Zápis

přííloloha č. í. 5 Zaopisu ze 4. VZZOK (25. 1. 2019)

z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
ze dne 25. ledna 2019
Výtisk č. 1, střana 1

Místo jednání finančního výboru: OÚ K Kuneíjovič. e, Kuneíjovič. e 28, 330 35 Kuneíjovič. e
Zahájení jednání: 20.00 hodin
Plán přezkoumávání za období: IV. Q 2018 ( 21. 9. - 31. 12. 2018)
Ke kontrole se dostavili, kontrolu vykonali:
-

předseda a předsedající Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitelstva obč. e Kuneíjovič. e: Václav Král
člen Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitelstva obč. e Kuneíjovič. e: Vladimír Arabasz
člen Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitelstva obč. e Kuneíjovič. e: Roman Peš

Při jednání byli přítomni dle přezenč. ínílo listinýboru:
- Jiříílo Loö ýborut stařosta obč. e, do 21:00 hodin
- Slavomílořa Polaokovao t příedsedkýboruneí Kontřolníloho výboruobořu Zastupitelstva obč. e Kuneíjovič. e, do 21:00
- Roman Vač. ek t mílostostařosta, do 21:00
- Ladislav Kadleč.  t č. ílen ZOK, do 21:00
- Helena Ludvílokovao t řefeřent
- pokladnílo obč. e: Hana Habařtovao
Omluveni: - - A. Předmět jednání, písemnosti:
3.1. ̨ ̨ Hospodaříenílo s majetkem obč. e a finanč. ínílomi přostříedkýboru za IV. Q, obdobílo říílojen - přosineč.  2018
Přoveíříenílo spřaovnosti výboruosledku hospodaříenílo v oblasti příílojmua výdajů, a výboruodajua výdajů,, kontřola plneínílo řozpoč. ítu (výboruokazýboru t
řozvaha, výboruokaz řozpoč. ítu FIN 2-12, přííloloha uoč. íetnílo zaoveířkýboru), aktuaolneí řozpoč. ítovao opatříenílo (1.- 6. 2018)
3.2. ̨ ̨ Dodřzíovaonílo zaokona o uoč. íetnič. tvílo, spřaovnost přovaodeíč. íloč. h příedpisua výdajů,, naolezíitosti uoč. íetníloč. h dokladua výdajů,
3.3. ̨ ̨ Zaokon o finanč. ínílo kontřole v naovaznosti na podpisoveo vzořýboru příílokazč. e opeřač. e, spřaovč. e řozpoč. ítu a HÚ K
3.4. ̨ ̨ Výboruodaje v hotovosti z pokladnýboru 06 - 12/2018, el. pokl. kniha, inventuřa pokladnýboru, null null
3.5. ̨ ̨ Výboruříazovanílo, zaříazovaonílo majetku do uzíílovaonílo, říaodnao peřiodič. kao inventařizač. e 2018 (kontřola 2 etap),
inventařizač. ínílo zpřaova 2018, naovřhýboru opatříenílo
3.6. ̨ ̨ Pozíadavkýboru ZO
3.7 ̨ ̨ Přojektoveo zaomeířýboru
3.8. ̨ ̨ Kontřola mateřiaolua výdajů, přo příezkum hospodaříenílo
3.9. ̨ ̨ Přua výdajů,beízíneí naplníovaonílo příílojmua výdajů,, potříeba finanč. íníloč. h přostříedkua výdajů, beíhem řoku, finanč. ovaonílo dotač. ílo
3.10. ̨ ̨ Kontřola zaoveířeč. ínýboruoč. h zpřaov s výboruuoč. ítovaonílom poskýborutnutýboruoč. h příílospeívkua výdajů,
3.11. ̨ ̨ Kontřola smluvníloč. h vztahua výdajů,, přonaojmýboru
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Příedmeítem kontřolýboru Finanč. íníloho výboruobořu býborulo zameíříeníl o se na prověření hospodaření obce
se sveíříenýboruom majetkem obč. e a finanč. ínílomi přostříedýboru za obdobílo 09 - 12 / 2018 t IV. čtvrtletí řoku 2018,
přua výdajů,beízína o kontřola hospodaříenílo. Příi kontřole finanč. íníl o výboruoboř přoveíříil výboruosledek hospodaříeníl o obč. e
Kuneíjovič. e jak v oblasti příílojmua výdajů,, tak i výboruodajua výdajů,. Příi kontřole býborulo sledovaono dodřzíovaonílo zaokona o uoč. íetnič. tvílo,
naolezíitosti uoč. íetníloč. h dokladua výdajů,, ale i kontřola dodřzíovaoníl o zaokona o finanč. íníl o kontřole v naovaznosti
na podpisove o vzořýboru příílokazč. e opeřač. e, spřaovč. e řozpoč. ítu a hlavníl o uoč. íetnílo. V neposledníl o říade í spřaovnost
přovaodeíč. íloč. h příedpisua výdajů, k zaokonu o uoč. íetnič. tvílo, zda je uoč. íetnič. tvílo vedeno spřaovneí, přua výdajů,kazneí a bez zjisíteínýboruoč. h
č. hýborub a nedostatkua výdajů,. Daole býborulýboru přoveíříenýboru výboruodaje v hotovosti z pokladnýboru obeč. níloho uoříadu, aktuaolneí
rozpočtová opatření a projektové záměry.
Finanč. íníl o výboruoboř zapojenýboru o do kontroly peněžních prostředků v hotovosti - kontřola pokladnýboru býborula
stanovena na příesnýboru o č. ías 21:00 hodin, abýboru býborulýboru vsíeč. hnýboru pokladníl o opeřač. e zaznamenaonýboru a peneízínílo
přostříedkýboru nač. hýborustaonýboru ke kontřole. K výboruosledku kontřolýboru, vč. íetne í kontřolníloč. h souč. ítua výdajů, jednotlivýboruoč. h minč. ílo
a bankovek, býborulýboru příipojenýboru podpisýboru kontřolujíloč. íloč. h i pokladníloka.
Rozpočtová opatření: 2018
Rozpočtové opatření č. 6
30. 11. 18 11:29:34 16. 1. 19

