
Smlouva o zřlzení věcného břemene - služebnosti ze dne 17. 7.201,8 lzavíená mezi obcí
(povinná) aČPZ Distribucí, a.s. (oprávněná) na p.p.č. 864lI za jednorázovou náhradu ve výši
l 000 Kč, schváleno ZO dne 3. 3.2017, usn.ě. ll20l7. Vklad do KN proveden dne
17. 8. 2018 s právními účinky k26.7.20l8.

Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
Obec v souladu s § 39 odst. 1 zík. č. 12812000 Sb., o obcích, v platném znéni zveřejňovala
záměry prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich projednáním.

Dokumentace k veřejným zakázkám
Obec kontrole předložila a v kontrolovaném období rcalizovala VZMR ,,Sanace a stavba
zborcené opěrné zdi na hranicích pozemků p.č.st 49 a p.p.č. 95":
-v!,zvtl k podání nabídky ze dne 4. 4.2018,
-přihlásili se 4 uchazeči,
-otevření obálek s cenovými nabídkami na akci ze dne 14.3.2018,
-nejnižší nabídková cena od Jakuba Slabyhoudka, IČ: 01678736, Bmiště s cenou 685 000 Kč
(včetně DPH),
-vyrozumění o výsledku výběrového íizení ze dne 14.3.2018,
Smlouva o dílo podepsána dne25.5. 2018.
Skutečně v} azená cena byla zaplacena 2 fakturami (č.e. 222018 a č.e. 302018) ve výši
715 000 Kč, ošetřeno ve smlouvě o dílo bodem III. cena (V případě, že náklaďy na více práce
přesáhnou 10% celkové ceny díla, musí být v tomto smyslu vyhotoven dodatek této smlouvy).
*Obec tuto smlouvu o dílo a skutečně uhrazenou cenu nezveřejnila na profilu
zadavatele.

Vnitřní předpis a směrnice
Obec má ucelený soubor vnitřních směrnic z předchozich |et. V roce 2018 nebyly
aktualizovány.

Výsledky externích kontrol
Předložen Protokol o kontrole obce č. 72lt8l554 provedené OSSZ Libereckého kraje, ze dne
12.2.2018, jejimž předmětem bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, povinností v
oblasti pojistného a povinnosti v důchodovém pojištění v období 1. 2. 2015 až do
3I. 12.2017. Bez zjištěných nedostatků.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Kontrole bylo předloženo 6 zápisů ZO z roku 2018 (23.3., 15. 6., 1. 8., 28. 9,2. lI.,
2l. 12.2018) a l zápis ZO z 8. 12. 2017 (rozpočet pro rok 2018), ktďé jsou podle zjištění
kontroly vedeny v souladu se zněním zétkonač. 12812000 Sb., o obcích, v platném znéní.

Peněžní fondy územního celku - pravidla tvorby a použití
Obec Janovice v Podještědí netvoŤi žádné fondy.

Schválení roční účetní závěrky
Předložen Protokol o schválení roční účetní závěrky obce - schváleno ZO dne 15. 6. 2018,
usn.č.212018.
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