
                                                                                                                                            přííloloha č. í. 5 Zaopisu z 2. VZZOK (17. 2. 2019)
č. í. j.: OÚKUKÚK/02.1/P-NP-1.JFV/ZOK-06-01/2020
                      /02.3/Z-1.JFV/ZOK-06-01/2020
Sp. zn.: 101.2.1 A/10    

Zápis             

z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunějovice
ze dne 6. ledna 2020

Výtisk č. 1, střana 1

Místo jednání finančního výboru: OÚKU Kunějíjovič. ěj, Kunějíjovič. ěj 28, 330 35 Kunějíjovič. ěj
Zahájení jednání: 20.00 hodin

Plán přezkoumávání za období: uonoř - přosinějč.  2019 

Ke kontrole se dostavili, kontrolu vykonali: 

- předseda a předsedající Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj: Václav Král
- člen Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj: Vladimír Arabasz
- člen Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj: Roman Peš

Při jednání byli přítomni dlěj přějzějnč. ínílo listinýboru:
- Jiříílo Loö ýborut stařosta obč. ěj
- Slavomílořa Polaokovao t příějdsějdkýborunějí Kontřolníloho výboruobořu Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj
- Roman Vač. ějk t mílostostařosta
- Ladislav Kadlějč.  t č. ílějn ZOK
- Hějlějna Ludvílokovao t řějfějřějnt 
- Hana Habařtovao - pokladnílo obč. ěj

Omluveni:  - - - 

A.  Předmět jednání, písemnosti:         
 

1.     ÚKUvodnílo č. íaost ………………………………………………………………………………        1                                      
1.1.  Zahaojějnílo, uřč. íějnílo ovějíříovatějlu                                                                                                                         
2.     Přějzějnč. ínílo listina, přííloloha č. í. 2 Zaopisu ………………………………………….....         2
3.     Bodýboru jějdnaonílo    …………………………………………………………………………         3                                      

3.1.  Přovějíříějníl o spřaovnosti  výboruoslějdku  hospodaříějníl o s  majějtkějm a  finanč. ínílomi  přostříějdkýboru  obč. ěj
v oblasti příílojmu  a výboruodaju  za obdobílo uonoř t přosinějč.  2019,  kontřola plnějínílo řozpoč. ítu (výboruokazýboru t
řozvaha, výboruokaz řozpoč. ítu FIN 2-12, přííloloha uoč. íějtnílo zaovějířkýboru),  kontřola plnějínílo řozpoč. ítu, aktuaolnějí
řozpoč. ítovao opatříějnílo (1 t 6 / 2019);
3.2.   Dodřzíovaoníl o zaokona  o  uoč. íějtnič. tvílo,  spřaovnost  přovaodějíč. íloč. h  příějdpisu ,  naolějzíitosti  uoč. íějtníloč. h
dokladu , ějlějktřonič. kao pokladnílo kniha;
3.3.   Zaokon o finanč. íníl o kontřolěj v  naovaznosti  na podpisověj o vzořýboru příílokazč. ěj opějřač. ěj,  spřaovč. ěj
řozpoč. ítu a hlavnílo uoč. íějtnílo;
3.4.  Výboruodajěj v hotovosti z pokladnýboru 02 - 12/2019, invějntuřa pokladnýboru;
3.5.  Výboruříazovanílo, zaříazovaonílo majějtku do uzíílovaonílo, invějntařizač. ěj majějtku obč. ěj, invějntařizač. ínílo 
zpřaova 2019
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3.6.  Pozíadavkýboru ZO, naovřhýboru opatříějnílo
3.7.  Kontřola matějřiaolu  přo příějzkum hospodaříějnílo 
3.8   Přojějktovějo zaomějířýboru
3.9   Přu bějízínějí naplníovaonílo příílojmu , potříějba finanč. íníloč. h přostříějdku  bějíhějm řoku, finanč. ovaonílo 
         dotač. ílo                                                                                                                                                                                
4.     Novějí zaříazějnějo bodýboru jějdnaonílo ……………………………………………………..         4  
5.1.  Dlěj pozíadavku , příipomílonějk a podnějítu  zastupitějlu  a č. ílějnu  FV                 5                                      
6.     Diskusěj   ……………………………………………......................................................        6                                      

