
                                                          Zápis                                                                     přílíloohloha č. 5l. 5 Zaohpisu z 30. VZZOK 

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
ze dne 21. března 2017

Výtisk č. 1, stříana 1.

Místo jednání finančního výboru: OÚ K Kunějljovič. 5ěj, Kunějljovič. 5ěj 28, 330 35 Líloohslťany
Zahájení jednání: 18.00 hodin

Plán přezkoumávání za období: 1. Q 2017

Ke kontrole se dostavili: 

- předseda a předsedající finanč. 5lníloohho vyohboříu Zastupitějlstva obč. 5ěj Kunějljovič. 5ěj: Marek Ludvík 

Při jednání byli přítomni dlěj příějzějnč. 5lnílooh listiny:
- členka finanč. 5lníloohho vyohboříu Zastupitějlstva obč. 5ěj Kunějljovič. 5ěj: Nováková Jaroslava
- člen finanč. 5lníloohho vyohboříu Zastupitějlstva obč. 5ěj Kunějljovič. 5ěj: Josef Hronek
- pokladní obč. 5ěj: Hana Habartová 
- Miloslav Novaohk  –  staříosta obč. 5ěj
- Vaohč. 5lav Kříaohl –  přílějdsějda Kontříolníloohho vyohboříu Zastupitějlstva obč. 5ěj Kunějljovič. 5ěj
- Jan Šaabač. 5k yoh –  míloohstostaříosta
- Jiřílílooh Lo –y –  č. 5llějn ZOK
- Hějlějna Ludvíloohk ovaoh –  říějfějříějnt 

Omluveni: 0

A.  Předmět jednání:
̨͍
 Příovějlřílějnílooh spříaohvnosti vyohslějdk u hospodařílějnílooh v oblasti přílíloohjmua vý a vyohdajua vý za 1.Q/2017,
 k ontříola plnějlnílooh říozpoč. 5ltu                                                                                                                                                
Dodřízlovaohnílooh zaohk ona o uohč. 5lějtnič. 5tvílooh, spříaohvnost příovaohdějlč. 5íloohč. 5h přílějdpisua vý, naohlějzlitosti Ú KD

             ̨ ̨Zaohk on o finanč. 5lnílooh k ontříolěj v naohvaznosti na podpisovějoh vzoříy PO, ŠR a HÚ K                                                              
             ̨ ̨Vyohdajěj v hotovosti z pok ladny 01, 02, 03/2017,  ějl. pok l. k niha
             ̨ ̨ Vyřílazovanílooh, zařílazovaohnílooh majějtk u do uzlíloohvaohnílooh, invějntaříizač. 5ěj majějtk u obč. 5ěj
             ̨ ̨ Pozladavk y ZO, naohvříhy opatřílějnílooh      
                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                 
B.    Přezkoumané písemnosti: 
Přílějdmějltějm  k ontříoly  Finanč. 5lníloohho  vyohboříu  v  přívníloohm  č. 5ltvřítlějtílo oh říok u  2017  bylo  zamějlřílějnílo oh sěj
na hospodařílějnílooh s majějtk ějm obč. 5ěj a finanč. 5lníloohmi příostřílějdk y za obdobílooh příosinějč. 5 2016 - břílějzějn 2017.
Příli k ontříolěj finanč. 5lnílooh vyohboří příovějlřílil vyohslějdějk  hospodařílějnílooh obč. 5ěj Kunějljovič. 5ěj jak  v oblasti přílíloohjmua vý tak 
vyohdajua vý.  Bylo slějdovaohno dodřízlovaohnílo oh zějjmějohna zaohk ona o uohč. 5lějtnič. 5tvílooh,  naohlějzlitosti uohč. 5lějtníloohč. 5h dok ladua vý,  alěj
i k ontříola dodřízlovaohnílooh zaohk ona o finanč. 5lnílooh k ontříolěj v naohvaznosti na podpisovějoh vzoříy přílíloohk azč. 5ěj opějříač. 5ěj,
spříaohvč. 5ěj  říozpoč. 5ltu  a  hlavnílo oh uohč. 5lějtnílooh.  V nějposlějdnílo oh říladěj l spříaohvnost  příovaohdějlč. 5íloohč. 5h  přílějdpisu a vý k  zaohk onu
o  uohč. 5lějtnič. 5tvílooh,  zda  jěj  uohč. 5lějtnič. 5tvílo oh vějdějno  spříaohvnějl,  příua výk azněj l a  bějz  zjisltějlnyohč. 5h  č. 5hyb  a  nějdostatk ua vý.
Byly příovějlřílějny vyohdajěj v hotovosti z pok ladny obějč. 5níloohho uohříladu 01 –  03/2017. 
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Výtisk č. 1, stříana 2.

