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přiloha ke zDřávě o vÝslédku iqzko!nání hosDodařeni zá
2!15,

oz.ačeni vš*h dokladú a iiných malújálú v]úinich Dři Dlezkóuháni:

. z\eŘjnen nd uřóldesce i,Pú:oben hožnuijl,í dclloýi pt.!pod ib, ) )olódo
I4 ],20ló

Pravidl, rozpočióvého pnvizořia
. shvá]ena únésmím @tlpit tsrva měsiyse č, 5/2ol5. bó.ten 94. ze dne 14.12.2015

. č. l/20l6, schválmo sreostkou městyse dn€ 29, 4,2ol6. c, ) '0lo. Ťhváleno Jarcsltou ňěsnse dne ]o, 5 2olo, ro Ledóm, 7V ode l], b

20l6

20ló

Bfupnelslven úěšqše dne l3,6,2ot6
si@stkou městyse dne ]l, 8, 20ló. fu \édoni zM dnc ]9, 9,

Atupitelstl,em městyse dne t 9, 9. 2016
st!rcstkou něstyse dne 30, 9, 20 l6
sl@sltou něstyse óe ] l , l0, 20l 6
$dosrkou městyse d.e 30 l1.2016. na !čdoni ZM dne l2 12

č, 9/20l6. scnqibrc aslupiielsivem Dčslyse dn€ 12. l2, 20] 6
č, l0/20l6.schválenosla@stkou něstysedne30, 12, 2o16

. Uýesójn aiulilelstm néstyý e dne t6, 3, 2ol5 byla slfusiká něslyse PovětenaL prc\áděri |ednolhých rc/poalo\\ch opJted Ť.a .edŤ,l.j'hi 2'.édó mi
bLupllelsiva mě§qle

! /n eny_ó/PoclU b)|J zne*n} do ýitm plo nodrďen: olnea Ťo4Ťo(lu Fn '.l2 M
kedni ]l, l2, 20ló veÝh\ jl.íé 

^ri
Ro7.počtow ťhlcd. seslavňý m l.2016,20l7, *bválený usne§enim astulitelslva ně§yse óe ]5, 12.

2014

. Rozpoěel mě$se na r, 20l6 byl scn!ólen usncsenin Zsfupilelstva nčslyse č, 610] 6,
bod. l]0, ze dN i4, 3, 20ló ja]ro shodko!ý n pnjnold čá5!i ve ýiši l 5,!9s.2o0. Kč,
ve !ýdajové čásli !e q!ši 22.869.200,_ Kč, ýhodel fuzpočtu vc ťýši 7.571,ooo,_ Kě
b) l 

^jn'an 
fi nán,,mj pmntedlj n,nub!L ., !rol, 8l'5ll llo,ŤoČelb)l /aneÝn oo L}k&u pló nNno-e1, ,ó/poČfu li1 . l] M Le .1\alene

st.íolenírárfuých ltaz.rclŮ zřizcnýh. Ptispévek na proloz pro zŠ 'l'rho\d
\Ch\álen \ rám(iro4oclu méq\Ý n. r,
14, ], )0ló. om ZŠ \c \1í l 49 0il0.

Káfuenice a pro MŠ Trnová Kanenice b),l

'0l6 
{sneseniír dstuDn.lsn? méstvse ř dn.

(Ó. pro Mš \€ ťši 4j6,ooo,_ Kč,



. zvelejněn na úledni de9e i způsóben uíorjujicim dálkoť pilstup od l ] , 5, 2016 do
] l, 5, 2016, pNjednán vč, zpníq o výsledku piezkounáni hospodďeni něstyse a r,
20l5 á schválen usnesenim měsl}se č.7/20ló. bod l43, ze dne l3 ó,20ló. a to bez

. Ballonl ťrhy Čs l ] 4l66l ]o9/030o ž čeryen . s4rn 20 l6 v č. řadč 28 - 38 včelně
účtoÝóni ,lmálkoýým způsbm pod č, tadou l l0028 ll0038