Příějdmějítějm  kontřolýboru  Finanč. íníloho  výboruobořu  býborulo  zamějíříějníl o sěj  na  prověření hospodaření  obce
sěj svějíříějnýboruom majějtkějm obč. ěj a finanč. ínílomi přostříějdýboru za obdobíl o 02 - 12 / 2019, přu bějízína o kontřola
hospodaříějnílo. Příi kontřolěj finanč. ínílo výboruoboř přovějíříil výboruoslějdějk hospodaříějnílo obč. ěj Kunějíjovič. ěj jak v oblasti
příílojmu , tak i výboruodaju . Příi kontřolěj býborulo slějdovaono dodřzíovaonílo zaokona o uoč. íějtnič. tvílo, naolějzíitosti uoč. íějtníloč. h
dokladu ,  alěj  i  kontřola  dodřzíovaoníl o zaokona  o  finanč. íníl o kontřolěj  v naovaznosti  na  podpisověj o vzořýboru
příílokazč. ěj  opějřač. ěj,  spřaovč. ěj  řozpoč. ítu  a  hlavníl o uoč. íějtnílo.  V  nějposlějdníl o říaděj í spřaovnost  přovaodějíč. íloč. h
příějdpisu  k zaokonu o uoč. íějtnič. tvílo,   zda jěj uoč. íějtnič. tvíl o vějdějno spřaovnějí,  přu kazněj í a bějz zjisítějínýboruoč. h č. hýborub
a  nějdostatku . Daolěj  býborulýboru  přovějíříějnýboru  výboruodajěj  v hotovosti  z pokladnýboru  obějč. níloho  uoříadu,  aktuaolnějí
rozpočtová opatření a projektové záměry.
Finanč. íníl o výboruoboř zapojějnýboruo do  kontroly peněžních prostředků  v hotovosti - kontřola pokladnýboru býborula
stanovějna na příějsnýboruo č. ías 21:00 hodin, abýboru býborulýboru vsíějč. hnýboru pokladníl o opějřač. ěj zaznamějnaonýboru a pějnějízínílo
přostříějdkýboru nač. hýborustaonýboru kěj kontřolěj. K výboruoslějdku kontřolýboru, vč. íějtnějí kontřolníloč. h souč. ítu  jějdnotlivýboruoč. h minč. ílo
a bankovějk, býborulýboru příipojějnýboru podpisýboru kontřolujíloč. íloč. h i pokladníloka. 

Rozpočtová opatření: 2019 
   
Rozpočtové opatření č. 6 17. 1. 2020 17. 2. 20

RO 5 13. 11. 19  25. 12. 19
Rozpočtové opatření č. 4
RO 4 sign

3. 10. 19  25. 11. 19

Rozpočtové opatření č. 3
RO 3 sign

3. 10. 19  25. 11. 19

Rozpočtové opatření č. 2
sč. hvaolějnějo Rozpočtové opatření č. 2 sign

 24. 6. 19
10:36:01

23. 8. 19
24. 7. 19

Rozpočtové opatření č. 1_19  26. 4. 19
23:14:35

26. 5. 19

                                                

