Zápis
ze 4. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
19. prosince 2016
Výtisk č. 1, strana 1
Místo jednání kontrolního výboru: OÚ K Kuneojovice, Kuneojovice 28, 330 35 Líšťsoťany
Zahájení jednání: 19.00 hodin
Plán přezkoumávání za období: zaťroíšť o prosinec 2016 ( 19. 9. o 19. 12. 2016)
Kontrolu vykonali:
-

předseda a předsedající financoníšťho vyťboru Zastupitelstva obce Kuneojovice: Marek Ludvík
členka financoníšťho vyťboru Zastupitelstva obce Kuneojovice: Nováková Jaroslava
člen financoníšťho vyťboru Zastupitelstva obce Kuneojovice: Josef Hronek

Při jednání byli přítomni dle prezenconíšť listiny:
- Miloslav Novaťk  o starosta obce
- Vaťclav Kraťl o proedseda Kontrolníšťho vyťboru Zastupitelstva obce Kuneojovice
- Jan Šaaback yť o míšťstostarosta
- Jiroíšť Lo–y o colen ZOK
- Hana Habartovať o pok ladníšť obce
- Helena Ludvíšťk ovať o referent
Omluveni: - - A. Předmět jednání:
Proveoroeníšť vyťsledk u hospodaroeníšť s majetk em a financoníšťmi prostroedk y obce za IV.Q/2016,
k ontrola plneoníšť rozpocotu
Šejmutíšť naťvrhu rozpocotu na rok  2017 (k e schvaťleníšť, k ontrola proedchozíšť spolupraťce)
̨ ̨Kontrola rozpocotoveťho vyťhledu 2017 - 2019
Naťvrhy opatroeníšť, ak tuaťlneo rozpocotovať opatroeníšť ( RÚ K co. 1, 2, 3)
̨ ̨ Inventura pok ladny, vyťdaje v hotovosti
̨ ̨ Inventura majetk u obce, zaroazovaťníšť do uzoíšťvaťníšť, vyroazovaťníšť,
Fyzick ať inventura majetk u (1. 11. - 9. 12. 2016)
̨ ̨ Pozoadavk y ZO
Přezkoumané písemnosti:
Financoníš ť vyťbor byl zameoroen na prověření hospodaření se sveoroenyťm majetk em obce a financoníšťmi
prostroedk y za IV. Q/2016, vyťsledek  hospodaroeníš ť obce jak  v oblasti proíšťjmu t, tak  i vyťdaju t, dodržování
rozpočtu, zda-li jsou vyťdaje vynak laťdaťny hospodaťrneo, soucoa sneo zda jsou uťcoetníšť dok lady roaťdneo podepsaťny.
FV zhodnotil spolupraťci proíšťpravy, sestaveníš ť a zpracovaťníš ť rozpočtu 2017, spolupraťci na rozpočtovém
výhledu 2017 - 2019.
Bylo sledovaťno dodrzoovaťníšť zaťk ona o uťcoetnictvíšť, naťlezoitosti uťcoetníšťch dok ladu t, k ontrola dodrzoovaťníšť zaťk ona
o financoníšť k ontrole v naťvaznosti na podpisoveť vzory proíšťk azce operace, spraťvce rozpocotu a hlavníšť uťcoetníšť,
spraťvnost provaťdeocíšťch proedpisu t k  zaťk onu o uťcoetnictvíšť, zda je uťcoetnictvíšť vedeno spraťvneo, pru tk azneo a bez
chyb a nedostatk u t.
Financoníšť vyťbor byl zapojen do kontroly peněžních prostředků na uťcotech (KB, ČNB),aNB), vyťdaju t v hotovosti
z pok ladny OÚ K, k e k teryťm podal odu tvodneoníšť a vysveotleníšť starosta obce.
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FV se zameoroil na plneoníš ť vyplyťvajíšťcíš ť ze smluv, na spraťvne ť dodaťvk y materiaťlu a sluzoeb dle jednotlivyťch
smluvníšťch vztahu t, na realizaci plaťnovanyťch oprav, ale i oprav nahodilyťch.
Kontrola pokladny byla stanovena na proesny ť coas 20:00 hodin, aby byly vsoechny pok ladníš ť operace
zaznamenaťny a peneozoníšť prostroedk y nachystaťny k e k ontrole. K vyťsledk u k ontroly, vcoetneo k ontrolníšťch soucotu t
jednotlivyťch mincíšť a bank ovek , jsou proipojeny podpisy k ontrolujíšťcíšťch i pok ladníšťk a.
Inventarizace majetku obce
Kontrolovaťna byla příprava inventur o zaťpis proíšťpravy, instruk taťzo, prosok oleníšť colenu t inventarizaconíšťch
k omisíšť jmenovanyťch k  provedeníšť ivnetarizace v roce 2016 (ze dne 17. 10. 2016).
Šestavenyť plán inventur ze dne 11. 10. 2016 starosta obce proedal zastupitelstvu 11. 11. 2016