Invějntaříizač. 5ěj majějtk u obč. 5ěj:                                                                                                                                                        

 Instříuk taohzl, příoslk olějnílooh č. 5llějnua vý invějntaříizač. 5lnílooh k omisěj příobějlhlo 17. 10. 2016.
                                                                                                                                          
 Šějstavějnyoh naohvříh plaohnu invějntuří staříosta obč. 5ěj přílějdal Zastupitějlstvu obč. 5ěj Kunějljovič. 5ěj 6. 10. 2016                 
    (bějz vyohhříad).
                                                                              
 Hlavnílooh invějnt. k omisěj obdřízlějla k  fyzič. 5k ějoh a dok ladovějoh invějntuřílěj:
 –  Invějntuřínílooh soupisy 2016 a Plaohn invějntuří 2016 –  přílíloohloha č. 5l. 1.
(Příovaohdějlč. 5ílooh vyhlaohslk a č. 5l. 270/2010 Šb., o invějntaříizač. 5i majějtk u a zaohvazk ua vý,
Změjlny zaohk ona o uohč. 5lějtnič. 5tvílooh tyohk ajíloohč. 5ílooh sěj invějntaříizač. 5ěj, 
ČaÚ KŠ č. 5l. 708 o odpisovaohnílooh majějtk u,
Odpisovyoh plaohn dlěj Čaějsk ějohho uohč. 5lějtníloohho standařídu č. 5l. 708 od 1. 1. 2013,
Hařímonogříam uohč. 5lějtnílooh zaohvějlřík y,
Šmějlřínič. 5ěj k  invějntaříizač. 5i). 
                                                                                                               
 Zahaohjějnílooh č. 5linnostílooh IK přío invějntaříizač. 5lnílooh polozlk y uvějdějnějoh v přílíloohlozěj č. 5l. 1 a 2 plaohnu invějntuří jěj k ěj dni
    01. 11. 2016 a uk onč. 5lějnílooh jějjič. 5h č. 5linnostílooh jěj k ěj dni 27. 01. 2017. 
                       
          I. ějtapa invějntaříizač. 5ěj byla příovaohdějlna k ěj dni 31. 10. 2016 ( od 01. 11. 2016 – 09. 12. 2016 ). 
Tak to sěj invějntaříizoval vějslk ějříyoh hmotnyoh majějtějk , u k tějříějohho sěj příovaohdílooh fyzič. 5k aoh invějntaříizač. 5ěj. 
                                                                                                                                                                                                               
          II. ějtapa invějntaříizač. 5ěj byla příovaohdějlna k ěj dni 31. 12. 2016 (od 04. 01. 2017 – 27. 01. 2017).
 Tak to sěj invějntaříizoval majějtějk  podlějohhajíloohč. 5ílooh dok ladovějoh  invějntaříizač. 5i. 

 IK přílějdala Invějntuřínílooh zaohpis ZO na 28. vějřílějjnějohm zasějdaohnílooh ZOK dněj 12. 2. 2017.                                                                    
                                                                                                                                                                                      
Raaohdnaoh pějříiodič. 5k aoh invějntaříizač. 5ěj byla příovějdějna k ěj dni 31. 12. 2016 podlěj míloohst ulozlějnílooh majějtk u.                       
Byly příovějdějny invějntuříy fyzič. 5k ějoh i dok ladovějoh.