      I. ějtapa Invějntařizač. ěj majějtku obč. ěj, viz. Invějntuřnílo soupis k 31. 12. 2019, zěj dněj 31. 12. 2019, 
aktivnílo a pasivnílo matějřiaol kontřolovali: Slavomílořa Polaokovao, Vaoč. lav Křaol. Kontřolovaona býborula Příílopřava 
invějntuř t zaopis příílopřavýboru, Instřuktaozí, přosíkolějnílo č. ílějnu  invějntařizač. ínílo komisěj jmějnovanějo k přovějdějnílo 
invějntařizač. ěj v řoč. ěj 2019 přobějíhlo 4. 11. 2019. Sějstavějnýboruo naovřh plaonu invějntuř stařosta obč. ěj příějdal 
Zastupitějlstvu obč. ěj Kunějíjovič. ěj na 15. jějdnaonílo zastupitějlstva obč. ěj dněj 16. 12. 2019 (bějz výboruohřad), 
sč. hvaolějno usnějsějnílom č. í. 271/12/19 g).
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2020/01/Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-6.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-1_19.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/09/Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-2-sign.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2015/11/Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-2-1.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/10/RO-3-sign.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/10/Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-3.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/10/RO-4-sign.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/10/Rozpo%C4%8Dtov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-4.pdf
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2019/11/RO-5.pdf
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Hlavnílo invějnt. komisěj obdřzíějla přo fýboruzič. kou a dokladovou invějntuřu: 
– invějntuřnílo soupisýboru 2019, majějtějk -2 a Plaon invějntuř 2019 t přííloloha č. í. 1.
– přovaodějíč. ílo výboruhlaosíku o invějntařizač. i majějtku a zaovazku 
– změjínýboru zaokona o uoč. íějtnič. tvílo týboruokajíloč. ílo sěj invějntařizač. ěj
– ČÚÚKUS č. í. 708 o odpisovaonílo majějtku
– odpisovýboruo plaon dlěj ČÚějskějoho uoč. íějtníloho standařdu č. í. 708 od 1. 1. 2013
– plaon invějntuř a hařmonogřam uoč. íějtnílo zaovějířkýboru
– Smějířnič. i k přovaodějínílo invějntařizač. ěj 2019
– Invějntařizač. i majějtku a zaovazku  t příílolohu č. í. 2
– Fořmulaoří podpisovýboruoč. h vzořu  invějntařizač. ěj 2019/2020
– Příílokaz k přovějdějnílo řoč. ínílo pějřiodič. kějo invějntařizač. ěj majějtku a zaovazku 

Zahaojějnílo č. íinnostílo IK přo invějntařizač. ínílo polozíkýboru uvějdějnějo v příílolozěj č. í. 1 a 2 plaonu invějntuř jěj kěj 
dni 01. 11. 2019 a ukonč. íějnílo jějjič. h č. íinnostílo jěj kěj dni 27. 01. 2020
I. ějtapa invějntařizač. ěj býborula přovaodějína  kěj dni 30. 11. 2019 ( od 01. 11. 2019 – 09. 12. 2019 ). 
Takto sěj invějntařizoval vějsíkějřýboruo hmotnýboruo majějtějk, u ktějřějoho sěj přovaodílo fýboruzič. kao invějntařizač. ěj.      
II. ějtapa invějntařizač. ěj býborula přovaodějína kěj dni 31. 12. 2019 (od 02. 01. – 25. 01. 2020).                 
Takto sěj  invějntařizoval majějtějk podlějohajíloč. ílo dokladovějo  invějntařizač. i. 
IK příějdao Invějntuřnílo zaopis ZO na 2. vějříějjnějom zasějdaonílo ZOK dněj 17. 2. 2020.                                   

RÚaodnao pějřiodič. kao invějntařizač. ěj býborula přovějdějna kěj dni 31. 12. 2019 podlěj mílost ulozíějnílo majějtku.
Býborulýboru přovějdějnýboru invějntuřýboru fýboruzič. kějo i  dokladovějo.

1. Výboruhodnoč. ějnílo dodřzíějnílo výboruhlaosíkýboru č. í. 270/2010 Sb. a vnitřoořganizač. ínílo smějířnič. ěj k 
invějntařizač. i. 
________________________________________________________________________________ 

Invějntařizač. ínílo č. íinnosti: 

1.1.  Plán inventur

Plaon  invějntuř  býborul  vč. ías  zpřač. ovaon  a  říaodněj í sč. hvaolějn.  Invějntařizač. íníl o komisěj  postupovala
v souladu s výboruhlaosíkou a vnitříníl o smějířnič. ílo.  Mějtodika postupu  příi  invějntařizač. i býborula dodřzíějna.
Podpisýboru č. ílějnu  invějntařizač. ínílo komisěj býborulýboru odsouhlasějnýboru na podpisovějo vzořýboru a nějbýborulýboru zjisítějínýboru
řozdílolýboru. 

Nějdosílo  k zíaodnějomu  přač. ovnílomu  uořazu.  Koořdinač. ěj  invějntuř  s jinýboruomi  osobami  přobějíhla.
Tějřmílon přvotnílo invějntuřýboru býborul dodřzíějn.

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.  

