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                      Výsledek výběrového řízení zadavatele   Výsledek výběrového řízení zadavatele   

      ■ ■  –  –   ♦ ♦ ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ 
                                            VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHUVEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
                                            Rekonstrukce hygienického zařízení                   »»          » »» »

                

    ■     ■   –  –    ♦ ♦ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU JEDNÁNÍO VÝSLEDKU JEDNÁNÍ
                                      KOMISE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ KOMISE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 
                                      na veřejnou zakázku ´Rekonstrukce HZ´   

                                         Publikováno / aktualizováno: 12. 6. 2015  19:42

    
    Číslo zakázky:   ADM/VZMR-01/05/2015

    Specifikace zadávacího řízení, typ veřejné zakázky:          

    VZMR/květen 2015                      Druh zakázky:   
                                                              Stavební práce     

          http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=3301  _  _  

      
   

                                                           ˅˅                                                   
                 HTTP://WWW.OBECKUNEJOVICE.CZ/?PAGE_ID=3168

       ■  ■  –  –  ♦♦  ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ
                                                                                HOSPODAŘENÍHOSPODAŘENÍ
                                                                  za rok 2014

                             ♦ » Návrh závěrečného účtu za rok 2014,   ZÚ
                             ♦ » Výkaz zisku a ztráty
                             ♦ » Příloha_územní samosprávné celky, so
                             ♦ » Rozvaha - bilance 
                             ♦ » Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
                             ♦ » Inventarizační zpráva za rok 2014

                         /účinnost od: 22. 5. do 9. 6. 2054/EÚD-30/05/15/

                                                          ZPRÁVA Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
              ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 
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»»http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=5323http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=5323

  

                                                                    
                                   Obec Kunějovice ( 5/2015  str. 6)                                   Obec Kunějovice ( 5/2015  str. 6)

http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=3301
http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=3168
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Inventariza%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-za-rok-2014.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/V%C3%BDkaz-pro-hodnocen%C3%AD-pln%C4%9Bn%C3%AD-rozpo%C4%8Dtu.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Rozvaha-bilance.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/P%C5%99%C3%ADloha_%C3%BAzemn%C3%AD-samospr%C3%A1vn%C3%A9-celky-so.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/V%C3%BDkaz-zisku-a-ztr%C3%A1ty.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/05/Z%C3%9A.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%BD-%C3%BA%C4%8Det-Kun%C4%9Bjovice.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/05/Zpr%C3%A1va-o-v%C3%BDsledku-p%C5%99ezkoum%C3%A1n%C3%AD-hospoda%C5%99en%C3%AD-za-rok-2014.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/05/Zpr%C3%A1va-o-v%C3%BDsledku-p%C5%99ezkoum%C3%A1n%C3%AD-hospoda%C5%99en%C3%AD-za-rok-2014.pdf


                                                                                                                                      

        ■  ■  – –   SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VZMR    
                  Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání  
                  veřejných zakázek malého rozsahu a upřesňuje
                  uzavírání smluvních vztahů obce, jako veřejného  
                  zadavatele s dodavateli stavebních prací, dodávek 
                  a služeb. 
                  Stanovuje postup zadávání VZMR na základě výše  
                  předpokládané hodnoty zakázky. 

        Tato směrnice byla schválena na jednání zastupitelstva obce 
               15. 5. 2015, s účinností od 2. 6. 2015. 

     

       ■ ■      ♦  http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=5311       
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                         OBSAH:

 ∇  Kategorie veřejných zakázek malého 
      rozsahu dle výše předpokládané hodnoty 
      a předmětu plnění

 ∇  Zadávání zakázek I. kategorie:
      (od 0,- Kč  do 19 999,- Kč)      
       PŘÍMÝ NÁKUP

 ∇  Zadávání zakázek II. kategorie:  
      (od 20     000,- Kč      do 149     999,- Kč)
      PRŮZKUM TRHU  

 ∇  Zadávání zakázek III. kategorie:
      (od 150 000,- Kč do 1 999 999,- Kč
      pro dodávky a služby; od 150 000,- Kč
      do 5 999 999,- Kč pro stavební práce)
      VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

 ∇  Výjimky ze směrnice, Obecná ustanovení

                              

                    USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
7

                ֎ http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=5225http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=5225

                                SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ 
      VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU 
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                          ■  ■  –  –  ♦♦ OOČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ  

                            ÚT 19. 5. 2015 od 19.30 hodin

                               v Kunějovicích u kapličky

                                                      Očkování je podle zákona

                                                  povinné pro psy starší 6 měsíců

             