. Beúovli výPisy ČNB 94_38ló53l/o?l0 zo č€ren _ srPcn Ý č, ladč 20,30 vč€tně
í!&oýíni pod č, tadou 140020 - 140030

l Zfublky bantonich výpisů ke dni ]0.6,2016 a 3t.12.2016 souttlsI na rozwhový
účei 2] l k &néhu dsfu

onámeno dopis) /i7oLateležedne l6, ],20l6,

Bď on !)pr) Č§ |l4|óóo]4o 0800 a.eď.n )olbpod l'c lroo0l s
zúslatek bfurouiho výlisu ke dni 30,6,20]6 a ]1, 12,20]6
účď 24l k d,nému d,nl

Dohodn o bno('é odpovědnostt
. ze dlc ], 7. 20l6 pro pokladnu nuea
. ze dne 29, ] l, 2oo2 pro pókladnu oÚ

r Polokol o zat@i DHM do užiýini 2e dne 30, ] l,20]ó - čá5t konúilGce V37 vč,
nostu přes chrudi.rlo _ dď ŘsD. kaí!. Mjetku inv, č, 20 l6414

. PŘdpis poplátku k pš) ! a svoz TKo na r 2015 byl Zúčlován dokladen č. ól000l

Evidence dleiednodivých Doplalnikú v€de.a l labulce Excet,

. došlé lakluy itreené ban}omib !ýpisem a če^,en _ sryen Ýčetně účlováni předpisn

. údllická rc^,ana ke dni 30. ó. 20l6 a 3l, 12, 20l6

tn!€.luřnl§oupisntj.tku,Zóv,zků
. Plán ióventul seslav€n dn. 14. ll 20Ió vč, jnenováni členú hlavni a dilčich

inrcdtúiačnich konisl,
. Poškoleni člcnú inv, tonisi proběblo dne 2], l1, 20l6,
. lnve.tďia. probéb]a od 4, l. 201 7 do 21, l, 2011.
. líveíurní souPis.v ryhoioleíy ke dni 3l l2,20ló,
. lnventďiačni 7rniYa za r, 20ló lynoto\eM dne ]0, ], 2017, inlenniizáčni ozdil)



. Z r, 20l6 - vcdena progrbenr ]NADA ! č. ládě 2ó 1000l _ 26l0439

Knih odslúých í,kfur
. ar,20l6 vedena PrcsrM€n TRIÁDA ! č. iadě 2620001.2620089

MzdovÁ.gmd.
. led€no procÍmem TRIÁDÁ

odúěĎoyání členú zastupitcl§tvl
. schváleno usesnim zstupilelstv! něstyse - díe 15, 12. 20]4, pó r, 20

výše odněn stanov€@ ! souladu s .nl, vlády č, ]?/200] sb,, v Plainén aěni.
oÝěido na Mdové lisiy a r, 20ló. vypla.eno ve schYáleíé Ýýši,

.. hlami čimosli a obdobi 0? a 08/2016 - pňjúové a výdajo!é poklldni doklady ó,
t6000363. l6000592. s omčenin P (!řIjm). v (\íde'

. pouadni doklády 2 hospodá]askou óimosl a obdobi 1,6, _ l5,6,2016l č, řadě 46 _

55 účtováno pod č,dokladu 1200]9
. po*ladni doklady a hoslodářskou činnosi Z oMobi 16, 6, - ]0, 6, 2016 v č, řádě

l 6001056 _ ró00l064 včetrě úclováni pod slcjnou ěiselnou ladou

. pokladni kjiha hlawi čimosli _ 2 období 07 a 08/20l6 " Ýedfia proeífren Tnada

. pokladní tnihá nospodálské čimosti a obdobi 01,06 _ ]5, 6, 20ló l č. iadč 4Ó 55

r pokládni lúiba nospodÁiské čimosti Z obdobi 16. 06, - 30. 6, 20ló v č. řadě
l600l056 - l600t 064 vedena progm TRIADA

zůsrai.k pokladn] hotovosti uvedcóý v pokladóích knibách nbuí i ho§pod]áiské
čim6íi souhl.sil s nslalken roaaiolého Ličtu 2ó] ke dnj 30, 6, 2016,
Ke dli 3l. 12, 2016 qkeval iozlanový účet 26l iulóvý zůtalelq oÝěieno. bez