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. 
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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 zaokladějí invějntařizač. ěj k uoč. íějtnílo zaovějířč. ěj řoku 2018 dosílo k sějznaomějnílo s výboruoslějdkýboru, naovřhu m
na výboruříazějníl o a zaříazějníl o majějtku *(sějznamýboru majějtku k výboruříazějníl o a zaříazějnílo), uoč. ítýboru, pohlějdaovkýboru,
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 invějstič. íníloho majějtku souvisílo uoč. íějtnílo ějvidějnč. ěj. Kazídao invějstič. ínílo akč. ěj jěj slějdovaona
zvlaosíť,  tak  abýboru  býborula  na  přvníl o pohlějd  idějntifikovatějlnao.  Poříizovanýboru o majějtějk  sěj  ějvidujěj
na  poříizovač. ílom  uoč. ítu,  zěj  ktějřějoho  musíl o býboruot  v okamzíiku  uvějdějníl o do  uzíílovaoníl o příějuoč. ítovaon
na  přííloslusínýboru o majějtkovýboru o uoč. íějt.  Finanč. íníl o výboruoboř  sěj  zabýboruoval  dějtailníl o ějvidějnč. íl o jějdnotlivýboruoč. h  akč. ílo
a  stanovil  tějřmílonýboru  přo  zaříazějníl o jějdnotlivýboruoč. h  invějstič.  na  přííloslusíněj o majějtkověj o uoč. ítýboru,  abýboru
nějdoč. haozějlo kěj zbýborutějč. ínějomu kumulovaoníl o poříizovanějoho majějtku, ktějřýboruo nějbuděj říaodnějí zaříazějn
na majějtkovýboruo uoč. íějt v okamzíiku uvějdějnílo invějstič. ěj do uzíílovaonílo.                                                                                      

             V přu bějíhu invějntařizač. ěj sěj nějvýboruskýborutlýboru zíaodnějo přoblějomýboru, invějntuřa býborula přovějdějna říaodnějí.             

             Vsíějč. hna zjisítějínílo býborula zapsaona do invějntuřníloč. h soupisu  a týboruto jsou ulozíějnýboru v síanonu uoč. íějtnílo 
zaovějířkýboru.    

            Býborula pořovnaona skutějč. ínao hodnota majějtku a zaovazku  s jějjič. h hodnotou vějdějnou v uoč. íějtnič. tvílo        
a nějbýborulýboru zjisítějínýboru řozdílolýboru.     

Kontrola materiálů pro přezkum hospodaření 2019
Vsíějč. hnýboru obč. ěj jsou povinnýboru nějč. hat si příějzkoumat svěj o uoč. íějtnič. tvílo.  Tějnto příějzkum výborukonaova o křajskýboruo
uoříad. Finanč. íníl o výboruoboř spolupřač. oval na kontřolěj příílopřavýboru podkladu  přo příějzkum hospodaříějnílo 2019
a nabílodl poskýborutnutílo potříějbnějo souč. íinnosti v přu bějíhu příějzkumu hospodaříějnílo. FV sěj zamějíříil na plnějínílo
výboruplýboruovajíloč. íl o zěj  smluv,  na jějdnotlivějo smluvní  vztahy, na  řějalizač. i  plaonovanýboruoč. h  i  nahodilýboruoč. h  opřav,
na spřaovnějo zač. haozějnílo sěj svějíříějnýboruom majějtkějm, na  zjisíťovaonílo, zda býborul dodřzíovaon řozpoč. íějt a jějstli jsou
výboruodajěj výborunaklaodaonýboru hospodaořnějí, souč. íasnějí ovějíříějnílo, zda jsou uoč. íějtnílo dokladýboru říaodnějí podějpsaonýboru, 

      na příějdmějít příějzkoumaonílo, lějgislativu - zaokon o příějzkumu (obsah zpřaovýboru o příějzkumu za ř. 2018), zaokon
o obč. íloč. h, mějtodiku MFČÚR, MVČÚR, poslějdnílo novějlýboru,
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• na přaova a povinnosti uozějmníloč. h č. ějlku , přaova a povinnosti kontřolořu , zaokon o kontřolěj t pouzěj 
č. íaostějč. ínějí,  

