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Místo jednání kontrolního výboru: OÚ K Kuneljovič. 5e, č. 5l. p. 28, 330 35 Líloohslťany
Zahájení jednání: 19.00 hodin
Plán přezkoumávání za období: 3. Q 2016
Při jednání byli přítomni dle příezenč. 5lnílooh listiny:
-

Maříek Ludvíloohk –  č. 5llen ZOK, předseda, předsedající a ověřovatel Finanč. 5lníloohho vyohboříu ZOK
Josef Hříonek –  č. 5llen Finanč. 5lníloohho vyohboříu Zastupitelstva obč. 5e Kuneljovič. 5e, ovelřílovatel zaohpisu
Jaříoslava Novaohkovaoh, č. 5llenka Finanč. 5lníloohho vyohboříu ZOK
Miloslav Novaohk –  staříosta obč. 5e
Jan Šaabač. 5kyoh –  míloohstostaříosta
Hana Habařítovaoh –  pokladnílooh obč. 5e
Helena Ludvíloohkovaoh –  říefeříent uohsč. 5
Omluveni:
- - -

A. Předmět jednání, přezkoumané písemnosti:
Špolupříaohč. 5e na návrhu rozpočtu 2017
Kontříola plnelnílooh hospodařílenílooh za III. Q 2016
Naohvříhy opatřílenílooh
Aktuaohlnel rozpočtová opatření
Kontříola individuálních akcí 2016, zaohvelříeč. 5lnyohč. 5h zpříaohv s vyuohč. 5ltovaohníloohm poskytnutyohč. 5h přílíloohspelvkuů
Kontrola dodřízlenílooh uohč. 5lelu a podmíloohnek pouzlitílooh provozního příspěvku na činnost FC
(z usn. zast. 326/09/16 e.), povelřílenílooh ke kontříole, povelřílenílooh přílizvaneoh osoby
Pozladavky ZO
B. Zjištění
Příledmeltem kontříoly finanč. 5lníloohho vyohboříu bylo příovelřílenílooh hospodařílenílooh obč. 5e Kuneljovič. 5e za III. č. 5ltvřítletílooh
říoku 2016, zjislťovaohnílooh, zda byl dodřízlovaohn říozpoč. 5let a jestli jsou vyohdaje vynaklaohdaohny hospodaohřínel,
souč. 5lasnel ovelřílenílooh, zda jsou uohč. 5letnílooh doklady řílaohdnel podepsaohny. Dalslíloohm uohkonem byla spolupříaohč. 5e
přílíloohpříavy sestavenílooh říozpoč. 5ltu 2017, spolupříaohč. 5e na říozpoč. 5ltovyohč. 5h opatříleníloohč. 5h, říozpoč. 5ltoveohm vyohhledu
2017 - 2018 a kontříola pokladny. Bylo zkonstatovaohno dodřízlovaohnílooh plnelnílooh a č. 5leřípaohnílooh říozpoč. 5ltu
sč. 5hvaohleneohho zastupitelstvem obč. 5e. Vyohsledkem kontříolovanyohč. 5h polozlek finanč. 5lnílooh vyohboří nezjistil
nedostatky v naklaohdaohnílooh se svelřílenyohmi příostříledky obč. 5e.
Podklady přío kontříolnílooh č. 5linnost poskytla zamelstnankynel a uohč. 5letnílooh obč. 5e.
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Finanč. 5lnílooh vyohboří byl zapojen do kontříoly penelzlníloohč. 5h příostříledkuů v hotovosti.
Kontříola pokladny byla stanovena na přílesnyoh č. 5las 20:30 hodin, aby byly vsleč. 5hny pokladnílooh opeříač. 5e
zaznamenaohny a penelzlnílooh příostříledky nač. 5hystaohny ke kontříole.
K vyohsledku kontříoly, vč. 5letnel kontříolníloohč. 5h souč. 5ltuů jednotlivyohč. 5h minč. 5ílooh a bankovek byly přílipojeny podpisy
kontříolujíloohč. 5íloohč. 5h i pokladníloohka.
Zastupitelstvo obč. 5e sč. 5hvaohlilo v říoč. 5e 2016 poskytnutílooh 4 přílíloohspelvkuů oříganizač. 5íloohm i jednotlivč. 5uům,
kteřílílooh si o přílíloohspelvek pozlaohdali.
FV zkontříoloval jednotliveoh přílíloohspelvky, podepsaohnílooh smluv, vyohplatu přílíloohspelvkuů a naohslednel vyuohč. 5ltovaohnílooh
poskytnutyohč. 5h přílíloohspelvkuů:
01• Šmlouvu o poskytnutílooh uohč. 5leloveoh dotač. 5e ze dne 12. 2. 2016;
02• Šmlouvu o poskytnutílooh jednoříaohzoveoh finanč. 5lnílooh dotač. 5e z říozpoč. 5ltu obč. 5e ze dne 15. 2. 2016;
03• Šmlouvu o poskytnutílooh příovozníloohho přílíloohspelvku na č. 5linnost 07_16 ze dne 8. 7. 2016;
04• Šmlouvu o poskytnutílooh jednoříaohzoveoh finanč. 5lnílooh dotač. 5e z říozpoč. 5ltu obč. 5e 09/16 ze dne 15. 8. 2016.
Zastupiteleoh obč. 5e zrušili 9. 9. 2016 usneseníloohm č. 5l. 328/09/16 č. 5) příovedenílooh kontříoly dodřízlenílooh uohč. 5lelu
a podmíloohnek pouzlitílooh příovozníloohho přílíloohspelvku na č. 5linnost fotbaloveohho klubu Kuneljovič. 5e vč. 5letnel souvisejíloohč. 5íloohho
uohč. 5letnič. 5tvílooh přílíloohjemč. 5e - na dneslnílooh den (19. 9. 16, mezi 18:00 –  19:30 h). Zaohříovenl tíloohm zříuslili Povelřílenílooh ke
kontříole a Povelřílenílooh přílizvaneoh osoby, viz. (ADM/OŠŠ_11/26-08/2016-Lu, ADM/P-K_01/26-08/2016-Lu,
ADM/P-K_02/26-08/2016-Lu).