(bez vyťhrad, usn. co. 362/11/16 c), Proíšťk az k  provedeníšť roaťdneť roconíšť periodick eť inventarizace ((5 colenu t ZO
pro: J. Šaaback yť, M. Ludvíšťk , V. Kraťl, J. Lo–y, M. Novaťk , 0 proti, 0 zdrzoel se, schvaťleno vsoemi hlasy)),
d) 363/11/16 o Plaťn inventur na rok  2017 ((5 colenu t ZO pro: M. Novaťk , J. Šaaback yť, M. Ludvíšťk , V. Kraťl, J. Lo–y,
0 proti, 0 zdrzoel se, schvaťleno vsoemi hlasy)),
e) 364/11/16 o Šmeornice k  provaťdeoníšť inventarizace, Šmeornice inventarizace majetk u a zaťvazk u t, pro. co. 2
((5 colenu t ZO pro: M. Novaťk , J. Šaaback yť, M. Ludvíšťk , V. Kraťl, J. Lo–y, 0 proti, 0 zdrzoel se, schvaťleno vsoemi
hlasy)).
Hlavníšť inventarizaconíšť k omise obdrzoela inventurníšť soupisy 2016 a Plaťn inventur 2016 o proíšťlohu co. 1.
Zahaťjeníšť coinnostíšť IK pro inventarizaconíšť polozok y uvedeneť v proíšťloze co. 1 a 2 plaťnu inventur bylo k e dni
1. 11. 2016 a uk oncoeníšť jejich coinnostíšť bude 27. 1. 2017.
I. etapa inventarizace byla provaťdeona k e dni 31. 10. 2016 ( od 01. 11. 2016 – 09. 12. 2016 ).
II. etapa roaťdneť periodick eť inventarizace podle míšťst ulozoeníšť majetk u bude provaťdeona k e dni 31. 12. 2016
(od 04. 01. 2017 – 27. 01. 2017).
IK proedať Inventurníšť zaťpis ZO na 28. veroejneťm zasedaťníšť ZOK dne 17. 2. 2016.
Zařazování
majetku
do
užívání
Š poroizovaťníšťm investiconíšťho majetk u souvisíšť uťcoetníšť evidence. Kazodať investiconíšť ak ce byla sledovaťna zvlaťsoť,
tak , aby byla na prvníš ť pohled identifik ovatelnať. Poroizovany ť majetek  se evidoval na poroizovacíšťm uťcotu,
ze k tereťho byl v ok amzoik u uvedeníš ť do uzoíšťvaťníš ť proeuťcotovaťn na proíšťslusony ť majetk ovy ť uťcoet.
Financoníš ť vyťbor se zabyťval detailníšť evidencíš ť jednotlivyťch ak cíšť a stanovil termíšťny pro zaroazeníš ť investic
na proíšťslusoneť majetk oveť uťcoty, aby nedochaťzelo k e zbyteconeťmu k umulovaťníšť poroizovaneťho majetk u, k teryť
nebude roaťdneo zaroazen na majetk ovyť uťcoet v ok amzoik u uvedeníšť investice do uzoíšťvaťníšť.
Sestavení rozpočtového výhledu
• rozpočtový výhled
k raťtk odoby ť plaťn,
sestavila
obec
na
obdobíš ť 2
let
2017
o
2019.
V rozpocotoveťm plaťnu jsou zachyceny jednotlive ť proíšťjmy a vyťdaje, k tere ť se ocoek aťvajíš ť do budoucna.
V praxi
financoníš ť vyťbor vychaťzel z naplaťnovanyťch ak tivit. Vyťhled FV ak tualizoval
v naťvaznosti
na schvalovanyť rozpocoet, k ontroloval zak omponovaťníšť noveo naplaťnovanyťch proíšťjmu t, zejmeťna v souvislosti
s dotaconíšťmi tituly, k tereť plynou ze staťtu, k rajsk eťho uťroadu a MMR.
Ve vyťdajíšťch k ontroloval ak tualizaci polozoek  tyťk ajíšťcíšťch se vyťdaju  t v souvislosti s investiconíš ť vyťstavbou,
dotacemi, sk uteconosti jsou v rozpocotoveťm vyťhledu zak omponovaťny. Financoníš ť vyťbor zk ontrolovanyť
rozpocotovyť vyťhled proedlozoil zastupitelstvu obce.
Naťvrhy opatroeníšť, ak tuaťlneo rozpocotovať opatroeníšť ( RÚ K co. 1, 2, 3)
Informace starosty o schvaťleníšť rozpocotoveť uťpravy co. 1, 2 a 3 vzata na veodomíšť usneseníšťm co. d) 374/11/16.
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B. Zjištění
Plnění opatření k odstranění nedostatků
–

zk onstatovaťno dodrzoovaťníšť plneoníšť a coerpaťníšť rozpocotu schvaťleneťho zastupitelstvem obce;

–

vyťsledk em k ontrolovanyťch polozoek  za IV. cotvrtletíšť rok u 2016 financoníšť vyťbor nezjistil nedostatk y
v nak laťdaťníšť se sveoroenyťmi prostroedk y obce, nebyla zjisoteona zoaťdnať odchylnať stanovisk a colenu t FV;