   

                                                     
              
   

 ■  ■  –  –  ♦♦  Oznámení o zjišťováníOznámení o zjišťování  průběhu hranicprůběhu hranic  pozemkůpozemků              

                                                                                                                                                                                                                     
        

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň, jako věcně a místně příslušný správní úřad 
podle zákona č: 503/12012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových  
 úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon"), oznamuje, že v rámci zpracování návhu komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Kunějovice bude ode dne 22. 6. 2015 do 25. 6. 2015 probíhat ziišt'ování

průběhu hranic pozemků, které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 139/2002 Sb.,  
 vyhlášky č. l3/2O14 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových

úprav, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška). Vlastnické hranice budou šetřeny především na obvodu komplexních

pozemkovtích úprav (hranice katastrálního území a hranice uzemní správní jednotky, hranice zastavěné nebo
zastavitelné části obce, silnice, vodní toky apod). Podkladem pro zjišťování hranic, které jsou obsahem katastru
nemovitostí, je dosavadní katastrální operát a operáty dřívějších pozemkových evidencí. Při zjišťování hranic se

vyšetřuje skutečný průběh hranice v terénu, který se porovnává s jejím zobrazením v těchto mapových operátech.
Zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav provádí komise složená z pracovníků pobočky,

katastrálního úřadu, zpracovatele návhu komplexních pozemkových úprav, zástupců dotčených obcí a podle
potřeby i zástupců dalších úřadů. Předseda komise a její členové jsou jmenováni v souladu s ust. § 9 odst. 5

zákona. Komise při zjišťování hranic prověřuje i další údaje, které jsou obsahem katastru (např. údaje o vlastníku
- jméno, příjmení, datum narození (rodné číslo), adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, název, identifikační
číslo a adresa sídla právnické osoby, druh pozemku, způsob jeho využití). O výsledku zjišťování průběhu hranic

sepíše komise protokol. Ke zjišťování průběhu hranic jsou zváni vlastníci pozemků v případech, kdy je jejich
účast pořebná pro vyjasnění vlastnické hranice v terénu. Tvoří-li hranici obvodu pozemkových úprav hranice

obce, zvou se vždy zástupci sousedních obcí (rovněž vlastníci nemovitostí sousedících s tímto uzemím). 
  Vlastníci a zástupci obcí jsou ke zjisťování hranic zváni písemnou pozvánkou tak, aby jim byla doručena

nejméně týden předem. Neúčast pozvaných (příp. jejich zplnomocněných zástupců) není na překážku využití
výsledků zjišťování hranic. 
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      ■ ■         ●  ● Závěr jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce KunějoviceZávěr jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice    ● ●

                                                                ADM-JFV-20-04/2015-Lu, příloha č. 6 Zápisu ze 7. veřejného zasedání ZOK, ADM-JFV-20-04/2015-Lu, příloha č. 6 Zápisu ze 7. veřejného zasedání ZOK, ●●  (2015) Obec Kunějovice  

          ze dne 20. dubna 2015. Místo jednání kontrolního výboru: OÚ Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líšťany 
          
          Zahájení jednání: 19.00 hodin.
          Plán přezkoumávání za období: leden – březen 2015 ( 9. 1. 2015 – 16. 3. 2015). 
          Při jednání byli přítomni dle prezenční listiny:
       

 Miloslav Novák – starosta obce
 Marek Ludvík – předseda a předsedající Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
 Josef Hronek - člen Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
 Jaroslava Nováková – členka Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
 Jiří Löwy – člen ZOK
 Jan Šabacký – místostarosta ZOK
 Václav Král – předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
 Hana Habartová – pokladní obce
 Helena Ludvíková – referent úsc

            Omluveni: - -                                                                                                                                                                                                      

1. Předmět jednání, přezkoumané písemnosti: 
Hospodaření s majetkem obce a finančními prostředky za období únor - duben 2015 Prověření výsledku 
hospodaření za 1.Q/2015 v oblasti příjmů a výdajů (výkazy – rozvaha, výkaz rozpočtu FIN 2-12, příloha 
účetní závěrky), kontrola plnění rozpočtu, aktuálně rozpočtová opatření                                                        
Dodržování zákona o účetnictví, správnost prováděcích předpisů, náležitosti účetních dokladů                    
Dodržování zákona o finanční kontrole v návaznosti na podpisové vzory příkazce operace, správce 
rozpočtu  a hlavní účetní                                                                                                                                   
Výdaje v hotovosti z pokladny                                                                                                                         
Projektové záměry                                                                                                                                            
Požadavky ZO