V souladu s ustanoveníloohm zaohkona č. 5l. 89/2012 Šb., obč. 5lanskeohho zaohkoníloohku, ve znelnílooh pozdeljslíloohč. 5h příledpisuů,
zaohkona č. 5l. 250/2000 Šb., o říozpoč. 5ltovyohč. 5h příavidleč. 5h uohzemníloohč. 5h říozpoč. 5ltuů, § 4 odst. 2 zaohkona č. 5l. 255/2012,
o kontříole (kontříolnílooh řílaohd), v platneohm znelnílooh a § 129 odst. 1 zaohkona č. 5l. 128/2000 Šb., o obč. 5íloohč. 5h (obeč. 5nílooh
zřílíloohzenílooh), v platneohm znelnílooh (daohle jen nzaohkon o obč. 5íloohč. 5h“), bylo plaohnovaohno provedení kontroly v síloohdle FC
Kuneljovič. 5e. Vyohkonem kontříoly byli staříostou obč. 5e v souladu s ustanoveníloohm § 4 odst. 2 zaohkona č. 5l. 255/2012,
o kontříole (kontříolnílooh řílaohd), v platneohm znelnílooh a § 129 odst. 1 zaohkona č. 5l. 128/2000 Šb., o obč. 5íloohč. 5h (obeč. 5nílooh
zřílíloohzenílooh), v platneohm znelnílooh (daohle jen nzaohkon o obč. 5íloohč. 5h“) povelříleni: Jiřílílooh Loy, vwy, vedouč. 5ílooh kontříoly a Maříek Ludvíloohk,
č. 5llen kontříoly. V souladu s ustanoveníloohm § 6 zaohkona č. 5l. 255/2012 Šb., o kontříole (kontříolnílooh řílaohd), v platneohm
znelnílooh (daohle jen nkontříolnílooh řílaohd“) a zaohkonem č. 5l. 128/2000 Šb., o obč. 5íloohč. 5h (obeč. 5nílooh zřílíloohzenílooh), v platneohm znelnílooh
(daohle jen nzaohkon o obč. 5íloohč. 5h“), byla k příovedenílooh kontříoly přílizvaohna Helena Ludvíloohkovaoh, zamelstnaneč. 5 obeč. 5níloohho
uohříladu, za uohč. 5lelem zapsaohnílooh příotokolu o kontříole. Jmenovanaoh byla ve smyslu § 6 odst. 2 kontříolníloohho řílaohdu
pouč. 5lena o svyohč. 5h příaohveč. 5h a povinnosteč. 5h příli uohč. 5lasti na kontříole.
Důvodem zrušení je, zle obeč. 5nílooh uohřílad nemaoh v příavomoč. 5i kontříolovat uohč. 5letnič. 5tvílooh zapsaneohho spolku nad
říaohmeč. 5 pouzlitílooh PPCa, i příles vznesenílooh přílipomíloohnek a naohvříhuů pana Radka Tomaohslka, ze dne 12. 8. 2016, k:
1) projednání prohospodaření finančních prostředků fotbaloveohho klubu Kuneljovič. 5e (ve smyslu nezazlaohdaohnílooh
vříaohč. 5enek na hříaohč. 5le - přílíloohspelvkuů fotbaloveohho svazu a pozdnílooh uohhříady nad dat. 28. 2. 2016);
2) výši ročního příspěvku Kč 45 000,- na č. 5linnost fotbaloveohho klubu z říozpoč. 5ltu obč. 5e, kteříyoh se mu jevílooh jako