Rozpočtové opatření č. 5, sken_schválené RO 4 a 5
3. 10. 18 21:49:50 23. 11. 18 23:04:59

Návrh rozpočtového opatření č. 4
21. 9. 18 21:40:54 21. 10. 18 21:17:07

Rozpočtové opatření č. 3, RO 3 sken
31. 8. 18 20:17:43 31. 9. 18 20:50:33

Rozpočtové opatření č. 2, RO 2 sken
15. 6. 18 21:04:05 15. 8. 18 22:12:30

Rozpočtové opatření č. 1_2018
23. 3. 18 22:25:58 24. 4. 18/el. Ú KD 12/03/18 / 19:38:27

Rozpočtové opatření č. 5
22.1. 18 06:02:44

23. 2. 18 20:33:48

I. etapa Inventařizač. e majetku obč. e, viz. Inventuřnílo soupis k 31. 12. 2018, ze dne 31. 12. 2018,
aktivnílo a pasivnílo mateřiaol kontřolovali: Slavomílořa Polaokovao, Roman Vač. ek;
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Text / materiál

Ks / kpl

Umístění

datum kontroly

1
1
1
1
1

Hasičárna
Hasičárna
Hasičárna
Hasičárna
Hasičárna

21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018

1

Hasičárna

21.12.2018

1
1
2
3
1

Hasičárna
Hasičárna
Hasičárna
Hasičárna
Hasičárna

21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018

Akumulační plynové kamna

1

Tělocvična žen - hasičárna

21.12.2018

Elektrické kamna
Kamna na tuhá paliva - menší
Drobné nářadí
Hasičské ochrané přilby - černá plech
Hasičské ochrané přilby - černo / bílá s plátěným cípem vzadu
Hasičská sekera
Hasící přístroj - nový
Hadice typ ,, A " - na voze
Hadice typ ,, B " - červené plátno / guma
Hadice typ ,, B " - barva - pytlovina
Sací koš - AL
Roztrojka vody - AL - PR 186 01-01
Proudnice ,, B " - stříkačka - B FEST Kupplung - AL - PEN 308
Proudnice ,, B " - stříkačka - AL - F 230810 / 7
Proudnice ,, C " - stříkačka - AL - DIN 14 307
Proudnice ,, C " - stříkačka - AL - F 32 91 00 / 8
Proudnice ,, C " - stříkačka rozprašovací - AL - F 249 600 / 17
Proudnice ,, C " - stříkačka - AL - F 1818 / 1
Sací koš - rozdvojka ,, B " typ 4611
Proudnice ,, C " - stříkačka rozprašovací - AL - F 2496
Proudnice ,, C " - koncovka - F 329 100 / 7
Lutor - AL - s regulační pákou - F 1818
AL - rozdvojka vody z typu ,, A " na 2x ,, B "
AL - rebulační prvek - jedna strana závit ,, A " / druhá ,, B " bajonet
AL - Metalis - T kus ( přívod ,, C " / L+P str. rozptyl vody
AL - sací koš rozdvojka - MAP - HS1 , typ: E/12 ,
AL rozdvojka vody se dvěmi kohouty ,, B " , + AL nástavec cca 80cm stojací
Koncovka - proudnice velká - MAP - HS1 , Zn. PZ , výr.č. 1960 , 2,5m3
výkon
Kovové spojky - různé průměry - směs
Pasivní materiál - i poškozený , zpuchřelý - na vyřazení :
Hadice typ ,, C " - barva - pytlovina
Hadice typ ,, B " - barva - pytlovina
Putovní vlajka 2x + podstavec
Staré uniformy a košile
Provazy smotek
Hasičské poháry
Hasičské medajle
Dřevěná pam. Soška - 60 let SPO
Pasivní materiál - papíry na přetřídění a skartaci - na vyřazení :
Skříňka MNV kartotéka č. 38 - plná papírů
Skříňka MNV kartotéka č. 34 - plná papírů
Skříň velká šatní MNV - plná papírů

1
1
1
10
10
3
1
8
10
14
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

Hasičárna
Hasičárna
Hasičárna
Regál hadic - vrchní foch
Regál hadic - vrchní foch
Regál hadic - vrchní foch
Hasičárna
Na has. Voze
Regál hadic - vrchní foch
Regál hadic - vrchní foch
Regál hadic - spodní foch
Regál hadic - spodní foch
Regál hadic - spodní foch
Regál hadic - spodní foch
Regál hadic - spodní foch
Regál hadic - spodní foch
Regál hadic - spodní foch
Regál hadic - spodní foch
Regál hadic - spodní foch
Regál hadic - spodní foch
Regál hadic - spodní foch
Regál hadic - spodní foch
Regál hadic - spodní foch
Regál hadic - spodní foch
Regál hadic - spodní foch
Regál hadic - spodní foch