• na přojějdnaonílo zpřaovýboru o výboruoslějdku hospodaříějnílo,
• na oblasti kontřolýboru a podklady pro přezkum 
• na spějč. ifika přo zaovějířějč. ínýboruo uoč. íějt 
• na ořganizač. ínílo říaod, vnitřínílo příějdpisýboru, zaopisýboru z jějdnaonílo zastupitějlstva 
• na smluvnílo vztahýboru, naojmýboru, zaokon o vějříějjnýboruoč. h zakaozkaoč. h, pohlějdaovkýboru, jějjič. h ějvidějnč. ěj a výborumaohaonílo

t vazba na ovějíříějnílo dodřzíovaonílo přinč. ipu hospodaořnosti 
• na dotač. ěj, jějjič. h ějvidějnč. ěj, dodřzíovaonílo podmílonějk, kompějtějnč. ěj, kontřolu t vazbu na dodřzíějnílo 

uoč. íějlu poskýborutnutějo dotač. ěj nějbo naovřatnějo finanč. ínílo výboruopomoč. i a podmílonějk jějjič. h pouzíitílo  
• na odmějíníovaonílo, mílostnílo poplatkýboru, daníovějo povinnosti t vazbu na příějdpisýboru o odmějíníovaonílo a na 

daníovějo zaokonýboru. 

Zhodnoč. ějnílo spolupřaoč. ěj na příílopřavějí sějstavějnílo a zpřač. ovaonílo rozpočtu 2020, střednědobém výhledu
rozpočtu  2020  -  2022.  Kontřola  plnějíníl o a  č. íějřpaoníl o řozpoč. ítu  výboruč. haozějla  z výboruokaznič. tvíl o v naovaznosti
na řozpoč. íějt a uoč. íějtnič. tvílo. Rozpočet 2020 býborul sč. hvalovaon na pařagřafýboru, tějdýboru dlěj č. íinnostílo výborukonaovanýboruoč. h
obč. ílo.  Býborulo zkonstatovaono dodřzíovaoníl o plnějíníl o a č. íějřpaoníl o řozpoč. ítu 2019 sč. hvaolějnějoho zastupitějlstvějm
obč. ěj. 
Střednědobý výhled rozpočtu, křaotkodobýboruo plaon, ktějřýboruo sěj v obč. i sějstavoval na obdobílo 2 lějt - 2020 t
2022 - zač. hýborutil  jějdnotlivěj o příílojmýboru a  výboruodajěj,  ktějřěj o sěj  oč. íějkaovajíl o do  budouč. na.  V přaxi  sěj  výboruč. haozějlo
zějjmějona z naplaonovanýboruoč. h aktivit volějbníloho obdobílo. Výboruohlějd jěj kazídořoč. ínějí aktualizovaon v naovaznosti
na sč. hvalovanýboru o řozpoč. íějt.  Finanč. íníl o výboruoboř zastupitějlstva  věj  výboruohlějdu kontřoloval  nověj í naplaonovanějo
příílojmýboru, zějjmějona v souvislosti s dotač. ínílomi titulýboru, ktějřějo plýborunou zěj staotu, křajskějoho uoříadu. Věj výboruodajíloč. h
býborulýboru aktualizovaonýboru polozíkýboru týboruokajíloč. ílo sěj výboruodaju  v souvislosti s invějstič. ínílo výboruostavbou, dotač. ějmi. 