. l(€ dni ]0,6,2016 a ]l,12,20ló

. Ke dni 30, 6, 2016 _ hospodát§ký ťsledek z avni i hospodálskou čimosl a rok
20]5 proúčto!án M úúe! 4]2

. předDisy nczd a srp.. 201ó , č, d,6l00l9

. piedpky ná]mů a áloh _ č. d, 6l00l8



výk 2 pro hodnoc.niplněll fuzpočtu
. Fin 2,12 M ýstavený ke dni 31, l2, 20l5, 3l, 8, 20l6 a 3 t, ] 2. 20] 6

. K€ dni 30. ó, 20ló _ D.nolé přiaáni DFPo a rot 2015 prcúólovÁno m položku
l122

. Ke dnj ] ], ] 2, 20] ó _ a hlavni i ledleiši hospodáis*ou činóóí

výsledek hospodařeni vedlejši hóspódálsk čiMosli _ hosPo&Ěni v lesich a r, 20l5
ve výši 1.524,10],2l Kč a jcl,o pl€vod v plné !ýši do rczpoófu měsryse T.hoÝó
kmmice byl scnváien Bnesenjn 4iupilelstva něíyý ze dne l4, 3, 20] 6,

Roagbl zřízctrých Dřlspěvkoťch org.niz.ci
. MŠ Túová Km9nic€ a zŠ Trhová Km€njce s.sia!€né ke dni 3], ]. 2ot6 q 30, 6.

20l6

výklz zisku a zldly zřr*.ých přílpřvlodch orgrDiz.ci ,. Vs Ťrhová Kmenie a 7s Trho\á l,.menM s.9a\ené \e dni ] l, 12,20l5. ]l ],
20l6a]0,6,20l6

. výsledky hospodařmi pnspěvkolich ol8eizci byly schvóeny m 
^edániAluPilelstva nčslys dno 14, ],20l6,

. tJv zŠ - ásk ve ťši 115,799.32 Kč _ přvod r€ výši 2],169,32 Kč dó rcZMino
fondu a 92,630._ Kč do fondu odměn,

. t{v MŠ - nst ve ýýši llo,o22,12 Kč _ pievod rc Ýýši 60,022.12 Kč do rcZmiio
fondu a 50,000,, Kč do fondu odměn,

. Pl€vody do fondů prcvedeny ke dni 3l, 3, 20l6,

. Dďovaci smlouva č, 2ol6/01/PÚ E!,řmá dne 2l, 1l,20]6 š d!rcen: ŘčditelsM
silnic a dálnic ČR _ přvod vla§mi.rych prá! ke s6vbě Pozemi komuikace _ čá5l
silnjce ý37 v délce 0,166 km, vč, sučáši a pnslušenstli. v dál€ 0,059 km (naPoj.ni
na $učeou V37). elken t€dy 0,225 km vč, mostu, DŇvaci sítlouva $hváleM
us€ýnin aslupitchlva mčslyF dne t 3, 6, 20l6,

Dohody o píoY.d.nl pr{..
. DPP Z dne 10 8,2016 mdobu od l0.8. do 31.8,20ló
. DPP 2e dne 15 8,20ló Mdobu od l5,8, do 19.8,20l6
. DPP ze dne 1, ?,20]6 nadobu od l,7, dó ]l,8.20I6
. DPP ze dne 1,6,201ó mdobu od 1, ó, do 31,10,20l6
. dvč DPP ze díe l. 10. 2016 tompl€úc€ hlsovacjch lhtků a rcznos hlasovacich

. DPP zc dne ],10,20l6 úklid \olební mí51.o5ti

Př,.oyňí .nlour! vč.lné plátóťých ťnčrů. Pnconi sdoula ze dne 3] 5, 2012 M dobu neurčitou a plEtový
l0. 20l5 jsou Ý sou]ádu