Výsledek inventarizace uohč. 5lějtnílooh jějdnotk y IČa 00573086: 

Datum zpříač. 5ovaohnílooh invějntaříizač. 5lnílooh zpříaohvy: 27. 1. 2017                   

Dějn zahaohjějnílooh invějntaříizač. 5ěj: 1. 11. 2016   

Dějn uk onč. 5lějnílooh invějntaříizač. 5ěj: 27. 1. 2017 

1. Vyhodnoč. 5ějnílooh dodřízlějnílooh vyhlaohslk y č. 5l. 270/2010 Šb. a vnitříooříganizač. 5lnílooh smějlřínič. 5ěj k  invějntaříizač. 5i

Invějntaříizač. 5lnílooh č. 5linnosti:

1.1.  Plaohn invějntuří

Plaohn  invějntuří  byl  vč. 5las  zpříač. 5ovaohn  a  řílaohdněj l sč. 5hvaohlějn.  Invějntaříizač. 5lnílo oh k omisěj  postupovala  v souladu
s vyhlaohslk ou a vnitřílnílooh smějlřínič. 5ílooh. Mějtodik a postupua vý příli invějntaříizač. 5i byla dodřízlějna. 

Podpisy č. 5llějnua vý invějntaříizač. 5lnílooh k omisěj byly odsouhlasějny na podpisovějoh vzoříy a nějbyly zjisltějlny říozdíloohly.  
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Výtisk č. 1, stříana 3.
 
 

Nějdosllo k  zlaohdnějohmu příač. 5ovníloohmu uohříazu. Koořídinač. 5ěj invějntuří s jinyohmi osobami příobějlhla. 

Tějřímíloohn přívotnílooh invějntuříy byl dodřízlějn. 

1.2. Podmíloohnk y přío ovějlřílovaohnílooh sk utějč. 5lnosti a souč. 5linnost zamějlstnanč. 5ua vý

– Bez přijatých opatření. 

– 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.  

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

2. Vyohslějdějk  invějntaříizač. 5ěj:  

Majetkové účty  : 

Ú Kč. 5lějt Tějxt     Čaaohstk a

01900 Dlouhodobyoh nějhmotnyoh majějtějk 180 000,00

02120 Budovy přío sluzlby obyvatějlstvu 1 177 329,00

02130 Jinějoh nějbytovějoh domy a nějbytovějoh jějdnotk y 75 395,00

02140 Komunik ač. 5ěj a vějřílějjnějoh osvějltlějnílooh 1 668 695,50

02150 Jinějoh inzlějnyohřísk ějoh síloohtějl 2 213 223,70

02160 Ostatnílooh stavby 793 683,00

02210 Šam. Mov. vějlč. 5i-stříojěj 63 083,00

02800 Dříobnyoh hmotnyoh dlouhodobyoh majějtějk 181 235,90

03110 Štavějbnílooh pozějmk y 10,20

03120 Lějsnílooh pozějmk y 210 905,90

03130 Zahříady, pastviny, louk y a říybníloohk y 333 057,68

03140 Zastavějlnaoh ploč. 5ha 63 107,00

03150 Ostatnílooh pozějmk y 796 999,92

03151 pozějmk y VB 100 587,06
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Výtisk č. 1, stříana 4.
Pohledávky a závazky  :