21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018

1

Regál hadic - spodní foch

21.12.2018

1

Regál hadic - spodní foch

21.12.2018

24

Regál hadic - spodní foch

21.12.2018

17
18
1
7
3
22
4
1

Regál hadic - střední foch
Regál hadic - střední foch
Hasičárna
Hasičárna
Regál hadic - střední foch
Hasičárna
Hasičárna
Hasičárna

21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018

1
1
2

Hasičárna
Hasičárna
Hasičárna

21.12.2018
21.12.2018
21.12.2018

Aktivní materiál :
Knihovna - dřevěná skříňka
Knihy - směs
Motorová stříkačka - historická , Německá
Motorová stříkačka - Dopravostroj , červená , typ : 3015
Pomocná kolečka - táhlo , k motorové stříkačce
Tažná kovová tyč - táhlo za nákl. Automobil k motorové stříkačce vozíku
Hasičský skříňový vozík - červený
Adaptér k nabíjení autobaterie motorové stříkačky
Kanistr plechový - 20 l
Montážní stůl - ponk se šuplíky
Plechová skříň na nářadí
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Kontřolovaona býborula Příílopřava inventuř t zaopis příílopřavýboru, Instřuktaozí, přosíkolenílo č. ílenua výdajů, inventařizač. ínílo
komise jmenovaneo k přovedenílo inventařizač. e v řoč. e 2018 přobeíhlo 5. 11. 2018.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sestavenýboruo naovřh plaonu inventuř stařosta obč. e příedal Zastupitelstvu obč. e Kuneíjovič. e na přač. ovnílom
jednaonílo zastupitelstva obč. e dne 5. 11. 2018 (bez výboruohřad), sč. hvaoleno usnesenílom č. í. 18/11/18 f),
na 2. veříejneom zasedaonílo Zastupitelstva obč. e Kuneíjovič. e dne 23. 11. 2018.
Hlavnílo invent. komise obdřzíela přo fýboruzič. kou a dokladovou inventuřu:
inventuřnílo soupisýboru 2018, majetek -2 a Plaon inventuř 2018 t přííloloha č. í. 1.
přovaodeíč. ílo výboruhlaosíku o inventařizač. i majetku a zaovazkua výdajů,
zmeínýboru zaokona o uoč. íetnič. tvílo týboruokajíloč. ílo se inventařizač. e
ČÚÚ KS č. í. 708 o odpisovaonílo majetku
Odpisovýboruo plaon dle ČÚeskeoho uoč. íetníloho standařdu č. í. 708 od 1. 1. 2013
Plaon inventuř a hařmonogřam uoč. íetnílo zaoveířkýboru
Smeířnič. e k přovaodeínílo inventařizač. e 2018
Inventařizač. i majetku a zaovazkua výdajů, t příílolohu č. í. 2
Fořmulaoří podpisovýboruoč. h vzořua výdajů, inventařizač. e 2018/2019
Příílokaz k přovedenílo řoč. ínílo peřiodič. keo inventařizač. e majetku a zaovazkua výdajů,
Zahaojenílo č. íinnostílo IK přo inventařizač. ínílo polozíkýboru uvedeneo v přííloloze č. í. 1 a 2 plaonu inventuř je ke dni
01. 11. 2018 a ukonč. íenílo jejič. h č. íinnostílo je ke dni 27. 01. 2019
I. etapa inventařizač. e býborula přovaodeína ke dni 30. 11. 2018 ( od 01. 11. 2018 – 09. 12. 2018 ).
Takto se inventařizoval vesíkeřýboruo hmotnýboruo majetek, u kteřeoho se přovaodílo fýboruzič. kao inventařizač. e.
II. etapa inventařizač. e býborula přovaodeína ke dni 31. 12. 2018 (od 02. 01. – 25. 01. 2019).
Takto se inventařizoval majetek podleohajíloč. ílo dokladoveo inventařizač. i.
IK příedao Inventuřnílo zaopis ZO na 5. veříejneom zasedaonílo ZOK dne 22. 2. 2018.
RÚaodnao peřiodič. kao inventařizač. e býborula přovedena ke dni 31. 12. 2018 podle mílost ulozíenílo majetku.
Býborulýboru přovedenýboru inventuřýboru fýboruzič. keo i dokladoveo.
1. Výboruhodnoč. enílo dodřzíenílo výboruhlaosíkýboru č. í. 270/2010 Sb. a vnitřoořganizač. ínílo smeířnič. e k inventařizač. i.
_________________________________________________________________________________
Inventařizač. ínílo č. íinnosti:
1.1. Plán inventur
Plaon inventuř býborul vč. ías zpřač. ovaon a říaodneí sč. hvaolen. Inventařizač. ínílo komise postupovala v souladu
s výboruhlaosíkou a vnitříníl o smeířnič. ílo. Metodika postupu a výdajů, příi inventařizač. i býborula dodřzíena.
Podpisýboru č. ílenu a výdajů, inventařizač. íníl o komise býborulýboru odsouhlasenýboru na podpisove o vzořýboru a nebýborulýboru zjisíteínýboru
řozdílolýboru.
Nedosílo k zíaodneomu přač. ovnílomu uořazu. Koořdinač. e inventuř s jinýboruomi osobami přobeíhla.
Teřmílon přvotnílo inventuřýboru býborul dodřzíen.
1.2. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.
1.3. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez přijatých opatření.
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Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.
U
inventur
byly
vždy
členy
komise
osoby
odpovědné
za
majetek.
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek
pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán
na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury.
3. Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazků
Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zásob, ani cizí majetek, který by se
nacházel v prostorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce. Inventarizační komise
neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy jsou vedené v elektronické
podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky
poškození či zanedbání údržby. Majetek v obci je evidován správně a nedošlo k žádným ztrátám
na majetku, nedošlo k významným krádežím majetku nebo jeho zničení z důvodu živelných pohrom
nebo jiných vlivů. Z tohoto titulu komise nenavrhla žádná nápravná opatření.
Porovnáním stavu skutečného se stavem v účetnictví byly inventarizační rozdíly proúčtovány
dle inventarizačního protokolu (proúčtování na příslušné analytiky, vyřazení majetku).
4. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent. rozdílů
Na zaoklade í inventařizač. e k uoč. íetníl o zaoveířč. e řoku 2017 dosílo k seznaomeníl o s výboruosledkýboru, naovřhua výdajů,m
na výboruříazenílo a zaříazenílo majetku *(seznamýboru majetku k výboruříazenílo a zaříazenílo), uoč. ítýboru, pohledaovkýboru, zaovazkýboru.
5. Prohlášení hlavní inventarizační komise:
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí
pro provedení inventarizace. Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
* Zařazování majetku do užívání S poříizovaonílom investič. íníloho majetku souvisíl o uoč. íetníl o evidenč. e.
Kazídao investič. ínílo akč. e je sledovaona zvlaosíť, tak abýboru býborula na přvnílo pohled identifikovatelnao. Poříizovanýboruo
majetek se eviduje na poříizovač. ílom uoč. ítu, ze kteřeoho musíl o býboruot v okamzíiku uvedeníl o do uzíílovaonílo
příeuoč. ítovaon na přííloslusínýboruo majetkovýboruo uoč. íet. Finanč. ínílo výboruoboř se zabýboruoval detailnílo evidenč. ílo jednotlivýboruoč. h
akč. íl o a stanovil teřmílonýboru přo zaříazeníl o jednotlivýboruoč. h investič.  na přííloslusíne o majetkove o uoč. ítýboru, abýboru
nedoč. haozelo ke zbýboruteč. íneomu kumulovaoníl o poříizovaneoho majetku, kteřýboru o nebude říaodne í zaříazen
na majetkovýboruo uoč. íet v okamzíiku uvedenílo investič. e do uzíílovaonílo.
V přua výdajů,beíhu inventařizač. e se nevýboruskýborutlýboru zíaodneo přobleomýboru, inventuřa býborula přovedena říaodneí.
Vsíeč. hna zjisíteínílo býborula zapsaona do inventuřníloč. h soupisua výdajů, a týboruto jsou ulozíenýboru v síanonu uoč. íetnílo zaoveířkýboru.
Býborula pořovnaona skuteč. ínao hodnota majetku a zaovazkua výdajů, s jejič. h hodnotou vedenou v uoč. íetnič. tvílo a nebýborulýboru
zjisíteínýboru řozdílolýboru.
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Závěrečný účet 2017
Zaoveířeč. ínýboru o uoč. íet příedstavuje shřnutíl o hospodaříeníl o obč. e za č. elýboru o kalendaoříníl o řok. Jeho souč. íaostíl o je
zhodnoč. eníl o i vedlejsííl o hospodaoříske o č. íinnosti obč. e. Zaoveířeč. ínýboru o uoč. íet obsahuje detailníl o pohled
na jednotlive o příílojmýboru, výboruodaje, pohledaovkýboru, zaovazkýboru. Vsíe č. o se v přua výdajů,beíhu řoku udaolo v uoč. íetnič. tvílo
a řozpoč. ítu, musílo býboruot zahřnuto v zaoveířeč. íneom uoč. ítu. Finanč. ínílo výboruoboř se příi zpřač. ovaonílo zaoveířeč. íneoho
uoč. ítu mua výdajů,zíe zabýboruovat takovýboruomi opeřač. emi, kteře o budou infořmač. ínílom příílonosem přo zastupitelstvo
obč. e, ale take o přo veříejnost, přotozíe u zaoveířeč. íneoho uoč. ítu je zaokonem stanovena o povinnost
ho zveříejnit, abýboru se k neímu mohli obč. íane o výborujaodříit. Naosledne í musíl o býboruot zaoveířeč. ínýboru o uoč. íet sč. hvaolen
zastupitelstvem obč. e, kteřeo mu musílo udeílit výboruořok, zaoveířeč. ínýboruo uoč. íet býborul sč. hvaolen, a to bez výboruohřad nebo
s výboruohřadami, příič. íemzí výboruohřadýboru musílo býboruot v zaopise příesneí uvedenýboru a stanovenýboru osobýboru zodpoveídneo
za odstřaneínílo nedostatkua výdajů,.
Přostříednič. tvílom finanč. íníloho výboruobořu mohou býboruot přovedenýboru analýboruozýboru vsíeč. h dřuhua výdajů, příílojmua výdajů, a výboruodajua výdajů,
zapřač. ovane o do nejřua výdajů,zneíjsííloč. h gřafua výdajů,, kteře o tak mohou poskýborutnout mnohem veítsííl o výborupovílodač. ílo
sč. hopnost nezí samotnao č. íílosla. Zajílomavýboruo je takeo vztah mezi pohledaovkami a zaovazkýboru, a to i v č. íleneínílo
na křaotkodobeo a dlouhodobeo. Detailnílo zpřač. ovaonílo zaoveířeč. íneoho uoč. ítu je na křeativiteí a inič. iativnílom
příílostupu finanč. íníloho výboruobořu.
–

