457 ze dne 18. 12. 2017 (platba a zařazení),
inv. č. 500362 a 500363,
písemnosti k inventarizaci majetku a závazků ke dni 31. 12. 2017 (plán inventur na rok 2017 ze dne
14. 11. 2017, jmenování inventarizační komise ze dne 4. 12. 2017, zápis z pracovní schůzky členů
inventarizační komise ze dne 8. 12. 2017, směrnice č. 3/2011 inventarizace majetku a závazků
s účinností od 1. 1. 2011, zpráva inventarizační komise za rok 2017 ze dne 15. 2. 2018, inventurní
soupisy),

odměňování
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. 11. 2014 - stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
obce,
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 3. 2017 - doplnění usnesení ze dne 5. 11. 2014 (upřesnění
kumulace funkcí),
- mzdové listy členů zastupitelstva obce za období leden - říjen 2017 (osobní čísla 132, 129, 135, 133,
134, 136, 131 a 130),
- mzdové listy členů zastupitelstva obce za období 11-12/2017 (osobní čísla 132, 129, 135, 133, 134,
136, 131 a 130),
smlouvy a dohody
- darovací smlouva č. DS-TŘ-293-16-Vym ze dne 9. 3. 2017 uzavřená s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
(obec - obdarovaná) týkající se přijetí pozemků uvedených v článku I. a II. smlouvy, schváleno
zastupitelstvem obce dne 16. 11. 2016, účetní doklad č. 700213 ze dne 26. 6. 2017, inv. č. 200247 č. 200265,
- smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřená dne 27. 4. 2017 dotace v max. výši Kč 300.000,-- je určena na realizaci projektu "Cesta k rybníkům", schváleno
zastupitelstvem obce dne 29. 3. 2017, závěrečné vyúčtování zasláno poskytovateli dne 20. 9. 2017,
účetní doklad č. 100165 ze dne 23. 5. 2017 (přijetí 1. splátky dotace), účetní doklad č. 100335 ze dne
13. 12. 2017 (přijetí 2. splátky dotace),
- smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřená dne 31. 5. 2017 s fyzickou osobou
(nájemce) - předmět smlouvy je nájem prostor sloužících k podnikání (specifikace ve smlouvě), nájem
je sjednán na dobu neurčitou a to od 1. 6. 2017, záměr byl zveřejněn v období od 28. 4. 2017
do 15. 5. 2017, schváleno zastupitelstvem obce dne 24. 5. 2017, účetní doklady č. 700260 ze dne
31. 7. 2017 a č. 722 ze dne 31. 10. 2017,
- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8012308/3 ze dne 5. 6. 2017 uzavřená
s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, na pozemek parc. č. 1112/11 v k.ú. Střítež,
předmět smlouvy (článek II.) - je zejména zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy,
schváleno zastupitelstvem obce dne 24. 5. 2017, účetní doklad č. 100216 ze dne 27. 7. 2017,
- smlouva o zřízení věcného břemene č. 2010C17/55 ze dne 23. 10. 2017 uzavřená s Českou republikou
- Státní pozemkový úřad (obec - oprávněná), týkající se pozemků uvedených v článku II. smlouvy,
předmět smlouvy - povinný zřizuje ve prospěch oprávněného ke služebnému pozemku věcného
břemeno služebnosti spočívající zejména v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku vodovodní
zařízení včetně jeho příslušenství, dále pak v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek,
schváleno zastupitelstvem obce dne 13. 9. 2017,
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účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
(ÚZ 98 071), účetní doklad č. 100309 ze dne 1. 11. 2017 (příjem dotace), předběžné vyúčtování výdajů
souvisejících s konáním voleb ze dne 28. 11. 2017 včetně účetních dokladů, finanční vypořádání dotací
poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
ze dne 22. 1. 2018, účetní doklad č. 200039 ze dne 20. 2. 2018,