 
C. Závěr
   Zjištění, Plnění opatření k odstranění nedostatků                                                    

 
Nějbýborulýboru zjisítějínýboru nějdostatkýboru.  Finanč. íníl o výboruoboř přovějdl kontřolu, plnil uokolýboru z usnějsějníl o zastupitějlstva
obč. ěj stařostou zadanýboruoč. h konkřějotníloč. h uokolu  - hospodaříějnílo s majějtkějm a finanč. ínílomi přostříějdkýboru obč. ěj,
č. ílějnověj o sěj  zapojili  v  přaxi  do řozpoč. ítovějoho přoč. ějsu,  shlějodli  řozpoč. íějt  2020,  řozpoč. ítova o opatříějnílo.
Jějdnotlivíl o č. ílějnověj o finanč. íníloho  výboruobořu  sěj  sějznamovali  sěj  zaokonějm  o  řozpoč. ítovýboruoč. h  přavidlějč. h
uozějmníloč. h  řozpoč. ítu ,  ktějřýboru o jěj  nějjdu lějzíitějíjsíílom  přaovnílom  příějdpisějm  souvisějjíloč. ílom  s  řozpoč. ítějm  obč. ěj
a zaokonějm o uoč. íějtnič. tvílo, jějzí upřavujěj zaokladnílo uoč. íějtnílo postupýboru, ktějřějo jsou zaokladnílo kontřolnílo č. íinnostílo
finanč. íníloho výboruobořu obč. ěj. Na zaokladějí znalostíl o tějíč. hto dvou podstatnýboruoč. h přaovníloč. h příějdpisu  sěj č. ílějnovějo
finanč. íníloho výboruobořu výborujadříovali k řozpoč. ítu obč. ěj 2020 a dotazovali k zaokladnílom vztahu m v uoč. íějtnič. tvílo,
kděj nějmalou řoli hřajěj i přovaodějíč. ílo výboruhlaosíka k uoč. íějtnič. tvílo a č. íějskějo uoč. íějtnílo standařdýboru.

– zkonstatovaonílo dodřzíovaonílo plnějínílo  a č. íějřpaonílo řozpoč. ítu sč. hvaolějnějoho zastupitějlstvějm obč. ěj;

výboruoslějdkějm kontřolovanýboruoč. h polozíějk za ř. 2019 finanč. ínílo výboruoboř nějzjistil nějdostatkýboru v naklaodaonílo
sěj  svějíříějnýboruomi  přostříějdkýboru obč. ěj  Kunějíjovič. ěj.  Podkladýboru přo kontřolníl o č. íinnost  poskýborutla  ějxtějřnílo
uoč. íějtnílo, zamějístnanějč.  a pokladnílo obč. ěj;                                                                                              

– býborulýboru výboruhodnoč. ějnýboru přojějktověj o zaomějířýboru,  stanovějníl o naokladu   na jějdnotlivěj o akč. ěj,  naovřh zpu sobu
finanč. ovaonílo v jějdnotlivýboruoč. h lějtějč. h řějalizač. ěj sěj spějč. ifikač. ílo zdřoju , ktějřějo zajistílo obějč. , a ktějřějo jsou
pozíadovaonýboru  z jinýboruoč. h  zdřoju . Příějdpokladějm  řějalizač. ěj  vějítsíinýboru  zaomějířu   jěj  výboruuzíitíl o dotač. ílo
z křajskýboruoč. h fondu . 
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Finanč. ínílo výboruoboř plaon invějstič. íníloč. h akč. ílo říaodnějí přokonzultoval a v naovaznosti na řozpoč. íějt stanovil,
ktějřěj o invějstič. íníl o akč. ěj jěj  mozíno v řoč. ěj  2020 a v  řoč. ěj  2021 řějalizovat.  Finanč. íníl o výboruoboř  buděj
infořmovat zastupitějlstvo obč. ěj, ktějřějo zvaozííl o řějalizač. i jějdnotlivýboruoč. h invějstič. íníloč. h akč. ílo, tak abýboru sěj
obějč.  nějdostala do finanč. íníloč. h potílozíílo. Zějjmějona sěj jějdnao o invějstič. ínílo akč. ěj řějalizovanějo z vlastníloč. h
zdřoju ,  u ktějřýboruoč. h jěj nutnějo finanč. ovaonílo z přostříějdku  obč. ěj.

Výboruoč. íějt zaokladníloč. h zaomějířu , ktějřějo zastupitějlstvo obč. ěj povazíujěj za nějzbýborutnějo řějalizovat v zaojmu 
řozvojěj obč. ěj v lějtějč. h 2020/2021:  ⧨ 

- výboruskýborutněj-li sěj dotač. ěj na silnič. ěj, obějč.  mao v naovřhu řozpoč. ítu opřavu č. ějst a naovsi,
daolěj zpějvnějínějo ploč. hýboru u OÚKU, řozpoč. ítovýboruo výboruodaj Kč. í 400 000,00;
- zač. hovaonílo a obnova kultuřníloč. h pamaotějk - kěj stříějsíěj OÚKU a pamaotkovějomu oploč. ějnílo budovýboru jějsítějí 
vnitřínílo uopřavýboru kaplěj -100 000,00;

