
Darovací smlouvy
Kontrolou byla ověřena následující darovací smlouva:
- uzavřená mezi FO (dárce) a obcí (obdarovaný) na pozemek č. p. 126, zastavéná plocha a
nádvoří (na pozemku stojí stavba bez ě.p.,jiná stavba "Kaplička") o výměře 16 m2 ze dne
28. l l . 2018, přij etí daru schvál eno ZO dne 28. 9. 2018, usn.č. 4 /2018.

Smlouvy a další materiály k poskytnufým účelovým dotacím
Obec, dle sdělení, v kontrolovaném období neposkyla účelovou dotaci.

Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím
pol. 4l 16, UZ 29027 Oprava pietního křížku na hřbitově l 1 3 074 Kč
dotace zMZ, registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 15.8.2017. Předloženo
závěrečné vypořádání ze dne 1 8. 1 0, 20 1 8. obec přijal a dne 27 . 1 1 . 20 1 8, (BV 39).
Skutečně uznatelné výdaje ve výši 70Yo z celkové částky 161 535 Kč.

pol, 4l I t, UZ 98008 volby Prezidenta ČR 22 000 Kč
obec přijala dne 9. l. 2018 finanční prostředky v souvislosti s konáním voleb Prezidenta ČR.
Kontrole předloženo závérečné vyúčtování v objemu 9 672 Kč (§ 6l l8). Přeplatek 12 328Kč
byl odeslán dne 31 .l .2019 (BV 3), finanční vypořádáni ze dne 29. l. 2019.

pol. 411l, UZ 9807] volby do Zastupitelstev obcí 30 000 Kč
obec přijala dne 24. 9.2018 finanční prostředky v souvislosti s konáním voleb komunálních.
Kontrole předloženo závěrečné vyúčtování v objemu 21 980,10 Kč (§ 6112). Přeplatek
8 019,90 Kč byl odeslán dne 31 .1.2019 (BV 3), finanční vypořádánize dne29. L2019.

Smlouvy nájemní
V kontrolovaném období obec neuzavřela novou nájemní smlouvu.

Snlouvy o dílo
Obec v kontrolovaném období uzavřelanásledující smlouvu o dílo:
Smlouva o dílo uzavřená mezi obcí Janovice v Podještědí (objednatel) a panem Jakubem
Slabyhoudkem, IČ 01678736 (zhotovitel) na zhotovení stavby "Sanace a stavba zborcené
opěrné zdi na hranicích pozemků p.č.st 49 ap.p.č.95" za dohodnutou cenu díla 685 000 Kč
včetně DPH, realizace do l5. 9.20]18.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směnan převod)
Kontrolou byla ověřena:
Kupní smlouva ze dne 25.7.2018 uzavřená mezi obcí (prodávající) a FO (kupující) na
p.p.č. 20 o výměíe I 475 m2 za dohodnutou kupní cenu 44 250 Kč, schváleno ZO dne
15. 6.'2078, usn.č. 212018. Vklad do KN proveden dne 3. 9. 2018 s právními účinky k
10. 8. 2018. Platba připsána na účet obce dne 26.7.2018, (BV 7).

Smlouvy o přijetí úvěru
V kontrolovaném období obec neuzavřela smlouvu o přijetí úvěru.

Smlouvy o věcných břemenech
Kontrolou byla ověřena:
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