Dohody o provedení práce
Kontrole bylo předloženo 15dohod o provedení práce (na činnosti úklid hřbitova, lesní
hospodář, úklid OÚ, úklid zastávek, správa zabezpečovacího zařízeni OÚ, kronika)
uzavřených dle ust. § 75 zákona Č. 26212006 Sb., zákoník práce, namátkovou kontrolou
mzdových listů nebyly zjištěny nedostatky.
Dohody o pracovní činnosti
Kontrole byly předloženy
dvě dohody o pracovní činnosti
v souladu s ust. § 76 zákona Č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

(drobná údržba),

uzavřené

Smlouvy nájemní
Obec měla v roce 2013 uzavřenu smlouvu o nájmu prodejny - nebytových prostor ze dne
27.6.2007 s fi J. Hons, IČ 40221393, za stanovené nájemné 2 tis. Kč/ měsíc.
Dále má obec uzavřenou nájemní smlouvu 1 obecního bytu s dobou nájmu od 1.12.2008 na
dobu 10 let s roční výpovědní lhůtou.
Dne 17.6.13 obec uzavřela nájemní smlouvu ti J. Titěra Jeřmaníce, IČ 10427520 na vodní
plochy (nádrže) za účelem chovu ryb a pěstování vodních rostlin uzavřená - bezúplatně
s podmínkou, že nájemce zajistí pravidelnou údržbu travnatých pozemků, smlouva na dobu
neurčitou (schváleno ZO usn.č. 34/19082013 bod 221).
Mimo 3 smluv s občany na pronájem pozemku má obec ještě uzavřenu nájemní smlouvu
s Kokonínskou zemědělskou a.s. Rychnov u Jablonce n. isou, IČ 25937863, na 13 019 m2
s ročnim nájemným 500,- Kč/ha, uzavřenou na dobu určitou od 1.1.2008 do 31.12.2013. ZO
usn.č. 37/13112013 bod Č. 254 schválilo uzavření nájemní smlouvy (na p.p.č. 383/6,473/3 a
1210/2) s Kokonínskou zemědělskou a.s. , Rychnov u Jablonce n.Nisou, IČ 25937863 na
dobu od 1.1.2014 do 31.12.2018.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Do doby kontroly obec ze svého rozpočtu neposkytla žádný příspěvek ani dotaci.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
UZ 98 008 - volby prezidenta
Poskytnutá dotace
27 300,00 Kč
Čerpáno
17 383,00 Kč
Vráceno
9917,00 Kč na účet KÚ LK byla zaslána dne 21.8.2013
UZ 98 071 - volby do parlamentu
Poskytnutá dotace 22 500,00 Kč
Čerpáno
22 241,1 O Kč
Vráceno
258,90 Kč na účet KÚ LK byla zaslána dne 3.2.2014
UZ 29017 - příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů na základě Rozhodnutí č.j.
OŽPZ/826/2013 ve výši 15498,00 Kč;
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