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jednání Finančníhovýboru Zastupitelstva obce Kuněiovice
ze dne 21. prosince ZOL1
V;ýtisk č, 2, strana 1

MÍsto iednání kontrolního qýboru: OÚ Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líšťany
Zaháiení i ednání: 1 9. 00 hodin

Plán přezkoumávánízaobdobí: červen - prosinec 2015 ( 22.čewen- 21. prosinec 2015]

Kontrolu vykonali:

-

předseda a předsedajíď finančníhoqýboru Zasfupitelstva obce Kunějovice: MarekLudvík
ČIenka finančníhor4ýboru Zasfupitelstva obce Kunějovice: Navókoválaroslava
člen finančníhoqýboru Zastupitelstva obce Kunějovice: tosef Hronek

Při iednání byli přítomni dle prezenčnílistiny:
- Miloslav Novák - starosta obce
- Václav Král - předseda Kontrolního qýboru Zastupitelstva obce Kunějovice
- Ian Šabac§i - místostarosta
- Iiří Lówy - člen ZOK
- Hana Habartová - pokladní obce
- Helena Ludvíková - referent

Omluveni:
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předmětiednání:
Prověření výsledku hospodaření s rrrajetkem a finančními prostředky abce zaIV,Q/2a15,
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Návrh rozpočtu na rok Za16 ,, .",,. .,:.]: :..]:::.,i .i..,]]:,]l]
.Kontrola rozpočtovóho výhledu ?a16 - Za18
Návrhy opatření, aktuálně rozpočtová opatření
,;,
.Inventura poklaclny :,,:,:;.;:;.1, 1,
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Přezkoumané písemnosti:

Finančníqýbor byl zaměřen na prověření hospodaření se svěřený-rn majetkem obce a finančními
prostředky zalll. aIY.Ql201,5, qisledek hospodaření obce jak v oblasti příjmů, tak i qýdajů, dodržování
rozpoČtu, zda-lijsou qýdaje vynakládány hospodárně, současně zda jsou účetnídoklady řádně podepsány.
FV zhodnotil spolupráci přípravy, sestavení azpracavání rozpočtu 2016, spolupráci na rozpočtovém
qýhledu 2016 - zaLB.
Bylo sledováno dodržovánízákonao účetnictvínáležitosti účeťních
dokladů konŤola dodržovánízákona
o finanČníkontrole v návaznosti na podpisové vzory příkazce opeťace, správce rozpočfu a hlavní účetní,
sprármost prováděcích předpisů k zákonu o účetnicM,zdaje účetnictvívedeno správně, průkazně abez
chyb a nedostatků.
FilanČníqýbor byl zapojen do kontroly peněžních prostředlrťr ná účtech,qýdajů v hotovosti z pokladny
OÚ, ke kterým podal odůvodnění a vysvětlení starosta obce,
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FV se zaměřil na plnění vyplyvajíct ze smluv, na správné dodávky materiálu a služeb dle jednotliqich
smluvních vztahů, na d,održování termínůinvestičníqýstavby, narea|izaci plánovaných oprav,
ale i oprav nahodilých.

Kontrola pokladny byla stanovena na přesný čas 20:00 hodin, aby byly vŠechnypokladní operace
zaznamen ány apeněžní prostředky nachysLány ke kontrole. K qýsledku kontroly, včetně kontrolních
součtůjednotliv/ch mincí a bankovek, jsou připojeny podpisy kontrolujícíchi pokladníka.
Inventarizace maietku obce

Kontrolována byla příprava inventur - zápis přípravy, instruktáž, proškolení ČlenŮ inventarizaČníchkomisí
jmenovaných k provedení ivnetarizace v roce 20L5 (ze dne 6, t1,.201,5),
Sestavenýpliin_irrvegLu1 starosta obce předal zastupitelstvu obce 6.1,1,,2015 fbez qfhradJ,
Hlavní inventarizační komise obdržela inventurní soupisy 2015 a Plán inventur 2015 - přílohu Č. 1.
Zahájeni činnostíIK pro inventarizační položky uvedené v příloze č, t a2 plánu inventur bylo ke dni
1,, 1,1,.201,5 a ukončeníjejich činnostíbude 27 ,1,,zarc.
I. etapa inventarizace byla prováděna ke dni 31. 1_0. 20L5 (od 01. LL.?OLS - 09. tZ.20t5 ),
II. etapa řádné periodické inventarizace podle míst uloženímajetku bude prováděna ke dni 31. tZ.2015
fod 04, OL.2Ot6 - 2,7. Ot.2Ot6).
IK předá Inventurní zápis Za na 16. veřejném zasedánizoK dne 12, 2.201,6,

Zaí azov ání mai etku do užívání
pořizováním
investičního majetku souvisí účetníevidence, KaždáinvestiČníakce byla sledována zvláŠť,
S
tak, aby byla na první pohled identifikovatelná, Pořizovaný majetek se eviduje na pořizovacím ÚČtu,
ze kterého musí být v okamžiku uvedení do užívánípřeúčtován na příslušnýmajetkoqý ÚČet.
Finančníqibor se zabýval detailní evidencí jednotliqilch akcí a stanovil termíny pro zařazení jednotliqých
investic na příslušnémajetkové účty,aby nedocházelo ke zbytečnémukumulování pořizovaného majetku,
kterlý nebude řádně zaíazenna majetkoqý účetv okamžiku uvedení investice do uŽÍvánÍ.
Sestavení rozpočtovéhoqýhledu
Rozpočtqvý ťhled - krátkodobý plán, sestavila obec na období 2let- 2016 - 20LB.
V rozpočtovémplánu jsou zachyceny jednotlivé příjmy avýdaje, které se oČekávajído budoucna.
V praxi finančníqibor vycháze| z naplánovaných aktivit. Výhled FV aktualizoval v návaznosti
na schvalovaný rozpočet, kontroloval zakomponování nově naplánovaných příjmŮ, zejména v souvislosti
s dotačnímitituly, které plynou ze státu, krajského úřadu a MMR.
Ve výdajích kontroloval aktualizacipaložek qýkajícíchse qy'dajŮ v souvislosti s investiČnívýstavbou,
dotacemi, skutečnosti jsou v rozpočtovémqýhledu zakomponovány. Finančníqýbor zkontrolovaný
rozpočtový qýhled předložil zastupitelstvu obce.