Finanč. ínílo výboruoboř k Naovřhu zaoveířeč. íneoho uoč. ítu za řok 2017:
Závěrečný účet 2017
Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření
ÚSC Kunějovice za rok 2017
VykPriloha1712
vykRozvaha1712
vykZZ1712
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2017
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
Schválený Závěrečný účet 2017
Protokol o schválení účetní závěrky

Zastupitelstvo obč. e Kuneíjovič. e sč. hvaolilo bez výhrad usnesenílom č. í. e) 656/06/18 t Celoroční
hospodaření obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za řok 2017
(příi příezkoumaoníl o hospodaříeníl o Ú KSČ Kuneíjovič. e nebýborulýboru zjisíteínýboru č. hýborubýboru a nedostatkýboru) + usnesenílom
č. í. f) 657/06/18 - Protokol o schválení účetní závěrky.
Plneo zneínílo zpřaovýboru o přovedeneom příezkoumaonílo hospodaříenílo uozemníloho č. elku za řok 2017 je příílolohou
Naovřhu zaoveířeč. íneoho uoč. ítu obč. e Kuneíjovič. e za řok 2017.
Návrh závěrečného účtu za řok 2017 ( k 31. 12. 2017 ) obeč.  Kuneíjovič. e v souladu s § 43 zaokona
128/2000 Sb. o obč. íloč. h zveříejnila 21. 5. 2018 , společ. íneí se zpřaovou o příezkoumaonílo hospodaříenílo za řok 2017
( ze dne 15. bříezna 2018 - ) na uoříednílo desč. e OÚ K a zpua výdajů,sobem umozíníujíloč. ílo daolkovýboruo příílostup - elektřonič. kao
uoříednílo deska obč. e (Ludvílokovao/ElÚ KD 16/05/18);
Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního
úřadu:

-

účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12,
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

–
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Kontrola materiálů pro přezkum hospodaření 2018
Vsíeč. hnýboru obč. e jsou povinnýboru neč. hat si příezkoumat sveo uoč. íetnič. tvílo. Tento příezkum výborukonaovao křajskýboruo uoříad.
Finanč. ínílo výboruoboř spolupřač. oval na kontřole příílopřavýboru podkladua výdajů, přo příezkum hospodaříenílo 2018 a nabílodl
poskýborutnutíl
o
potříebne
o
souč. íinnosti
v přua výdajů,beíhu
příezkumu
hospodaříenílo.
FV se zameíříil na plneínílo výboruplýboruovajíloč. ílo ze smluv, na jednotliveo smluvní vztahy, na řealizač. i plaonovanýboruoč. h
i nahodilýboruoč. h opřav, na spřaovne o zač. haozeníl o se sveíříenýboruom majetkem, na zjisíťovaonílo, zda býborul dodřzíovaon
řozpoč. íet a jestli jsou výboruodaje výborunaklaodaonýboru hospodaořneí, souč. ía sneí oveíříenílo, zda jsou uoč. íetnílo dokladýboru říaodneí
podepsaonýboru.
Zhodnoč. eníl o spolupřaoč. e na příílopřave í sestaveníl o a zpřač. ovaoníl o rozpočtu 2019, střednědobém výhledu
rozpočtu 2019 - 2021. Kontřola plneíníl o a č. íeřpaoníl o řozpoč. ítu výboruč. haozela z výboruokaznič. tvíl o v naovaznosti
na řozpoč. íet a uoč. íetnič. tvílo. Rozpočet 2019 býborul sč. hvalovaon na pařagřafýboru, tedýboru dle č. íinnostílo výborukonaovanýboruoč. h
obč. ílo. Býborulo zkonstatovaono dodřzíovaonílo plneínílo a č. íeřpaonílo řozpoč. ítu 2018 sč. hvaoleneoho zastupitelstvem obč. e.
Střednědobý výhled rozpočtu, křaotkodobýboruo plaon, kteřýboruo se v obč. i sestavoval na obdobílo 2 let - 2019 t 2021 zač. hýborutil jednotlive o příílojmýboru a výboruod aje, kteře o se oč. íekaovajíl o do budouč. na. V přaxi se výboruč. haozelo zejmeona
z naplaonovanýboruoč. h aktivit volebníloho obdobílo. Výboruohled je kazídořoč. íneí aktualizovaon v naovaznosti na sč. hvalovanýboruo
řozpoč. íet. Finanč. ínílo výboruoboř příedč. hozíloho zastupitelstva do výboruohledu zakomponoval noveí naplaonovaneo příílojmýboru,
zejmeona v souvislosti s dotač. ínílomi titulýboru, kteře o plýborunou ze staotu, křajskeoho uoříadu. Ve výboruodajíloč. h býborulýboru
aktualizovaonýboru polozíkýboru týboruokajíloč. ílo se výboruodajua výdajů, v souvislosti s investič. ínílo výboruostavbou, dotač. emi.
C. Závěr
Zjištění, Plnění opatření k odstranění nedostatků
Nebýborulýboru zjisíteínýboru nedostatkýboru. Finanč. ínílo výboruoboř přovedl kontřolu, plnil uokolýboru z usnesenílo zastupitelstva obč. e
stařostou zadanýboruoč. h konkřeotníloč. h uokolu a výdajů, - hospodaříeníl o s majetkem a finanč. ínílomi přostříedkýboru obč. e, novílo
č. ílenove o se zapojili v přaxi do řozpoč. ítoveoho přoč. esu, shleodli řozpoč. íet 2019, řozpoč. ítova o opatříenílo,
infořmovali se o přodeji majetku. Jednotlivíl o č. ílenove o finanč. íníloho výboruobořu se seznamovali se zaokonem
o řozpoč. ítovýboruoč. h přavidleč. h uozemníloč. h řozpoč. ítua výdajů,, kteřýboruo je nejdua výdajů,lezíiteíjsíílom přaovnílom příedpisem souvisejíloč. ílom
s řozpoč. ítem obč. e a zaokonem o uoč. íetnič. tvílo, jez í upřavuje zaokladníl o uoč. íetníl o postupýboru, kteře o jsou zaokladnílo
kontřolníl o č. íinnostíl o finanč. íníloho výboruobořu obč. e. Na zaoklade í znalostíl o teíč. hto dvou podstatnýboruoč. h přaovníloč. h
příedpisu a výdajů, se č. ílenove o finanč. íníloho výboruobořu výborujadříovali k řozpoč. ítu obč. e 2019 a dotazovali k zaokladnílom
vztahua výdajů,m v uoč. íetnič. tvílo, kde nemalou řoli hřaje i přovaodeíč. ílo výboruhlaosíka k uoč. íetnič. tvílo a č. íeskeo uoč. íetnílo standařdýboru.
–

