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 Finanční  výbor provedl  kontrolu,  plnil  úkoly  z  usnesení  zastupitelstva  obce  a  starostou  zadaných
konkrétních  úkolů  -  hospodaření  s majetkem  a  finančními  prostředky  obce,  zapojil  se  v  praxi
do rozpočtového procesu, tedy projednávání rozpočtu 2018, rozpočtových opatření, jednal o prodeji majetku.
Jednotliví členové finančního výboru si připomněli zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
který je nejdůležitějším právním předpisem souvisejícím s rozpočtem obce a zákon o účetnictví, jež upravuje
základní účetní postupy, které jsou základní kontrolní činností finančního výboru obce. Na základě znalostí
těchto dvou podstatných právních předpisů se členové finančního výboru zodpovědně vyjádřili k rozpočtu
obce 2018, ale i k základním vztahům v účetnictví, kde nemalou roli hraje i prováděcí vyhláška k účetnictví
a české účetní standardy.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce 24.  11.  2017, k zápisu se připojí  vyjádření zastupitelstva obce,
a zaměstnance, jehož činnost byla kontrolována.
     Finanční výbor se zabýval plánem investičních akcí. 
Tento plán řádně prokonzultoval a v návaznosti na rozpočet stanovil, které investiční akce je možno v roce
2018  realizovat,  a  které  akce  v závislosti  na  nedostatku  finančních  prostředků  nebudou  realizovány.
Finanční výbor bude informovat zastupitelstvo obce, které zváží realizaci jednotlivých investičních akcí,
tak aby se obec nedostala do finančních potíží. Zejména se jedná o investiční akce realizované z vlastních
zdrojů, u kterých je nutné financování z prostředků obce.

Finanční výbor sledoval daně a poplatky. Příjmy z daní jsou stanoveny pouze na základě daňových predikcí,
jejichž přesná výše není známa. Zde je velmi důležité sledovat naplňování příjmů, protože od výše příjmů
se  odvíjí plnění  výdajů a  případná investiční  výstavba nebo opravy.  Některé  správní  poplatky vybírané
na základě obecně závazných vyhlášek, jako jsou platby za svoz odpadu a psy, je možné stanovit v přesné
výši. Ostatní poplatky se odvíjí  od potřeb občanů. Tyto poplatky není možné rozpočtovat v přesné výši,
je  nutné  provádět  jejich  odhad na  základě  znalostí  a  zkušeností.  Proto  je  nutné  tyto  poplatky sledovat,
aby  bylo  možno  realizovat  plánované  výdaje.  Finanční  výbor  naplňování  daní  a  poplatků  analyzoval
a  na  základě  výše  jejich  plnění  doporučil  zastupitelstvu  obce  realizaci  i  pozastavení  některých
naplánovaných  a  rozpočtovaných  činností.  V návaznosti  na  stanovené  poplatky  prostřednictvím  obecně
závazných vyhlášek byla stanovena platební morálka občanů, počet rozeslaných upomínek, které nebyly
následně plněny, kde bude muset dojít k exekučnímu řízení.  
 
                                                                                                                                           

Předseda Kontrolního výboru ZOK Václav Král nesvolal pro  I. ani II. pololetí roku 2017 Kontrolní výbor
Zastupitelstva obce Kunějovice pro Plán práce/činností (přijatý dne 9. 12. 2016, usnesením č. 391/12/16 g))
a  stálé  body  programu  na  rok  2017.  Kontrolu  zápisů  zastupitelstva  obce,  kontrolu  plnění  usnesení
zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné působnosti převzal
FV ZOK *                                   