Ú Kč. 5lějt      Tějxt      Čaaohstk a

31100 Pohlějdaohvk y 1 347,00

31102 Naohjějmnějoh říějstauříač. 5ěj 5 400,00

31410 Zaohlohy -Zaohp. ějnějřígějtik a 12 600,00

31420 Zaohlohy –  Zaohp. plynaohříějnsk aoh 24 640,00

31500 ostatnílooh pohlějdaohvk y - odpad 42 006,00

31510 ostatnílooh pohlějdaohvk y - psi 660,00

31900 Pohlějdaohvk y - sdíloohlějnějoh danějl 104 549,91

32101
Dodavatějlějoh - spl. k alějndaohříl vějdějnílooh 
uohč. 5lějtnič. 5tvílooh -4 700,00

33100 Zamějlstnanč. 5i -34 762,00

33610 Šoč. 5iaohlnílooh pojisltějlnílooh -8 584,00

33710 Zdříavotnílooh pojisltějlnílooh -5 040,00

34200 Danl z přílíloohjmua vý FO - ZČa - zaohlohovaoh -8 550,00

34201 Danl z přílíloohjmua vý FO - ZČa - sříaohzlk ovaoh -558,00

37800 Ostatnílooh k říaoht. zaohvazk y -3 993,00

38400 Vyohnosy přílíloohsltíloohč. 5h obdobílooh -40 280,00

38900 Dohadnějoh uohč. 5lty pasivnílooh -37 240,00

Konečný stav na účtech     k  31. 12. 2016  :

Čaíloohslo Naohzějv Ú Kč. 5lějt Oč. 5ějnějlnílooh  

1 31729371/0100 23110 2 931 299,61

2 3471053399/0800 23140 37 118,98

3 94-10418371/0710 23130 53 756,43

Konečný stav hotovost     k  31. 12. 2016  :

  Kč. 5l  

pok ladna 26100 27 542,00  
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Výtisk č. 1, stříana 5.

3. Kontříola hospodařílějnílooh s majějtk ějm obč. 5ěj, stav pohlějdaohvějk  a zaohvazk ua vý

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  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 nenavrhuje žádná nápravná opatření. 

Porovnáním  stavu  skutečného  se  stavem  v účetnictví,  byly  inventarizační  rozdíly  proúčtovány  dle
inventarizačního protokolu (proúčtování na příslušné analytiky, vyřazení majetku).

4. Vyjaohdřílějnílooh hmotnějl odpovějldnějohho příač. 5ovníloohk a k ěj vznik u invějnt. říozdíloohlua vý:

Na základě inventarizace k účetní závěrce roku 2016 došlo k seznámení s výsledky, návrhům na vyřazení          
a zařazení majetku (seznamy majetku k vyřazení a zařazení), účty, pohledávky, závazky. 

5. Příohlaohslějnílooh hlavnílooh invějntaříizač. 5lnílooh k omisěj:

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí 
pro provedení inventarizace.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Za invějntaříizač. 5lnílooh k omisi:                                                                                                                                                              
Ú míloohstějlnílooh majějtk u: Budova OÚ Kunějovice, Kunějovice 28, Požární zbrojnice                                                                 
Díloohlč. 5lílooh invějntaříizač. 5lnílooh k omisěj: přílějdsějda Pavějl No–ak  –  DIK č. 5l. 1, Josějf Hříonějk  –  DIK č. 5l. 2, č. 5llějnovějoh  -  Jiřílílooh Lo –y, 
Vaohč. 5lav Kříaohl (DIK č. 5l. 1), Maříiěj Kříaohlovaoh, Hana Habařítovaoh (DIK č. 5l. 2)

Ú Kstřílějdnílooh invějntaříizač. 5lnílooh k omisěj: předseda –  Maříějk  Ludvíloohk , č. 5llějnovějoh –  Miloslav Novaohk , Jan Šaabač. 5k yoh (Ú KIK)
Osoba hmotnějl odpovějldnaoh za majějtějk :  staříosta obč. 5ěj Miloslav Novaohk         
Šějznam přílíloohloh: Invějntuřínílooh soupisy - poč. 5lějt:  26 
                                                   
C. Zjištění
Nebyly zjištěny nedostatky

– zk onstatovaohnílooh dodřízlovaohnílooh plnějlnílooh  a č. 5lějřípaohnílooh říozpoč. 5ltu sč. 5hvaohlějnějohho zastupitějlstvějm obč. 5ěj;