zkonstatovaonílo dodřzíovaonílo plneínílo a č. íeřpaonílo řozpoč. ítu sč. hvaoleneoho zastupitelstvem obč. e;
výboruosledkem kontřolovanýboruoč. h polozíek za IV. č. ítvřtletílo řoku 2018 finanč. ínílo výboruoboř nezjistil nedostatkýboru
v naklaodaoníl o se sveíříenýboruomi přostříedkýboru obč. e Kuneíjovič. e. Podkladýboru přo kontřolníl o č. íinnost poskýborutla
exteřnílo uoč. íetnílo, zameístnaneč.  a pokladnílo obč. e;

–

býborulýboru výboruhodnoč. enýboru přojektoveo zaomeířýboru, apřoximativnílo stanovenílo naokladua výdajů, na jednotliveo akč. e, naovřh
zpua výdajů,sobu finanč. ovaonílo v jednotlivýboruoč. h leteč. h řealizač. e se speč. ifikač. ílo zdřojua výdajů,, kteřeo zajistílo obeč. , a kteřeo
jsou pozíadovaonýboru z jinýboruoč. h zdřojua výdajů,. Příedpokladem řealizač. e veítsíinýboru zaomeířu a výdajů, je výboruuzíitíl o dotač. ílo
z křajskýboruoč. h fondua výdajů,. Finanč. íníl o výboruoboř plaon investič. íníloč. h akč. íl o říaodne í přokonzultoval a v naovaznosti
na řozpoč. íet stanovil, kteřeo investič. ínílo akč. e je mozíno v řoč. e 2019 a v řoč. e 2020 řealizovat, a kteřeo
akč. e v zaovislosti na nedostatku finanč. íníloč. h přostříedkua výdajů, býboru nemeílýboru býboruot řealizovaonýboru. Finanč. ínílo výboruoboř
bude infořmovat zastupitelstvo obč. e, kteřeo zvaozííl o řealizač. i jednotlivýboruoč. h investič. íníloč. h akč. ílo, tak abýboru se
obeč.  nedostala do finanč. íníloč. h potílozíílo. Zejmeona se jedna o o investič. íníl o akč. e řealizovane o z vlastníloč. h
zdřojua výdajů,, u kteřýboruoč. h je nutneo finanč. ovaonílo z přostříedkua výdajů, obč. e.
Výboruoč. íet zaokladníloč. h zaomeířua výdajů,, kteřeo zastupitelstvo obč. e povazíuje za nezbýborutneo řealizovat v zaojmu řozvoje
obč. e v leteč. h 2019/2020: ⧨
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- Název: Stavební úpravy, obnova sakrální stavby - Kaple sv. Anny
Čílol: Opřava a č. elkovao řekonstřukč. e vnitříníloč. h přostoř kaplič. íkýboru
Příedpoklaodanýboruo řozpoč. íet: 650 000,- Kč. í
Příedpoklaodanao doba ukonč. íenílo řealizač. e: řok 2019
Finanč. ovaonílo z: MMR, vlastní zdroje
- Název: Rozšíření prvků dětského hřiště, budování místa odpočinku
Čílol: Rozsííloříenílo heřníloč. h přvkua výdajů, deítem veíkoveo skupinýboru 2 t 15 let
Příedpoklaodanýboruo řozpoč. íet: 150 000,- Kč. í
Příedpoklaodanao doba ukonč. íenílo řealizač. e: řok 2019/2020
Finanč. ovaonílo z: vlastní zdroje, MMR ČR
- Název: Vybudování pergoly na víceúčelovém hřišti, výsadba nové zeleně, lavičky, odpadkové
koše vč. zpevněných bet. ploch u DH