*Požadavky ZO
  Kontrola plnění usnesení
  Analýza provedených zápisů ze zasedání zastupitelstva ; 
  Veřejné zakázky, záměry, plány, projekty 2018                                                                                                  
  Kontrola smluvních vztahů, nájemních smluv nemovitostí a půdy
  Gratulace pro jubilanty 
  Kontrola poskytnutých příspěvků a dotací;
  Kontrola vyjádření k peticím, stížnostem, připomínkám občanů a poskytnutých informací OÚ; 
  Vybírání poplatků ze správních činností 
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Místo jednání kontrolního výboru: OÚ K Kuneljovič. 5e, č. 5l. p. 28, 330 35 Kuneljovič. 5e
Zahájení jednání: 18.00 hodin
Plán přezkoumávání za období: 2. a 3. Q 2017
Při jednání byli přítomni/ke kontrole se dostavili dle příezenč. 5lnílooh listiny:
       -     Maříek Ludvíloohk –  č. 5llen ZOK, příledseda, příledsedajíloohč. 5ílooh a ovelřílovatel Finanč. 5lníloohho vyohboříu ZOK

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

Omluveni: 
- Vaohč. 5lav Kříaohl –  příledseda Kontříolníloohho vyohboříu Zastupitelstva obč. 5e Kuneljovič. 5e

A. Předmět, body jednání, přezkoumané písemnosti:  
         Kontříola plnelnílooh hospodařílenílooh, příovelřílenílooh vyohsledku za II. a III. Q 2017, kontříola plnelnílooh říozpoč. 5ltu 17
         Vyohdaje v hotovosti z pokladny
         Naohvříhy opatřílenílooh
         Aktuaohlnel říozpoč. 5ltovaoh opatřílenílooh
         Pozladavky ZO
         Kontříola smluvníloohč. 5h vztahu , příonaohjmy
         Špolupříaohč. 5e na naohvříhu říozpoč. 5ltu 2018, stříledneldobeohm vyohhledu vyohhledu říozpoč. 5ltu 2018 - 2020             
         Kontříola  zaohvelříeč. 5lnyohč. 5h zpříaohv s vyuohč. 5ltovaohníloohm poskytnutyohč. 5h přílíloohspelvku    
                                                                                                                                                                                                      
B. Zjištění
              V dříuheohm pololetílo oh říoku 2017 dle plaohnu příaohč. 5e nepříobelhlo 2. jednaohnílooh Finanč. 5lníloohho vyohboříu  ZOK
z du vodu nepřílíloohtomnosti příledsedy FV Maříka Ludvíloohka a č. 5llena Josefa Hříonka. Štaříosta navříhl příleříuslit
jednaohnílooh,  příotozle  vyohboří se usnaohslílo oh nadpolovič. 5lnílo oh veltslinou hlasu   vsleč. 5h svyohč. 5h č. 5llenu   - přílesunuto na III.
č. 5ltvřítletílooh 2017. 
Příledmeltem kontříoly finanč. 5lníloohho vyohboříu bylo  prověření hospodaření obce  se svelřílenyohm majetkem
a finanč. 5lníloohmi příostříledky za II. a III. č. 5ltvřítletílooh říoku 2017, příu belzlnaoh kontříola hospodařílenílooh. 