-

v dosavadníšťm pru tbeohu inventarizace se nevysk ytly zoaťdneť probleťmy, inventura je provaťdeona roaťdneo,
podk lady byly proipraveny a oveoroovaťny na sk uteconost, u inventur jsou vzody coleny k omise osoby
odpoveodneť za majetek ;

–

plaťn inventur byl vcoas zpracovaťn a roaťdne o schvaťlen, inventarizaconíš ť k omise postupuje v souladu
s vyhlaťsok ou a vnitroníš ť smeornicíšť, metodik a postupu  t proi inventarizaci je dodrzoena, podpisy colenu t
inventarizaconíš ť k omise jsou odsouhlaseny na podpisove ť vzory, nejsou zjisoteony rozdíšťly, nedosolo
k  zoaťdneťmu pracovníšťmu uťrazu. Probeohla k oordinace inventur s jinyťmi osobami. Termíšťn prvotníšť
inventury byl dodrzoen, podmíšťnk y pro oveoroovaťníšť sk uteconosti a soucoinnost zameostnancu t - nebyly
zjisoteony zoaťdneť odchylk y od zoaťdoucíšťho stavu. Bez proijatyťch opatroeníšť k e zlepsoeníšť pru tbeohu inventur,
k  informaconíšťm tok u tm;

–

inventarizaconíšť k omise nezjisoťuje zoaťdneť zaťvady ani cizíšť majetek , k teryť by se nachaťzel v prostoraťch
budov v majetk u obce coi cizíš ť majetek  na pozemcíšťch obce, neshledaťva ť zoaťdne ť zaťvady ve vedeníšť
evidence majetk u. Inventaťrníšť k nihy jsou vedene ť v elek tronick e ť podobe o a zaťpisy jsou provaťdeony
pru tbeozoneo. Hmotnyť majetek  je roaťdneo uzoíšťvaťn a nevyk azuje znaťmk y posok ozeníšť coi zanedbaťníšť uťdrzoby.
Z tohoto titulu k omise nenavrhuje zoaťdnať naťpravnať opatroeníšť;

–

podk lady pro k ontrolníšť coinnost posk ytl zameostnanec, pok ladníšť a uťcoetníšť obce.

C. Závěr
ČNB),alenove ť se usnesli, zoe se budou schaťzet cotyroik raťt do rok a, proíšťpadne o dle potroeby.
Zastupitelstvo obce navrhlo termíšťny proíšťsotíšťch jednaťníš ť pro rok  2017, k tere ť se budou k onat v zasedacíšť
míšťstnosti
OÚ  K od
19
hodin,
a
to
21.
3.,
20.
6.,
19.
9.
a
19.
12.
Financoníš ť vyťbor
uproesnil
adresy
pro
zasíšťlaťníš ť pozvaťnek 
a
telefonníš ť k ontak ty.
Byly podrobneo rozebraťny navrzoeneť uťk oly a povinnosti pro plaťn praťce FV na rok  2017.
Zaťveor jednaťníš ť financoníšťho vyťboru a proezk oumanyťch píšťsemnostíš ť bude uveden v Zaťpisu z 27. veroejneťho
zasedaťníšť Zastupitelstva obce Kuneojovice (13. 1. 2017).
Ukončení jednání: 22.00 hodin

Marek Ludvík, předseda Financoníšťho vyťboru Zastupitelstva obce Kuneojovice ………………………………………...
Nováková Jaroslava, členka Financoníšťho vyťboru ZO ………………………………………………………………………………
Josef Hronek, člen Financoníšťho vyťboru ZO ……………………………………………………………………………………………..
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Výtisk č. 1, strana 4.
Š obsahem Zaťpisu z jednaťníšť Financoníšťho vyťboru Zastupitelstva obce Kuneojovice

dne 19. prosince 2016
o pocotu 4 stran byl seznaťmen a jeho vyťtisk  coíšťslo 1 obdrzoel
………………………..
Miloslav Novák
starosta obce
Zapsala: Helena Ludvíšťk ovať,

referent, zameostnanec obce
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Pocoet listu t: 4
Pocoet vyťtisk u t: 2
ČNB),aíšťslo vyťtisk u: prvyť

Proíšťlohy: 4
– Pozvaťnk a, program jednaťníšť FV ZOK
– Prezenconíšť listina
– Naťvrh rozpocotu 2017
– Rozpocotovyť vyťhled 2017 o 2019

Pouzoiteť zk ratk y:
KVZOK o Kontrolníšť vyťbor Zastupitelstva obce Kuneojovice
FVZOK o Financoníšť vyťbor Zastupitelstva obce Kuneojovice
ZOK o Zastupitelstvo obce Kuneojovice

Na veodomíšť:

Vaťclav Kraťl o proedseda Kontrolníšťho vyťboru Zastupitelstva obce Kuneojovice ………………………………………...
Jan Šaaback yť o míšťstostarosta ……………………………………………………………………………………………………………….
Jiroíšť Lo–y o colen ZOK …………………………………………………………………………………………………………………………..
Hana Habartovať o pok ladníšť obce ………………………………………………………………………………………………………..
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