. PEcoEj snlou\2 ze dne l, 4, 2016 na dobu Uičilou \tehé dodátku
oprodloužcnido3l. l0. 20l6au!úňiplalu



snloun,o dalši Dateňály k DoskyhúníE úč.lotŤm dottcín
sí ouva ě, 21016 o posk],huli dotacc z rozpočtu nčstyse Trhová Kdcnicc & dne
I8, 3, 20]6 plijenci do@e: oblashi chďila No!é tlrady u s[alč€. Dobce posky(nua
ve \Ťši 100,000._ Kč.a čáslečnon úhr.du provoaiclr a nzdo\icb ná&ladú pró
sťcdi9ko cheitní pďo!2telskí služba při poskýoýánt pelovalelské služb, pŇ klienq
tvále bydlici ! Ťrno\é Kmenici vračlováni dota@ do ]0, 1l, 2016.r1!čtoÝáno dn.
24. l0, 2016, čerpáno ! phé výši, roskýnuti doúce bylo scnváleno usneseíífo
atupitelsrva óěšyse e dae 14. 3. 2016. smlouÝa o poskrúuii dolace byla
neřejněna .a *€bových šíánlóch něsiyse dne l l, ,l, 2016.
§nloula r, .,20ló o poslqfuul dokce / rc/po(a mé§Dý l!ho!á Kmenic. 4 dre
14, ó, žl]Ió pnjmci dou.e: §RPDŠ lňo,J lmenie, Dola.e po*ynuD ve ťš
50,o0o._ Kě; částďné Pokyli náuadú spojených s labudovínim pergoly v UŽ
Trhová Kmmic. v)ričlovánl dolace do 30, l1, 2016. vyúčlováno dne 4, l], 20]6,
čeryóno v dné ťši. Po§kr,lĎuti doiace byló schváleno usnesen]m z$upnekvá
něs§§ Z .!ne t 3, 6, 20 l6 na zÁkladé žÁdosti přljence rc dne l3, 6, 20l 6, snlouva o
Dosk},huti dot ce byla zveřiném m webových strá ácnňěstysedne29,ó,20l6.

snlouw . d.tší nlr.ýiÁly k Dřijrtýn účclolýn dotlcim '
. invcstióni dolo€ PK na.kci Pobyb děten zdravě a brávě" (rol. 4222) - m žrldadě

smlou!), o posk}tlruli dolace č. owl6Dl595 ze dne 13, 5. 2016 bylo posk}tulo ve
výši 80.000.- Kč. lj, lm, ve 9ýši 50% rc skut€čných celkových nátladů prcjekfu.
iTričrováni do 3 l, ] 2, 20l6. Ýyúčtováóo díe 24. 9, 20l6, čdpino v plné Ýýši,

. óeinÝestiční dólace PK v iimci Pov m a}ci 'oPEYa opěmé tMcnné zdi. chodniku a
ploiu u čp, !9]'(!ol, a]22) ia áldadě snlourf o poskrtuť doia* č,

oŽPz76l22ol5 u dne 23- 6.2o1ó bylo poskýnuto Ye Yýši 50% ze skulečných
n ldádli q,Mložených na akci v r 2016, mx, y§ál 100,000,- Kč, vyúótořini do ]],
12, 2016. lylčlováno dne 23, 9, 2016. čerliino ! Plné yýši, Pfijeti doúce scnvákno
zsiupnebiv€m něs§se dle l3, ó, 20l ó,

. néjnvéštiční dóhé PK ná álci "Trhóvá Km.nice. košm se schou 3v. Jma
\ePoúukého. oplaLa a reJawÝifi' Ubl, 4l,]/l. ra álade snlou!y o poskrlnuli
doúre c, osK Iór231. 3 dne 20, ó, )0ló bJlo po{ynulo \e \y§i |00,000,- Kč, li
ve !ýŠi Ďď, 80% e stuteČných íátladú prcjekiu, llllótoÝáni do 12. 12, 2016.
lr{ětováno dne 25, 1.20t6, če,!áno v plné výši. !řij€ti dou.é sch!áloo
asfupitelstv€m nés§se dne l3, 6. 20l 6.