FV se zamelřílil na plnelnílooh vyplyohvajíloohč. 5ílooh ze smluv,  na jednotliveoh smluvní vztahy, na říealizač. 5i plaohnovanyohč. 5h
i nahodilyohč. 5h opříav, na spříaohvne oh zač. 5haohzenílo oh se svelřílenyohm majetkem, na  zjislťovaohnílooh,  zda byl dodřízlovaohn
říozpoč. 5let 17 a jestli jsou vyohdaje vynaklaohdaohny hospodaohřínel, souč. 5lasnel ovelřílenílooh, zda jsou uohč. 5letnílo oh doklady
řílaohdnel podepsaohny. 
Dalslíloohm  uohkonem  bylo  zhodnoč. 5enílo oh spolupříaohč. 5e  na  přílíloohpříave l sestavenílo oh a  zpříač. 5ovaohnílooh rozpočtu  2018,
střednědobém  výhledu  rozpočtu  2018  -  2020 a  kontříola  pokladny.  Kontříola  plnelnílo oh a  č. 5leřípaohnílooh
říozpoč. 5ltu vyč. 5haohzela z vyohkaznič. 5tvílooh v naohvaznosti na říozpoč. 5let a uohč. 5letnič. 5tvílooh. 
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Navříhovane oh říozpoč. 5ltove oh opatřílenílo oh bylo konzultovaohno finanč. 5lníloohm vyohboříem, kteříy oh dohlíloohdl  na spříaohvnost
dodřízlovaohnílooh říozpoč. 5ltu v naohvaznosti na sč. 5hvaohlenaoh příavidla zastupitelstvem obč. 5e. 
Rozpočet 2018 bude sč. 5hvalovaohn  na paříagříafy, tedy dle č. 5linnostílooh vykonaohvanyohč. 5h obč. 5ílooh.  
Bylo zkonstatovaohno dodřízlovaohnílo oh plnelnílo oh a  č. 5leřípaohnílo oh říozpoč. 5ltu  2017 sč. 5hvaohleneohho zastupitelstvem obč. 5e.
Vyohsledkem  kontříolovanyohč. 5h  polozlek  finanč. 5lnílo oh vyohboří  nezjistil  nedostatky  v naklaohdaohnílo oh se  svelřílenyohmi
příostříledky obč. 5e. Podklady přío kontříolnílooh č. 5linnost poskytl zamelstnaneč. 5 OÚ K H. Ludvíloohkovaoh. 
Střednědobý výhled rozpočtu, kříaohtkodobyoh plaohn, kteříyoh se v obč. 5i sestavoval na obdobílooh 2018 –  2020,
zač. 5hytil  jednotlive oh přílíloohjmy a  vyohdaje,  kteříe oh se  oč. 5lekaohvajílo oh do budouč. 5na.  V příaxi  se  vyč. 5haohzelo  zejmeohna
z naplaohnovanyohč. 5h  aktivit  volebníloohho  obdobílooh.  Vyohhled  je  kazldoříoč. 5lne l aktualizovaohn  v naohvaznosti
na sč. 5hvalovanyoh říozpoč. 5let. Finanč. 5lnílooh vyohboří do vyohhledu zakomponoval novel naplaohnovaneoh přílíloohjmy, zejmeohna
v souvislosti s dotač. 5lníloohmi tituly, kteříeoh plynou ze staohtu, kříajskeohho uohříladu. Ve vyohdajíloohč. 5h byly aktualizovaohny
polozlky tyohkajíloohč. 5ílo oh se vyohdaju  v souvislosti  s investič. 5lnílooh vyohstavbou, dotač. 5emi. Finanč. 5lnílo oh vyohboří stříledneldobyoh
vyohhled říozpoč. 5ltu  příledlozlílooh zastupitelstvu obč. 5e 6. 11. 2017.
Finanč. 5lnílooh vyohboří byl zapojen do kontroly peněžních prostředků v hotovosti. Kontříola pokladny byla
stanovena na přílesny oh č. 5las  20:00 hodin,  aby byly vsleč. 5hny pokladnílo oh opeříač. 5e zaznamenaohny a penelzlnílooh
příostříledky nač. 5hystaohny ke kontříole. K vyohsledku kontříoly, vč. 5letnel kontříolníloohč. 5h souč. 5ltu  jednotlivyohč. 5h minč. 5ílooh
a  bankovek,  byly  přílipojeny  podpisy  kontříolujíloohč. 5íloohč. 5h  i  pokladníloohka.