Čílol: Rozvoj pohýborubovýboruoč. h a společ. íenskýboruoč. h aktivit, aktivníloho a pasivníloho odpoč. íinku
Příedpoklaodanýboruo řozpoč. íet: 220 000,- Kč. í
Příedpoklaodanao doba ukonč. íenílo řealizač. e: řok 2019
Finanč. ovaonílo z: MMR, vlastní zdroje
- Název: Pořízení nové střešní krytiny veřejné budovy - OÚ K
Příedpoklaodanýboruo řozpoč. íet: 1 000 000,- Kč. í
Příedpoklaodanao doba ukonč. íenílo řealizač. e: řok 2020
Finanč. ovaonílo z: EU, MMR, vlastní zdroje
- Název: Obnova a rekonstrukce místních komunikací, zeleň
Příedpoklaodanýboruo řozpoč. íet: 200 000,- (stříed obč. e, přostřanstvílo u hasič. ískeo zbřojnič. e)
500 000,- (naomeístíloč. íko, naoves obč. e)
300 000,- (řozsííloříenílo komunikač. e k č. í. p. 8)
Příedpoklaodanao doba ukonč. íenílo řealizač. e: řok 2020
Finanč. ovaonílo z: MMR ČR, PRV, FR DT PK, vlastní zdroje
- Název: Oplocení pozemku obecního úřadu
Příedpoklaodanýboruo řozpoč. íet: 245 000,Příedpoklaodanao doba ukonč. íenílo řealizač. e: řok 2019
Finanč. ovaonílo z: MMR ČR, vlastní zdroje
- Název: Rekonstrukce místnosti bývalého pohostinství
Příedpoklaodanýboruo řozpoč. íet: 345 000,Příedpoklaodanao doba ukonč. íenílo řealizač. e: řok 2019/2020
Finanč. ovaonílo z: MMR ČR, vlastní zdroje
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- Název: Výměna kotle na tuhá paliva za dva plynové
Čílol: Ekologie výborutaopeínílo, dusínost a poleotavýboruo přač. h
Příedpoklaodanýboruo řozpoč. íet: 310 000 ,Finanč. ovaonílo z: MMR ČR, vlastní zdroje
- Název: Dílna pro obec a jejího pracovníka (včetně vybavení)
Čílol: Výborubavenílo přač. ovníloka obč. e přo uoklidoveo přaoč. e
Příedpoklaodanýboruo řozpoč. íet: 50 000 ,Finanč. ovaonílo z: MMR ČR, vlastní zdroje
Zastupitelstvo obč. e sč. hvaolilo v řoč. e 2018 poskytnutí příspěvku organizacím, kteřeo si o příílospeívek
poskýborutnutílo uoč. íeloveo dotač. e pozíaodalýboru. FV zkontřoloval příílospeívkýboru a Ú KD, podepsaonílo smluv, výboruoplatu příílospeívkua výdajů,
a naosledneí výboruuoč. ítovaonílo peíti:
•01 Smlouva o poskýborutnutílo uoč. íeloveo dotač. e (29. 1. 2018, Plzenískýboruo křaj)
•02 Veříejnopřaovnílo smlouva o poskýborutnutílo jednořaozoveo finanč. ínílo dotač. e z řozpoč. ítu obč. e (23. 3. 18, Mashtaleř)
•03 Veříejnopřaovnílo smlouva o poskýborutnutílo jednořaozoveo finanč. ínílo dotač. e z řozpoč. ítu obč. e č. í. 03 (27. 4. 18,
Multifunkč. ínílo č. entřum Kuneíjovič. e)
•04 Veříejnopřaovnílo smlouva__PPP

na č. íinnost FČ KÚ NEÚJOVIČE, sken (24. 8. 18, SK FČ Kuneíjovič. e)
•05 Veříejnopřaovnílo smlouva o poskýborutnutílo jednořaozoveo finanč. ínílo dotač. e z řozpoč. ítu obč. e_05 (Nikola Desořtovao,
19. 10. 18)

