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Místo jednání kontrolního výboru: OÚ Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líšťany
Zaháieni iednání: 19.00 hodin
Plán přezkoumávání za období: únor - duben 2015 [

]_6,

únor - 20, duben 2015J

Kontrolu vykonali:

-

předseda a předsedající finančníhoqíboru Zastupitelstva obce Kunějovice : Marek Ludvík
členka finančníhovýboru Zastupitelstva obce Kunějovice: NovákováJaroslava
člen finančníhovýboru Zastupitelstva obce Kunějovice: losef Hronek

-_ři iednání byli přítomni dle prezenčnílistiny:

-

Miloslav Novák - starosta obce
Václav Král - předseda Kontrolního qýboru Zastupitelstva obce Kunějovice
Ian Šabac§f - místostarosta
}iří Lówy - člen ZOK
Hana Habartová - pokladní obce
Helena Ludvíková - referent úsc

Omluveni:

A.

---

Předmět iednání, přezkoumané písemnosti:
Hospodaření s majetkem obce a finančnímiprostředky za období únor - duben 2015
Prověření r4fsledku hospodařeníza I.Q/2015 v oblasti příjmů a qlídajů
(vykazy - rozvaha,výkaz rozpočtu FIN 2-12, příloha účetnízávérky), kontrola plnění rozpočtu,
aktuálně rozpočtová opatření
ý
Dodržovánízákona o účetnictví,správnost prováděcích předpisů, náležitosti účetníchdokladů
Dodržovánízákona o finančníkontrole v návaznosti na podpisové vzory příkazce operace,
správce rozpočtu a hlavní účetní
Výdaje v hotovosti z pokladny
Projektové záméry
Požadavky ZO
Předmětem kontroly Finančníhor4íboru bylo zaměření se na hospodaření s majetkem obce a finančními prostřeďy za období a2 - 04 2015. Při kontrole finančníqibor prověřil qýsledek hospodaření obce
Kunějovice za L,Q/201,5, jak v oblasti příjmů,tak i qfdajů obce. Při kontrole bylo sledováno dodržovánízákona o účetnictví,náležitosti účetníchdokladů, ale i kontrola dodržování zákona o finančníkontrole v návaznosti na podpis ové vzory příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.V neposlední řadě správnost prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví,zdaje účetnictvívedeno správně,
průkazně abez zjištěných chyb a nedostatků. Dále byly prověřeny qýdaje v hotovosti z pokladny
obecního úřadu, aktuálně rozpočtová opatření a projektové záméry.
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B. Ziištění
Nebyly ziištěny nedostatky

-

zkonstatování dodržování plnění a čerpánírozpočtu schváleného zastupitelstvem obce;

qfsledkem kontrolovaných položek zapr-vní čtvrtletíroku 2015 finančníqfbor nezjistil
nedostatky v nakládání se svěřenými prostředky obce Kunějovice. Podklady pro kontrolní
činnost poskytl starosta, referent a pokladní obce;
byly vyhodnoceny projektové záméry, aproximati,rní stanovení nákladů na jednotlivé akce,
návrh způsobu financování v jednotliqlich letech realizace se specifikací zdrojů, které zajistí
obec, a které jsou požadovány z jiných zdrojů. Předpokladem realizace většiny záměrů je
využitídotací z krajs§ich fondů.
Výčet základních záměrů, které zastupiIelstvo obce považuje zanezbytné realizovat v zájmu
rozvoje obce:

Y

Název: Stavební úpravy Kaple sv. Anny
Cíl: Oprava a celková rekonsřukce kapličky
Přepokládaný rozpočet: 580 000,- Kč
Předpokládaná doba ukončenírealizace: rok 2015
Financování z: MM& vlastní zdroie
Název: Rekonstrukce hygienického zaíízeníp ro spotřeb itele
Cíl: Oprava hygienického zaíízení
Přepokládaný rozpočet: ],50 000,- Kč
Předpokládaná doba ukončenírealizace: rok 2015
Financování z: vlastní zdroie
Název: Vybudování dětského hřiště a pergoly
Cíl: Rozvoj pohyboqých aktivit
Přepokládaný rozpočet: 500 000,- Kč
Předpokládaná doba ukončenírealizace: rok 2016
Financování z: MMR, vlastní zdroie

V

v httpr//www.obeckunej ovice.czl?

page id=330]_&preview=true&preview id=3301&preview nonce=f8fl5dlla2 - detail
1) DETAIL PLÁNOVANE ZAKÁZKY zadavatele obec Kuněiovice:
REKONSTRUKCE HYGIENICKI{HO ZAŘÍZENÍ

zakázl<y
číslozakázky

Počátek lhůty pro
podání nabídek

Rekonstrukce

ADM/VŘ-

Název

hygienickéhozaíízení0l/05lZ015

Druh

květen
2015

Typ veřejné c}_h,^
řízení zakázl<y JLdLuD

Předpokl. cena
zakázl<y

Veřejná Staveb. Plánováno
zakázka MR práce

150 000,00
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Zakázka před zahájením zadávacíh o Hzení:

dokumentu
Datumnahránídokumentu

stažení

A - Průvodní zpráva,pdf

1,6,4.2815 11:53:44

Název

B - Fotodokumentace,pdf
CD

odkaz ke

Fotodokumentace

L6.4.2015 11:55:37
16.4.2a15 11:57:58

Výkazqiměr,pdf

- Čestrréprohlášení.pdf

L6.4.2a15

E - Krycí list nabídky,pdf
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FV překontroloval činnost kontrolního r4fboru, uzalna vědomí zprávu o jeho činnosti aZápísz jednáni

KV ZOK ze dne 1,6.biezna 2015.
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D.Závér
Plnění opatření k odstranění nedostatků

:-:-:-:_:,;-:-:-

4,

NebYlY ZjištěnY nedOSta

Finančníqíbor neshledal žádnénedostatky, nebyla zjištěna žádná odchylná stanoviska členůFV.
Závér přezkoumaných písemnostíbude uveden v Zápisu ze 7.veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kunějovice (15. 5. 2015).

Ukončeníiednání: 2I.20 hodin
Marek Ludvík, předseda
o ru Zastupitel sWa obce
|nančníhoryyb
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Zápisuz jednání Finančníhoqýboru Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 20. dubna 2015
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Počet listů: 4
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_rčetqitisků:2

Kunějovice 28
330 35 Líšťany
Ič: 00678086, Ťal,:37? g27 070

Čísloqiitisku: prqý

Přílohy:7

-

Pozvánka,program jednání FV ZOK
Prezenčnílistina
Zápis z jednání Kontrolního qýboru ZOKze dne 16.

bíezna2Olí
Projektovézáměry
- Yýkazy - rozvaha, výkaz rozpočtu FIN Z-'!.2,pří|oha účetnízávérl<y
_Ro
- účetnídoklady
Použitézkratky:
KVZOK - Kontrolní qýbor Zastupitelstva obce Kunějovice
FVZOK - Finančníqýbor Zastupitelstva obce Kunějovice
ZOK - Zastupitelstvo obce Kunějovice
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