B. Ziištění

Ptnění opatření k odstranění nedostátků
zkonstatováno dodržování plnění a čerpánírozpočtu schváleného zastupitelstvem obce;

qísledkem kontrolovaných položek za IIL a IV. čWrtletíroku 2015 finanČníqýbor nezjistil
nedostatky v nakládání se svěřenými prostředky obce, nebyla zjištěna žádná odchylná stanoviska
členůFV;

ADM/JFV-2

i-

l

strana 2. Výtisku č, 2

2i20 i 5-Lu
(}0! 5l Obec Kunějovice

Výtisk

č. 2, strana 3,

v dosavadním průběhu inventarizace se nevyskytly žádnéproblémy, inventura je prováděna řádně,
podklady byly řádně připraveny a ověřovány na skutečnost, u inventur jsou vždy členy komise
osoby odpovědné za majetek;

plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen, inventarizační komise postupuje v souladu
s vyhláškou a vnitřní směrnicí, metodika postupů při inventarízacije dodržena, podpisy ČlenŮ
inventarizační komise jsou odsouhlaseny na podpisové vzory, nejsou zjištěny rozďíly, nedošlo
k žádnémupracovnímu úrazu. Proběhla koordinace inventur s jinými osobami, Termín prvotní
inventury byl dodržen, podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnancŮ - nebyly
zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu. Bez přijaqých opatření ke zlepšeníprŮběhu inventur,
k informačním tokům;

inventarizační komise nezjišťuj e žádnézávady ani cizí majetek, kteqý by se nacházelv prostorách
budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce, neshledává žádnézávady ve vedení
evidence majetku. Inventární knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny
průběžně, Hmotný majetek je řádně uživána nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby.
Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření;
podklady pro kontrolní činnost poskytl zaměstnanec, pokladní a účetníobce.

C.Závér
FV vzal na vědomí Zápis z jednání Kontrolního qýboru ZOKze dne 16, listopadu 2015.
Členovése usnesli, že se budou scházet nejméně čtyřikrát do roka, případně dle potřeby.
Zastupitelstvo obce navrhlo termíny příštíchjednání pro rok 2aL6, které se budou konat v zasedací
místnosti OÚ od ]-9 hodin, ata 2'],. 3.,20. 6., 1,9, 9. a t9. t2.
Finančníqýlbor upřesnil adresy pro zasílání pozvánek a telefonní kontakty.
Byly podrobně rozebrány navrženéúkoly a povinnosti pro plán práce FV na rok 2016 {'21. března požadavky ZO, kontrola správnosti qýsledku hospodaření {qýkazy - ťozvaha,výkaz rozpočtu FIN 2-12,
příloha účetnízávérl<y), aktuálně rozpočtová opatření, požadavky odZO, kontrola plnění rozpočtu,
hospodaření za L,Q/20].6, návrhy opatřeni, akfuálně rozpočtová opatření,20. červen - požadavky ZO,

kontrola inventury majetku obce, kontrola plnění hospodařenízaILQ/20]_6, návrhy opatření, kontrola
individuálních akcí, 19. záYí - spolupráce na návrhu rozpočtu na rok 201,7 , kontrola plnění hospodaření
za|ILQ/2016, návrhy opatření, aktuálně rozpočtová opatření, 1"9. prosinec - inventura pokladny,
požadavky od ZO J,
Závér jednání finančníhovýboru a přezkoumaných písemností bude uveden v Zápisu z 15. veřejného
zasedání Zastupitelsťva obce Kunějovice {B. 1,,2016).

Ukončení iednání: 22.00

hodin

,,1

Marek Ludvík, předseda Finančníhoqýboru Zastupitelstva obce Kunějovice "-:L'
Nováková laroslava, členka Finančníhoqýboru ZO
fosef Hronek, člen Finančníhoqýboru ZO
Helena Ludvíková
referent, zaměstnanec obce
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Hana Habartová

pokladní
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4.

zjednání Finančníhoqýboru Zastupitelstya obce Kuněiovice

dneZl.prosince 2015
o počnr 4 stran byl seznámen a jeho rliitisk číslo1

obdržel

starosta obce
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Počet listů: 4
PoČeťqýtiskŮ:

/2a15-Lu

Čísloq6isku: druhý
Přílohv:

-

oBEc KUNň.JCIv§Cfi
Kunějovice ?8

2

330 35 Lišťany
" 00573086, Tel.: 377 927 d?0
IC:

5

Pozvánka, programjednání FVZOK

prezenčnílistina
Zápis z jednání Kontrolního qýboru ZOKze dne 11. listopadu 2015
Návrh rozpočtu 2016
Rozpočtoqý qýhled 201,6 - 2018

Použitézkratky:
KVZOK - Kontro]ní výbor Zastupitelstva obce Kunějovice
FVZOK - Finančníqýbor Zastupitelstva obce Kunějovice
ZOK - Zastupite]stvo obce Kunějovice
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