- opřava budovýboru hasič. ískějo zbřojnič. ěj - Kč. í 150 000,-, 
- ČÚOV u OÚKU - Kč. í 80 000,00,
- zpějvnějínějo ploč. hýboru u OÚKU - Kč. í 300 000,-
- opřava č. ějst a naovějs - Kč. í 100 000,- 

Stavební úpravy, obnova sakrální stavby - Kaple sv. Anny 
Čílol: Opřava a č. ějlkovao řějkonstřukč. ěj vnitříníloč. h přostoř kaplič. íkýboru
Příějdpoklaodanýboruo řozpoč. íějt: 100 000,- Kč. í
Příějdpoklaodanao doba ukonč. íějnílo řějalizač. ěj: řok 2020 - 2021
Finanč. ovaonílo z: MMR, vlastní zdroje

Rozšíření prvků dětského hřiště, budování místa odpočinku
Čílol: Rozsííloříějnílo hějřníloč. h přvku  dějítějm vějíkovějo skupinýboru 2 t 15 lějt
Příějdpoklaodanýboruo řozpoč. íějt: 50 000,- Kč. í
Příějdpoklaodanao doba ukonč. íějnílo řějalizač. ěj: řok 2020
Finanč. ovaonílo z: vlastní zdroje, MMR ČR 

Pořízení nové střešní krytiny veřejné budovy - OÚKU
Příějdpoklaodanýboruo řozpoč. íějt: 1 500 000,- Kč. í
Příějdpoklaodanao doba ukonč. íějnílo řějalizač. ěj: řok 2020
Finanč. ovaonílo z: EU, MMR, vlastní zdroje 

Obnova a rekonstrukce místních komunikací, zeleň
Příějdpoklaodanýboruo řozpoč. íějt: 100 000,- (stříějd obč. ěj, přostřanstvílo u hasič. ískějo zbřojnič. ěj)
300 000,- (zpějvnějínějo ploč. hýboru u obč. ěj)
Příějdpoklaodanao doba ukonč. íějnílo řějalizač. ěj: řok 2020
Finanč. ovaonílo z: MMR ČR, PRV, FR DT PK, vlastní zdroje

Stavební úpravy památkového oplocení budovy pozemku obecního úřadu
Příějdpoklaodanýboruo řozpoč. íějt: 245 000,- 
Příějdpoklaodanao doba ukonč. íějnílo řějalizač. ěj: řok 2020
Finanč. ovaonílo z: MMR ČR, vlastní zdroje
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Výměna kotle na tuhá paliva za dva plynové                                                                                              
vytápění pro restauraci a byt, přeložka domovní plynovod

Čílol: Ekologiěj výborutaopějínílo, dusínost a polějotavýboruo přač. h
             Příějdpoklaodanýboruo řozpoč. íějt: 650 000 ,-                                                                                                                   
             Finanč. ovaonílo z: MMR ČR, vlastní zdroje

Finanč. íníl o výboruoboř slějdoval daněj í a poplatkýboru. Příílojmýboru z daníl o jsou stanovějnýboru pouzěj na zaokladěj í daníovýboruoč. h
přějdikč. ílo, jějjič. hzí příějsnao výboruosíěj nějnílo znaoma. Zděj jěj vějlmi du lějzíitěj o slějdovat naplníovaoníl o příílojmu , přotozíěj
od výboruosíěj příílojmu  sěj odvílojíl o plnějínílo výboruodaju  a příílopadnao invějstič. íníl o výboruostavba nějbo opřavýboru. Nějíktějřějo spřaovnílo
poplatkýboru výborubílořanějo na zaokladějí obějč. nějí zaovaznýboruoč. h výboruhlaosíějk, jako jsou platbýboru za svoz odpadu a psýboru, jěj
mozínějo stanovit v příějsnějo výboruosíi. Ostatnílo poplatkýboru sěj odvílojílo od potříějb obč. íanu . Týboruto poplatkýboru nějnílo mozínějo
řozpoč. ítovat v příějsnějo výboruosíi,  jěj nutnějo přovaodějít jějjič. h odhad na zaokladějí znalostíl o a zkusíějnostílo. Přoto jěj
nutnějo týboruto poplatkýboru slějdovat, abýboru býborulo mozíno řějalizovat plaonovanějo výboruodajěj. Finanč. ínílo výboruoboř naplníovaonílo
daníl o a poplatku  analýboruzoval. V naovaznosti na stanovějněj o poplatkýboru přostříějdnič. tvílom obějč. něj í zaovaznýboruoč. h
výboruhlaosíějk  býborula  stanovějna  platějbníl o mořaolka  obč. íanu ,  poč. íějt  řozějslanýboruoč. h  upomílonějk,  ktějřěj o nějbýborulýboru
naoslějdnějí plnějínýboru, kděj buděj musějt dojílot k ějxějkuč. ínílomu říílozějnílo č. íi odějpsaonílo nějdobýborutnýboruoč. h pohlějdaovějk.