Kontříolovaohna byla  příprava inventur –  zaohpis přílíloohpříavy, instříuktaohzl, příoslkolenílooh č. 5llenu  inventaříizač. 5lníloohč. 5h
komisílo oh jmenovanyohč. 5h  k  příovedenílo oh ivnetaříizač. 5e  v  říoč. 5e  2017 (ze  dne  17.  10.  2017).  Šestavenyoh plaohn
inventuří ze dne 16. 10. 2017 staříosta obč. 5e příledaoh zastupitelstvu 13. 11. 2017, přílíloohkaz k příovedenílooh řílaohdneoh
říoč. 5lnílo oh peříiodič. 5keoh inventaříizač. 5e, smelřínič. 5e k příovaohdelnílo oh inventaříizač. 5e, smelřínič. 5e inventaříizač. 5e majetku
a  zaohvazku ,  příl.  č. 5l.  2  -  budou  sč. 5hvaohleny  na  37.  veřílejneohm  zasedaohnílo oh zastupitelstva  dne  24.  11.  2017.
Hlavnílo oh inventaříizač. 5lnílo oh komise  obdřízlela  inventuřínílo oh soupisy  2017  a  Plaohn  inventuří  2017.
Zahaohjenílooh č. 5linnostílooh IK přío inventaříizač. 5lnílooh polozlky uvedeneoh v přílíloohloze č. 5l. 1 a 2 plaohnu inventuří bylo ke dni
1. 11. 2017 a ukonč. 5lenílooh jejič. 5h č. 5linnostílooh bude 27. 1. 2018. I. etapa inventaříizač. 5e je příovaohdelna k dneslníloohmu
dni 31. 10. 2017 ( od 01. 11. 2017 – 09. 12. 2017 ).  II. etapa řílaohdneoh peříiodič. 5keoh inventaříizač. 5e podle
míloohst  ulozlenílo oh majetku  bude  příovaohdelna  ke  dni  31.  12.  2017  (od  04.  01.  2018  –  27.  01.  2018).
IK  příleda oh Inventuřínílo oh zaohpis  ZO  na  40.  veřílejneohm  zasedaohnílooh ZOK  v  uohnoříu  2018.
Zařazování majetku do užívání - s pořílizovaohníloohm investič. 5lníloohho majetku souvisílooh uohč. 5letnílooh evidenč. 5e. Kazldaoh
investič. 5lnílo oh akč. 5e  byla  sledovaohna  zvlaohslť,  tak,  aby  byla  na  přívnílo oh pohled  identifikovatelnaoh.  Pořílizovanyoh
majetek se evidoval na pořílizovač. 5íloohm uohč. 5ltu, ze kteříeohho byl v okamzliku uvedenílo oh do uzlíloohvaohnílo oh příleuohč. 5ltovaohn
na přílíloohsluslnyoh majetkovyoh uohč. 5let. Finanč. 5lnílo oh vyohboří se zabyohval detailnílo oh evidenč. 5ílooh jednotlivyohč. 5h akč. 5ílooh a stanovil
teřímíloohny  přío  zařílazenílo oh  investič. 5  na  přílíloohsluslne oh majetkove oh uohč. 5lty,  aby  nedoč. 5haohzelo  ke  zbyteč. 5lneohmu
kumulovaohnílo oh pořílizovaneohho  majetku,  kteříy oh nebude  řílaohdne l zařílazen  na  majetkovy oh uohč. 5let  v okamzliku
uvedenílooh investič. 5e  do  uzlíloohvaohnílooh.
Zastupitelstvo obč. 5e sč. 5hvaohlilo v říoč. 5e 2017 poskytnutí příspěvku organizacím,  kteříeoh si o přílíloohspelvek
poskytnutílo oh uohč. 5lelove oh dotač. 5e  pozlaohdaly.  FV  zkontříoloval  přílíloohspelvky  a  Ú KD,  podepsaohnílo oh smluv,  vyohplatu
přílíloohspelvku   a  naohsledne l vyuohč. 5ltovaohnílo oh obojíloohho:   01• Smlouva    o  poskytnutílo oh uohč. 5lelove oh dotač. 5e (17.  3.  2017),
02•  Smlouva  _  o  _poskytnutí  příspěvku  FC  KUNĚJOVIC  E (15.  9.  2017).
Naohvříhy opatřílenílooh, aktuaohlnel rozpočtová opatření: Rozpočtová úprava č.   1, Rozpočtová úprava č.   2.