. neinýsličnl dotace PK na Ea)ize a,tce "osvětle.i stá!é exporft " (!ol, 4122) , na
ákladě smlouD o poskylJluti dotace č. oŠK/l6D2683 ze dne 9.6. 20ló bylo
poskinuto ve ťši 20,000,_ Kč, ij, Ye výši 75% z. skulďných celkových náuadú
prcj.kiu, lyíčio!áni do 3l, t2, 2016. vyúětoválo dne 19. l2. 2016. čeŤáno v pl.é

invesričnl doffe PK na akci " Rekonslrukc. lávky pm pěši pies chddinku" (pol,
,1222) _ m záHadě sniour1 o poslqínuti dobce č oR-/l6l22504 č dne 1ó, 5. 201ó
býó poskýnuto !€ l'ši 500.000,_ Kč, tj, max, !e Yýši 50% ze skutčných celko!:úch
dÁkládú piójeku. !ýjčto!áni do 3l, 12, 20]?, lyúčtoválo dn€ 25 l0.20l6,čerpáno l

leinvóštió.i do6ce PK M DožÁňi t thniku a !ěcné prcstiedky jednoLty sDH - opťav3
požjmiho aulomobilu cAs (pol. ,ll22) _ na základě smlouq o pošky|úud dolacc č
oKňll6243]7 ze dne 5, lo,2016 bylo posr)Ťnuló do !ýš.70% ze skut€čných
celkovýrch nákladů. mď !šak 100,000._ Kč. v!účlováni do 9, 12,1016, lylčioýrno
díe ó 12 2016.čcŤáno vplnévýši,



účclově UJčená neinveslični doiae na úú,ndu výdajů vaikrých obcim v souvislosli s
konánih voleb do astupiielsiev k4iu (!ol,4l l l, uz 98l9]) _ na ákladé Avjaprc
změnu rozpočfu obce č, ]6-42 Z dne ]0, 9, 2016 přiaáno ]9,900,- Kč, Proledend
ltonllola úpFvy rczpočlu ve 1ý'r@ pú hodno@ni tlněni rozpočfu Fin 2_12 M _ pol,
4lll a odPa ó]15, linmčni lr?onidáni ryhóio!éno dne lt, l,2017, Dl.
piedložených dokladů č€aáno v plné !ýši. uskuečĎěné výdaje jsou baielné.

. Nájemní smlouva Z dn€ 29, ?, 2016 _ próóájen čásli pozebla p,č. 223ll7 á části
porenklp.é. 223116 - zÁnél N elejněn 29. 6, 22, ?, 2016 _ m dobu neurěitou

. snnouva o probájmu ieblových prcsror re dne l. 8. 2016 pňkňí budorT čp.56 v
Trhové Kmenid pro l]čely žřircni klubony pD púci s mláde' z^aěí zý.;ejŘn 7. 6.
, 24, 6, 20l ó _ oa dobu neuřitou

r uz9!Ýe i dne 20, 6. 2016 se áoloviielenj Ma}F Dilakl!, Nynbulk m akci "Pohyb
détem _ zdDvě, lu!vé"

. ' č, lt/2ol6 ulřná dne ro, 4,2016 se áotovitelea] Monió Kolatik. atad, sochai a
Ésl.úílor m resiaúíloBlé práce na kúemé kašně 9 schou sv, Jana
Nepomuckéno _ Iv, eiapa Btlunátorských pEi , dokonóeni

. @yiená dne 15, 3. 2016 ý zholovitelem: MPs Mos$l a pozemi stalby mgineeing
s,i,o,, Č€Pi na púÝedeni dllá: Tíhová Kanenice, Ékonslrutce lávky pfu pěši

§ílourT o přďod! mařtku (koupě, přodej, §něúa, př*od)
. Kupni snlouva a dne 15.4,20]6.aProdej poremku p,č, 1626ló0 o výněl€ 358 m2

v k.lt, TihoÝá Kmenice, z{něr zv€lejněn 30,10, _ 14, 12,2015 _ schváleno
une*níú zMě5t!9 dne 1.1. 12, 2015 - ivlb na Yklad 20, 4, 20ló - ]Yřeerc
doklad.m č. 9200l9 ze dne 20, 4, 20] 6 vc Yýši 2 l26,52 Kě na úěet 554/031