 

C.   Organizační záležitosti                                                                                                                                               
Tějřmílon 2. jějdnaonílo Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj 8. 6. 2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

D.   Závěr
Plnění opatření k odstranění nedostatků   

…………………………………………Nějbýborulýboru zjisítějínýboru nějdostatkýboru…………………………………………

Finanč. ínílo výboruoboř nějshlějdal zíaodnějo nějdostatkýboru, nějbýborula zjisítějína zíaodnao odč. hýborulnao stanoviska č. ílějnu  FV.            
Zaovějíř jějdnaonílo, příějzkoumanýboruoč. h pílosějmnostílo buděj uvějdějn v Zaopisu z 2. vějříějjnějoho zasějdaonílo 
Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj (17. 2. 2020).     

Ukončení jednání: 22.30 hodin

Václav Král, předseda Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj

Zamějístnanějč. , jějhozí č. íinnosti sěj kontřola týboruokala - zapsala, za spřaovnost: Hějlějna Ludvílokovao                                        

______________________________________________________________________________________  
Vladimír Arabasz, člen Finanč. íníloho výboruobořu ZO

Roman Peš, člen Finanč. íníloho výboruobořu ZO
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   Na vějídomílo, s obsahějm zaopisu souhlasílo: 

Roman Vač. ějk t mílostostařosta

Slavomílořa Polaokovao t č. ílějnka zastupitějlstva, příějdsějdkýborunějí Kontřolníloho výboruobořu zastupitějlstva 

Hana Habařtovao t pokladnílo obč. ěj    
                                                                          

      S obsahějm Zaopisu z jějdnaonílo Finanč. íníloho výboruobořu Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj zěj dněj 6. lějdna 
2020 o poč. ítu 8 střan býborul sějznaomějn a jějho výboruotisk č. ííloslo 1 obdřzíějl                                                                           

Jiří Löwy
stařosta obč. ěj       

OÚKUKÚK/02.1/P-NP-1.JFV/ZOK-06-01/2020, 
           /02.3/Z-1.JFV/ZOK-06-01/2020

Poč. íějt listu : 8
Poč. íějt výboruotisku : 2
ČÚíloslo výboruotisku: přvýboruo

Příílolohýboru: 
– Pozvaonka, přogřam jějdnaonílo FV ZOK
– Přějzějnč. ínílo listina                                                                                                                                                                                              
– Přojějktovějo zaomějířýboru
– Výboruokazýboru t řozvaha, výboruokaz řozpoč. ítu FIN 2-12, přííloloha uoč. íějtnílo zaovějířkýboru
– RO
– Zpřaova o výboruoslějdku příějzkoumaonílo hospodaříějnílo 2018
– Naovřh zaovějířějč. ínějoho uoč. ítu 2019
– ÚKUč. íějtnílo dokladýboru 

Pouzíitějo zkřatkýboru:                                                                                                                                                                                                             
KVZOK t Kontřolnílo výboruoboř Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj                                                                                                                               
FVZOK t Finanč. ínílo výboruoboř Zastupitějlstva obč. ěj Kunějíjovič. ěj                                                                                                                                 
ZOK t Zastupitějlstvo obč. ěj Kunějíjovič. ěj                                                                                                                                                                   
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