 C.   Organizační záležitosti 

K přílíloohsltíloohmu jednaohnílooh se finanč. 5lnílooh vyohboří sejde dne 19. 12. 2017 v 19:00 hodin s přílíloohpříavou na

- 1. příojednaohnílooh a sč. 5hvaohlenílooh plaohnu příaohč. 5e vyohboříu na říok 2018
- 2. teřímíloohny jednaohnílooh
- 3. příovelřílenílooh vyohsledku hospodařílenílooh s majetkem a FP za IV. Q 2017, kontříolu plnelnílooh říozpoč. 5ltu
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- 4. kontříolu říozpoč. 5ltu na říok 2018 a stříledneldobeohho vyohhledu říozpoč. 5ltu 2018 –  2020
- 5. inventaříizač. 5i obč. 5e (pokladny, majetku obč. 5e, zařílazovaohnílooh majetku do uzlíloohvaohnílooh)
- 6. pozladavky od ZO
Příovaohdelna oh fyzič. 5ka oh inventaříizač. 5e  majetku  bude  poříovnaohvaohna  s uohč. 5letníloohm  stavem  ve  vsleč. 5h  zařílíloohzeníloohč. 5h  obč. 5e.  Nepouzlitelneoh,  znič. 5lene oh č. 5li
zastaříale oh velč. 5i  budou vyřílazeny a  obvyklyohm zpu sobem zlikvidovaohny.  Finanč. 5lnílo oh vyohboří zhodnotílo oh zpu sob  vyuzlíloohvaohnílo oh velč. 5ílo oh v majetku obč. 5e,
navříhne příodej nebo příonaohjem toho majetku, kteříy oh nenílo oh vyuzlíloohvaohn a seznaohmílo oh zastupitelstvo obč. 5e s příovedenou inventaříizač. 5ílo oh a  jejíloohm
vyohsledkem. Vyohsledek inventaříizač. 5e bude naohslednel příojednaohn a sč. 5hvaohlen zastupitelstvem. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

D.   Závěr
Plnění opatření k odstranění nedostatků

            Finanč. 5lnílooh vyohboří neshledal zlaohdneoh nedostatky, nebyla zjisltelna odč. 5hylnaoh stanoviska č. 5llenu  FV.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ukončení jednání: 21.45 hodin
                                                                                  -  bez nedostatku       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zaohpis z jednaohnílo oh –  Zaohvelří  přílezkoumanyohč. 5h píloohsemnostílo oh -  bude příledlozlen zastupitelstvu obč. 5e a uveden
v Zaohpisu z 37. veřílejneohho zasedaohnílooh Zastupitelstva obč. 5e Kuneljovič. 5e (24. 11. 2017).                        

Zamelstnaneč. 5, jehozl č. 5linnosti se kontříola tyohkala - zapsala, za spříaohvnost: Helena Ludvíloohkovaoh

                                ( vyohtisk č. 5líloohslo 1) o poč. 5ltu 3 střían obdřízlel
Miloslav Novák
  staříosta obč. 5e    

       
ADM-02/JFV-31-10/2017-Lu
Poč. 5let listu : 3
Poč. 5let vyohtisku : 2
Čaíloohslo vyohtisku: dříuhyoh

Přílíloohlohy: 4
– Pozvaohnka, příogříam jednaohnílooh FV ZOK
– Příezenč. 5lnílooh listina
– Naohvříh říozpoč. 5ltu 2018
– Štříledneldobyoh vyohhled říozpoč. 5ltu 2018 - 2020

  
Pouzliteoh zkříatky:
FVZOK –  Finanč. 5lnílooh vyohboří Zastupitelstva obč. 5e Kuneljovič. 5e                                                                                                                                   
ZOK –  Zastupitelstvo obč. 5e Kuneljovič. 5e    
                                                                                                                                                                                                
Ovelřílovatel, příledseda: Maříek Ludvíloohk
č. 5llen vyohboříu: Josef Hříonek 
č. 5llen: Jaříoslava Novaohkovaoh

Na veldomílooh, s obsahem zaohpisu souhlasílooh: 
Jan Šaabač. 5kyoh –  míloohstostaříosta
Jiřílílooh Lo –y 

             Hana Habařítovaoh –  pokladnílooh obč. 5e 
   

                                     
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
ADM/2. JFV-31-10/2017-Lu                                                                                                                                                stříana 3. Vyohtisku č. 5l. 1
 
                                                                                                                                  (2017) Obec Kunějovice                


