Zápis č.2/2017 z jednání finančního výboru obce Vlasatice
Den konání:
Místo jednání:

20. 12. 2017 v 17,30 hod
Obecní úřad Vlasatice

Přítomni:
Libor Šulc
Jiří Studeník
Václav Konečný

předseda výboru
člen výboru
člen výboru

Body jednání:
Kontrola financování stavby: Oprava a odbahnění rybníka ve Vlasaticích, parc. č. 8264 v k. ú. Vlasatice

1. Předmět kontroly
Předmětem kontroly je: Financování a vyúčtování dotace stavby: Oprava a odbahnění rybníka v obci
Vlasatice. Obec Vlasatice je výlučným vlastníkem rybníka na p. č. 8264 v k. ú. Vlasatice.
Rybník byl opraven a odbahněn s využitím dotace z Ministerstva zemědělství z programu 129 290 –
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, ve výši 80% z vynaložených
nákladů na stavbu.
Kontrolovány byly:
platby za provedené práce, rozsah plateb
smlouvy o dílo jako podklad k fakturaci
K realizaci stavby byla ve výběrovém řízení, z pěti nabídek, vybrána firma PAS Natura s.r.o., jejíž
cenová nabídka za provedení stavby byla nejnižší, a to 2.316.279,- Kč, včetně DPH.
Náklady na výstavbu v Kč včetně 21% DPH:
Rekapitulace plateb v celcích:
Prostředky vynaložené
Výstavba dle rozpočtu

2.316.279,- Kč

Vícepráce levý břeh

155.703,- Kč

Vícepráce pravý břeh

136.417,- Kč

Vícepráce zpevnění cesty

106.717,- Kč

Vícepráce přítokové stavidlo
Projekt a odstranění sedimentu
Celkem výdaje:

66.892,- Kč
171.954,- Kč
2.953.962,- Kč

Prostředky obdržené
Dotace Min. zemědělství

1.853.000,- Kč

Celkem zaplaceno z rozpočtu obce, po odečtení dotace : 1.100.962,- Kč
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Výdaje dle jednotlivých faktur:
Faktury rok 2013 – 2016

částka

popis

13-988-01121

60500

vypracování dokumentace

14-001-00202

11933

odběr a labor. Analýza

15-001-00127

3000

správní poplatek

16-001-00396

8470

práce bagrem

16-001-00131

21780

dopracování projekt. Dokumentace

16-001-00186

2420

vícevýtisk projektu

16-001-00376

781020

fa PAS Natura

16-001-00394

136417

oprava pravého břehu

16-001-00378

5000

zpracování VŘ

16-001-00398

25142,59

vápnění pole

17-001-00175

1535259

fa PAS Natura

17-006-00300

-345

vrácení palet

17-001-00122

19178,50

orba, diskování

17-001-00096

7865

práce bagrem

17-005-00297

5754

ztracené bednění

17-005-00278

11036

beton vstupního stavidla

17-001-00177

106717

oprava štěrkové vrstvy cesty

17-001-00157

2904

doprava betonu

17-001-00176

155703

oprava levého břehu

17-005-00318

4931

beton stavidlo

17-005-00297

465

bet. Ocel

17-005-00295

781

bet. Ocel

17-005-00294

8273

beton stavidlo

17-005-00293

8273

beto stavidlo

17-005-00292

4131

beton stavidlo

17-005-00291

4354

beton stavidlo

17-001-00179

23000

TDI Ing. Čech

CELKEM náklady

2.953.962,- Kč
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2. Výsledek kontroly
Všechny vyplacené finanční prostředky byly vyplaceny a zaúčtovány v souladu se smlouvami o dílo a
na základě řádně vystavených faktur dodavatelů stavby.

Jednání ukončeno v 18,15hod, zapsal: Libor Šulc

Libor Šulc - předseda výboru

…………………………………………..

Jiří Studeník - člen výboru

…………………………………………..

Václav Konečný - člen výboru

……………………………………………
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