–  vyohslějdk ějm k ontříolovanyohč. 5h polozlějk  za přívnílooh č. 5ltvřítlějtílooh říok u 2017 finanč. 5lnílooh vyohboří nějzjistil nějdostatk y 
v nak laohdaohnílooh sěj svějlřílějnyohmi příostřílějdk y obč. 5ěj Kunějljovič. 5ěj. Podk lady přío k ontříolnílooh č. 5linnost posk ytl 
staříosta, zamějlstnanějč. 5 a pok ladnílooh obč. 5ěj;

– V příua výbějlhu invějntaříizač. 5ěj sěj nějvysk ytly zlaohdnějoh příoblějohmy, invějntuřía byla příovějdějna řílaohdnějl.                      
Vslějč. 5hna zjisltějlnílooh byla zapsaohna do invějntuříníloohč. 5h soupisua vý a tyto jsou ulozlějny v slanonu uohč. 5lějtnílooh zaohvějlřík y. 
Byla poříovnaohna sk utějč. 5lnaoh hodnota majějtk u a zaohvazk ua vý s jějjič. 5h hodnotou vějdějnou v uohč. 5lějtnič. 5tvílooh                
a nějbyly zjisltějlny říozdíloohly.                                                                                                       
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Výtisk č. 1, stříana 6.
                           

D. Závěr
Plnění opatření k odstranění nedostatků

…………………………………………Nějbyly zjisltějlny nějdostatk y…………………………………………  

Finanč. 5lnílooh vyohboří nějshlějdal zlaohdnějoh nějdostatk y, nějbyla zjisltějlna zlaohdnaoh odč. 5hylnaoh stanovisk a č. 5llějnua vý FV. 

Zaohvějlří jějdnaohnílooh, přílějzk oumanyohč. 5h píloohsějmnostílooh, buděj uvějdějn v Zaohpisu z 30. vějřílějjnějohho zasějdaohnílooh Zastupitějlstva 
obč. 5ěj Kunějljovič. 5ěj (21. 4. 2017).                        

Ukončení jednání: 21.30 hodin

Š obsahějm zaohpisu sějznaohmějn a vyohtisk  č. 5líloohslo 1 o poč. 5ltu 6 střían obdřízlějl                                                                             

Miloslav Novák
  staříosta obč. 5ěj                                      

Marek Ludvík, předseda Finanč. 5lníloohho vyohboříu Zastupitějlstva obč. 5ěj Kunějljovič. 5ěj

                                                                      
Nováková Jaroslava, členka Finanč. 5lníloohho vyohboříu ZO

Josef Hronek, člen Finanč. 5lníloohho vyohboříu ZO

                                                                                    Hana Habařítovaoh
                                                                                      pok ladnílooh obč. 5ěj
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Hějlějna Ludvíloohk ovaoh                               
říějfějříějnt, zamějlstnanějč. 5 obč. 5ěj                                                                                                                                                                                                                         

______________________________________________________
Přílíloohlohy: 

– Pozvaohnk a, příogříam jějdnaohnílooh FV ZOK
– Příějzějnč. 5lnílooh listina
– Vyohk azy –  říozvaha, vyohk az říozpoč. 5ltu FIN 2-12, přílíloohloha uohč. 5lějtnílooh zaohvějlřík y
– Ú Kč. 5lějtnílooh dok lady 

Pouzlitějoh zk říatk y:

FVZOK –  Finanč. 5lnílooh vyohboří Zastupitějlstva obč. 5ěj Kunějljovič. 5ěj                                                                                                                                             
ZOK –  Zastupitějlstvo obč. 5ěj Kunějljovič. 5ěj                                                                                                                                                                                                                 

ADM-JFV-21-03/2017-Lu
Poč. 5lějt listua vý: 6
Poč. 5lějt vyohtisk ua vý: 2
Čaíloohslo vyohtisk u: přívyoh
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