neuohmelřínel vysokyoh (zastupiteleoh obč. 5e vzali na veldomílooh usneseníloohm č. 5l. 318/08/16 d.);
3) opětovnému vznesení dotazu ze dne 9. 9. 2016 - neopodstatněné navýšení rozpočtu FC ( v poříovnaohnílooh
s ří. 2010-13, kdy nvzldy zbylo z dotač. 5lníloohč. 5h příostříledkuů obč. 5e [dřílíloohve 30 000,-/říok] příliblizlnel 17 000 Kč. 5l volnyohč. 5h
finanč. 5ílooh, přílíloohkladnel leden 2015“.
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C. Organizační záležitosti
K přílíloohsltíloohmu jednaohnílooh se finanč. 5lnílooh vyohboří sejde dne 19. 12. 2016 v 19:00 hodin
na:
- 1. projednání a schválení plánu práce výboru na rok 2017
- 2. termíny jednání
- 3. prověření výsledku hospodaření s majetkem a FP za IV. Q 2016, kontrolu plnění rozpočtu
- 4. kontrolu rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu 2017 – 2018
- 5. inventury pokladny, majetku obce, zařazování majetku do užívání
D. Závěr
Plnění opatření k odstranění nedostatků
Finanč. 5lnílooh vyohboří neshledal zlaohdneoh nedostatky, nebyla zjisltelna odč. 5hylnaoh stanoviska č. 5llenuů FV.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ukončení jednání: 21.20 hodin
Zaohvelří přílezkoumanyohč. 5h píloohsemnostílooh bude příledlozlen zastupitelstvu obč. 5e a uveden v Zaohpisu
ze 24. mimořílaohdneohho veřílejneohho zasedaohnílooh zastupitelstva 6. 10. 2016 (mimořílaohdneoh zasedaohnílooh 6. 10. –  z duůvodu
voleb 7. 10. 16).
Zapsala, za spříaohvnost: Helena Ludvíloohkovaoh
Ovelřílovatel: Maříek Ludvíloohk
Josef Hříonek
Jaříoslava Novaohkovaoh
Na veldomílooh, s obsahem zaohpisu souhlasílooh:
Jan Šaabač. 5kyoh –  míloohstostaříosta
Hana Habařítovaoh –  pokladnílooh obč. 5e
vyohtisk č. 5líloohslo 1 o poč. 5ltu 3. střían obdřízlel

Miloslav Novák, staříosta obč. 5e

Přílíloohlohy: 2
– Pozvaohnka, příogříam jednaohnílooh FV ZOK
– Příezenč. 5lnílooh listina
ADM-JFV-19-09/2016-Lu

Poč. 5let listuů: 3
Poč. 5let vyohtiskuů: 2
Caíloohslo vyohtisku: přívyoh
Pouzliteoh zkříatky:
FVZOK –  Finanč. 5lnílooh vyohboří Zastupitelstva obč. 5e Kuneljovič. 5e
ZOK –  Zastupitelstvo obč. 5e Kuneljovič. 5e
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