. Kupni sr ouva z€ .ln€ 26. 5. 20t6 na prcdej pozenrt! p,ó, 223l,l4 o výněř€ l02] n
v k.ú. Trhová Keeíi.e _ shÝilóo usne9nim zMěsiyso dne 14.3, 2016 -záněr
zvei€jněn 19, 2, _ t4, 3, 20]6 _ návrh M vldad l, ó. 20]ó - vrreúo dok]adm ó,
920020 z€ dne 1. 6, 20l6 ve ťši 5 2?8,68 m účď 554/03l

vnnř př.dpis ! 3běřnie
. sněnice pió ódŤi$Ýjni najeltu, o účetnictÝi vče1ně oprámýcb polóžek, č&!ého

rczlišmi, ie'lna hodnoly. o invebhiiaci, ó podfuz!@, o íjméíl konlble. o
účiovánl dblnodob.bo najell!, o oběhu úěebich dokladů vĎelně cestomich nánrad

výsledl§ konlrclzři*!ý.t ore,nžaci
. prololol o výsledku průběžné leiejnospnimi fMčni koúoly

/e dne 4, 2,2nl6,27 4 20]ó, |4, o,20|b a 'r, '|, )0,^
. Proiokol o rýsledl1a póběžné Yei€jnospřvni nlančni konlloly

re dn 4. 2, 20|6.21, 4. 2016, |4, 9, 20l6 a 2], 1 l, 2016
. kontmll byb změten, na vFáti posk}hutého přispěvku

konliolu úč.tnich dokládó.

zÁpi§! 2jedníniza.tupit ls§! včerně usnBeni
. É dne l4,12,20t5,14, ],20]6.1]. ó,20ló. ]9,9,20l6 a ]2. I2.20Ió



I

l
PetrěžnI fondy úz.ňnlho celku - pr.ýidl, aorhy a použiti

. Rozpočet $ciálniho fondu óa ,. 2016 byl sh!álen Ý njmci ú?ročtu nés§,se ía r,
20 l a Ňesenin Atupi|elslva ňěslyse ř dne 14, 3, 20l ó v€ ť§i l 05,000,, (č,

. sněmice k pouáváni sciálniho fondu _ tvolba a pFvidla hospodařeni s fonden (t
dn€ l0,1,20ll),

Kontřolni . lin.nčDi výboí
. zrpis Kv & dne 19, 4, 2016 _ plněni čimostl v ob€cnich l,§ích
. zÁpis KY ze dne 24, 5, 2o1ó - plněni usn€sni zo, kontrola doklldů a l4/20l ó

. zápis (v z€ dne 2l , 6 . 2016 _ jednáói h*eno z důvodu n€účasli

. Zá;h Kv ze d.e 6, 9. 20tó - kontola dotladú a 5 8/20ló, kontrcla pl.ěnl §lcseni
zo

. zÁpis Fý rc ďne 4,2,2016 - konlrcla čerpáni fin, Prcstř, m povoaí yýdaje zŠ ,

. zapt rv * a," l'l,,l. uolo - koiirck č;páni ťb, púsil. m plovodl výdaj€ zŠ .

obc.!č dvaaó r}hlalLT
. č, ]20]5, o misnlin póplatku a provoz gyýénu šhrcnážd'ováni, s&ru. pl€pŘlT,

ťični, l]tživá.i a od§ranoýini konunálílch odPadů
. č. 420l l, o nistnin poplaita Z psl)

. č, ],20] l, o nistnim poplalk! Z vstupného

. č, 
'201l. 

o nistnjm poplatku ze vstupnéno

Fvidenc o7v tvla Zv€d€m,

ÚčdDlzlvěrk zá i 2015
. a něstys shválem Ňesólt! u sfuPitelstva něslyse č, 7/20l ó, bod 1,14, ze díe l3, ó,

20ló
. a přIspčvkové olgúia€ - zŠ Tňová Keoice a MŠ Trhová Kmenice scbválem

!§nesen,ň. o )0ló. bod I l],, l14, 
^ 

dne I. i,20ló