veřejnoprávní smlouvy
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu obce Střítež uzavřená dne
13. 6. 2017 s Charitou Český Těšín - dotace ve výši Kč 7.000,-- je určena na zajištění pobytu klientky
Charitního domu pro seniory v Hnojníku, žádost ze dne 24. 10. 2016, schváleno zastupitelstvem obce
dne 14. 12. 2016, účetní doklad č. 200245 ze dne 22. 6. 2017 (poskytnutí dotace),
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu obce Střítež uzavřená dne
31. 5. 2017 s Římskokatolickou farností Střítež u Českého Těšína - dotace ve výši Kč 15.000,-je určena na dokončení výstavby nové zákristie, žádost ze dne 25. 9. 2016, schváleno zastupitelstvem
obce dne 14. 12. 2016, účetní doklad č. 200204 ze dne 31. 5. 2017 (poskytnutí dotace),
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu obce Střítež uzavřená dne
26. 7. 2017 s HC Technici Střítež z. s. - dotace ve výši Kč 14.000,-- je určena na pokrytí části výdajů
spojených s činností klubu v roce 2017, žádost ze dne 26. 10. 2016, schváleno zastupitelstvem obce
dne 14. 12. 2016, účetní doklad č. 200297 ze dne 27. 7. 2017 (poskytnutí dotace),
- účetní doklad č. 700389 ze dne 5. 12. 2017 - vztahující se k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí
individuální účelové dotace z rozpočtu obce Střítež (zápis o průběhu kontrol příjemců dotací z rozpočtu
obce v roce 2017),
veřejné zakázky
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Zakoupení traktoru obec Střítež" - jmenování
členů hodnotící komise k výběrovému řízení ze dne 3. 2. 2017, cenové nabídky 3 firem, zápis
z výběrového řízení na zakoupení traktoru ze dne 8. 2. 2017, objednávka ze dne 8. 2. 2017 ve výši
Kč 119.900,-- včetně DPH, účetní doklady č. 700064 ze dne 6. 3. 2017 a č. 200092 ze dne 6. 3. 2017,
inv. č. 200246,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Cesta k rybníkům" (výzva k podání
nabídek zaslaná 4 firmám, seznam přijatých nabídek, protokol o otevírání nabídek ze dne 15. 5. 2017,
zpráva o hodnocení nabídek ze dne 15. 5. 2017 - vybrána společnost JANKOSTAV s. r. o., oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky zaslané všem uchazečů), administraci veřejné zakázka prováděla
společnost TISPOL, s. r. o. na základě objednávky (účetní doklad č. 700161 ze dne 19. 5. 2017 předpis faktury přijaté), smlouva o dílo uzavřená dne 16. 6. 2017 se společností JANKOSTAV s. r. o.
na provedení stavby "Cesta k rybníkům", cena díla Kč 893.457,-- bez DPH, schváleno zastupitelstvem
obce dne 24. 5. 2017, účetní doklady č. 700248 ze dne 17. 7. 2017 (předpis faktury přijaté)
a č. 200288 ze dne 25. 7. 2017 (úhrada), smlouva uveřejněna na profilu zadavatele dne 17. 8. 2017
(fotokopie smlouvy o dílo a náhledu obrazovky - profil zadavatele), výše skutečně uhrazené ceny
za plnění smlouvy uveřejněna na profilu zadavatele,
fondy
- vazba zůstatků účtu 419 - Ostatní fondy a účtu 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků
k 31. 10. 2017,
- vazba zůstatků účtu 419 - Ostatní fondy a účtu 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků
k 31. 12. 2017,
- směrnice č. 2/2015 - zásady pro tvorbu a používání sociálního fondu schválená usnesením
zastupitelstva obce č. 11/170 ze dne 4. 11. 2015, účinná od 1. 1. 2016,
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účetní doklady č. 400064 ze dne 14. 8. 2017 a č. 400099 ze dne 28. 11. 2017 (tvorba fondu),
účetní doklady č. 400082 ze dne 31. 10. 2017 - č. 400094 ze dne 14. 11. 2017,

usnesení, zápisy, apod.
- směrnice k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Střítež účinná
od 17. 11. 2017,
- směrnice k evidenci a účtování majetku č. 2/2016 účinná od 1. 1. 2016,
- směrnice k účetnictví č. 1/2013 včetně dodatků č. 1 - 3 a podpisových vzorů,
- usnesení zastupitelstva obce č. 25/392 ze dne 24. 5. 2017 - schválení účetní závěrky obce za rok 2016,
- zápisy z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne 24. 10., 6. 11. a 19. 12. 2017,
- zápisy z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 27. 11. a 11. 12. 2017.
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