                  
2. Zjištění

        Předmětem kontroly Finančního výboru bylo zaměření se na hospodaření s majetkem obce a finančními 
prostředky za období 02 – 04/2015. Při kontrole finanční výbor prověřil výsledek hospodaření obce Kunějovice 
za 1.Q/2015,  jak v oblasti příjmů, tak i výdajů obce. Při kontrole bylo sledováno dodržování zákona o účetnictví, 
náležitosti  účetních dokladů, ale i kontrola dodržování zákona o finanční kontrole v návaznosti na podpisové 
vzory příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. V neposlední řadě správnost prováděcích předpisů 
zákonu o účetnictví,  zda je účetnictví vedeno správně, průkazně a bez zjištěných chyb a nedostatků. Dále byly 
prověřeny výdaje v hotovosti z pokladny obecního úřadu, aktuálně rozpočtová opatření a projektové záměry.        
        Nebyly zjištěny nedostatky, zkonstatování dodržování plnění  a čerpání rozpočtu schváleného 
zastupitelstvem obce;      
        výsledkem kontrolovaných položek za první čtvrtletí roku 2015 finanční výbor nezjistil nedostatky                
v nakládání se svěřenými prostředky obce Kunějovice. Podklady pro kontrolní činnost poskytl starosta, referent    
a pokladní obce.  
        Byly vyhodnoceny projektové záměry, aproximativní stanovení nákladů na jednotlivé akce, návrh způsobu  
        financování v jednotlivých letech realizace se specifikací zdrojů, které zajistí obec, a které jsou požadovány  
        z jiných zdrojů. Předpokladem realizace většiny záměrů je využití dotací z krajských fondů.                           
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Výčet základních záměrů, které zastupitelstvo obce považuje za nezbytné realizovat v zájmu rozvoje obce:           
        Stavební úpravy Kaple sv. Anny, cíl: Oprava a celková rekonstrukce kapličky, přepokládaný rozpočet:        
580 000,- Kč, předpokládaná doba ukončení realizace: rok 2015, financování z: MMR, vlastní zdroje.                   
        Rekonstrukce hygienického zařízení pro spotřebitele, cíl: Oprava hygienického zařízení, přepokládaný 
rozpočet: 150 000,- Kč, předpokládaná doba ukončení realizace: rok 2015, financování z: vlastní zdroje               
        Vybudování dětského hřiště a pergoly, cíl: Rozvoj pohybových aktivit, přepokládaný rozpočet:                   
500 000,- Kč, předpokládaná doba ukončení realizace: rok 2016                                                                                
        Financování z: MMR, vlastní zdroje.
                                                                                                                                                                                      
      3.   Závěr
        FV překontroloval činnost kontrolního výboru, vzal na vědomí zprávu o jeho činnosti a Zápis z jednání KV 
ZOK ze dne 16. března 2015. 
        Finanční výbor neshledal žádné nedostatky, nebyla zjištěna žádná odchylná stanoviska členů FV. 
        Ukončení jednání: 21.20 hodin                                                                                                                             
        Zápis z jednání FV Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 20. dubna 2015 ( výtisk číslo 1) obdržel starosta.   
                                                                                                                                                                                                                                                   
          Přílohy: 7

– Pozvánka, program jednání FV ZOK
– Prezenční listina
– Zápis z jednání Kontrolního výboru ZOK ze dne 16. března 2015
– Projektové záměry
– Výkazy – rozvaha, výkaz rozpočtu FIN 2-12, příloha účetní závěrky
– RO
– Účetní doklady 

          Použité zkratky: F          Použité zkratky: FVZOK – Finanční výbor Zastupitelstva obce Kunějovice, VZOK – Finanční výbor Zastupitelstva obce Kunějovice, ZOK – Zastupitelstvo obce KunějoviceZOK – Zastupitelstvo obce Kunějovice                                

                                                                                                                                                                                      
                                      

 Občasník Občasník Kunějovický e-zpravodaj  Kunějovický e-zpravodaj  vydává Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líšťany.vydává Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líšťany.                                                                                                          
 Použité fotografie bez popisku jsou ilustrační, zdroj archiv H. Ludvíková. Číslo 6 vychází v Kunějovicích dne 12. 6. 2015. Použité fotografie bez popisku jsou ilustrační, zdroj archiv H. Ludvíková. Číslo 6 vychází v Kunějovicích dne 12. 6. 2015.
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