Finanč. ínílo výboruoboř sledoval daneí a poplatkýboru. Příílojmýboru z danílo jsou stanovenýboru pouze na zaokladeí daníovýboruoč. h předikč. ílo,
jejič. hzí příesnao výboruosíe nenílo znaoma. Zde je velmi dua výdajů,lezíiteo sledovat naplníovaonílo příílojmua výdajů,, přotozíe od výboruosíe příílojmua výdajů,
se odvílojílo plneínílo výboruodajua výdajů, a příílopadnao investič. ínílo výboruostavba nebo opřavýboru. Neíkteřeo spřaovnílo poplatkýboru výborubílořaneo
na zaokladeí obeč. neí zaovaznýboruoč. h výboruhlaosíek, jako jsou platbýboru za svoz odpadu a psýboru, je mozíneo stanovit v příesneo
výboruosíi. Ostatnílo poplatkýboru se odvílojílo od potříeb obč. íanua výdajů,. Týboruto poplatkýboru nenílo mozíneo řozpoč. ítovat v příesneo výboruosíi,
je nutneo přovaodeít jejič. h odhad na zaokladeí znalostílo a zkusíenostílo. Přoto je nutneo týboruto poplatkýboru sledovat, abýboru
býborulo mozíno řealizovat plaonovane o výboruodaje. Finanč. íníl o výboruoboř naplníovaoníl o daníl o a poplatku a výdajů, analýboruzoval
a na zaoklade í výboruosíe jejič. h plneíníl o dopořuč. íil zastupitelstvu obč. e řealizač. i i pozastaveníl o neíkteřýboruoč. h
naplaonovanýboruoč. h a řozpoč. ítovanýboruoč. h č. íinnostílo. V naovaznosti na stanovene o poplatkýboru přostříednič. tvílom obeč. neí
zaovaznýboruoč. h výboruhlaosíek býborula stanovena platebnílo mořaolka obč. íanua výdajů,, poč. íet řozeslanýboruoč. h upomílonek, kteřeo nebýborulýboru
naosledneí plneínýboru, kde bude muset dojílot k exekuč. ínílomu říílozenílo č. íi odepsaonílo nedobýborutnýboruoč. h pohledaovek.
Příedseda kontřolníloho výboruobořu ve volebnílom obdobílo 2014 - 2018 Vaoč. lav Křaol nesvolal přo I. ani II. pololetílo
Kontřolníl o výboruoboř Zastupitelstva obč. e Kuneíjovič. e přo Plaon přaoč. e/č. íinnostíl o (příijatýboru o dne 15. 12. 2017,
usnesenílom č. í. 564/12/17 i) a staole o bodýboru přogřamu na řok 2018. Kontřolu zaopisu a výdajů, zastupitelstva obč. e,
kontřolu plneínílo usnesenílo zastupitelstva obč. e, dodřzíovaonílo přaovníloč. h příedpisua výdajů, obeč. nílom uoříadem na uoseku
samostatneo pua výdajů,sobnosti příevzal FV ZOK *
*Pozíadavkýboru ZO
Kontřola plneínílo usnesenílo
Analýboruoza přovedenýboruoč. h zaopisua výdajů, ze zasedaonílo zastupitelstva ;
Veříejneo zakaozkýboru, zaomeířýboru, plaonýboru, přojektýboru 2019
Kontřola smluvníloč. h vztahua výdajů,, naojemníloč. h smluv nemovitostílo a pua výdajů,dýboru
Gřatulač. e přo jubilantýboru
Kontřola poskýborutnutýboruoč. h příílospeívkua výdajů, a dotač. ílo;
Kontřola výborujaodříenílo k petič. ílom, stílozínostem, příipomílonkaom obč. íanua výdajů, a poskýborutnutýboruoč. h infořmač. ílo OÚ K;
Výborubílořaonílo poplatkua výdajů, ze spřaovníloč. h č. íinnostílo

_______________________________________________________________________________________
ADM/JFV-25-01/2019-Lu

strana 9. Výtisku č. 1
(2019) Obec Kunějovice

Výtisk č. 1, strana 10.
C. Organizační záležitosti
Teřmílon 2. jednaonílo Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitelstva obč. e Kuneíjovič. e 3. 6. 2019.
D. Závěr
Plnění opatření k odstranění nedostatků
…………………………………………Nebýborulýboru zjisíteínýboru nedostatkýboru…………………………………………
Finanč. ínílo výboruoboř neshledal zíaodneo nedostatkýboru, nebýborula zjisíteína zíaodnao odč. hýborulnao stanoviska č. ílenua výdajů, FV.
Zaoveíř jednaonílo, příezkoumanýboruoč. h pílosemnostílo bude uveden v Zaopisu ze 4. veříejneoho zasedaonílo Zastupitelstva
obč. e Kuneíjovič. e (25. 1. 2019).
Ukončení jednání: 22.30 hodin
Václav Král, předseda Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitelstva obč. e Kuneíjovič. e
Zameístnaneč. , jehozí č. íinnosti se kontřola týboruokala - zapsala, za spřaovnost: Helena Ludvílokovao
_______________________________________________________________________________________
Vladimír Arabasz, člen Finanč. íníloho výboruobořu ZO
Roman Peš, člen Finanč. íníloho výboruobořu ZO
Na veídomílo, s obsahem zaopisu souhlasílo:
Roman Vač. ek t mílostostařosta
Slavomílořa Polaokovao t č. ílenka zastupitelstva, příedsedkýboruneí Kontřolníloho výboruobořu zastupitelstva
Hana Habařtovao t pokladnílo obč. e
_
S obsahem Zaopisu z jednaonílo Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitelstva obč. e Kuneíjovič. e ze dne 25. ledna 2019
o poč. ítu 10 střan býborul seznaomen a jeho výboruotisk č. ííloslo 1 obdřzíel
Jiří Löwy
stařosta obč. e
ADM-JFV-25-01/2019-Lu

Poč. íet listua výdajů,: 10
Poč. íet výboruotiskua výdajů,: 2
ČÚíloslo výboruotisku: přvýboruo
Příílolohýboru:
– Pozvaonka, přogřam jednaonílo FV ZOK
– Přezenč. ínílo listina
– Přojektoveo zaomeířýboru
– Výboruokazýboru t řozvaha, výboruokaz řozpoč. ítu FIN 2-12, přííloloha uoč. íetnílo zaoveířkýboru
– RO
– Zpřaova o výboruosledku příezkoumaonílo hospodaříenílo 2017
– Naovřh zaoveířeč. íneoho uoč. ítu 2017
– Ú Kč. íetnílo dokladýboru
Pouzíiteo zkřatkýboru:
KVZOK t Kontřolnílo výboruoboř Zastupitelstva obč. e Kuneíjovič. e
FVZOK t Finanč. ínílo výboruoboř Zastupitelstva obč. e Kuneíjovič. e
ZOK t Zastupitelstvo obč. e Kuneíjovič. e
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