Zápis z jednání finančníhovýboru obce Dobřejovice
Dne 02 04. 2019

-

15.00 hod, obec Dobře1ovice

Přitomnl. lng P Štěpán' lng.

M

HlouŠek, M. Joza

PrezenĆni listina z Jednánĺ (přĺloha č 1)

Program jednáni:

1
2
3
4
5

Kontrola ÚČetnĺch dokladů obce za 4.kvartál2018 (přĺloha r 2)
Kontrola plněni dotacijednotlrvých spolku a kontro|ä předlożených dokĺadu
Závérecný ÚČet rozpoctu obce za rok2018
Uzávěrka úČetnictvĺobce 20.18
Dlskuse k plánu dalśĺkontroly a jeji náplń

Průbéhiednáni:
1

Kontrola účetn|chdokla{u obce za 4, kvartál 2018.
Na zakladě vyhláśky 416t2oa4 Sb. byly kontrolovány následujĺci dokĺady;
Faktury pŕryaté(č FP20180241 _ FP2018O32O)
Faktury vydané (c FV2018OoO1 _ FV20180033)

Pokladni doklady za ŕĺ1enaż prosinec 2Ot8

(č P1800og11 -

P18001129)

Bankovllivýpisy na běžnémÚčtu obce vedeném u KB za obcJobi řĺ1en - proslnec
20l8
Dotace spolku

Finaninĺ výbor konstatu1e' Že nalezené závadyjsou vzhledem k je1ĺch rozsahu
samostatnou přĺlohoti
tohoto záp|su (příĺoha č.2) PřílohaJe nedĺlnou součástí zápisu
a bude společnés tĺmto zäplsem
pŕedána novému vedení obce, aby na
1ejím zäkladě s1edna|o konkrétnĺ nápravu' Ne1rozšíŕené1Śi

závadou

1e absence podplsu (zadavatel, oveřovatel' ÚČetníschválłl, apod
závady 1sou uvedeny v pťiloze

) Dalšípodrobnostĺ

a

Doporučeni;
FinanČnĺvýbor doporucuje vedení obce předevŠim klást větśí
dŮraz na podeplsovánl uČetnich
đokumentuvŚemi dotlenýml osobami.

Hlasováni. pro. 3 proti 0 zdrŽel se 0
Rozhodnuti finančniho výboru bylo jednomyslně schváleno
2.

Finanlnl výbor konstatu1e. Že v rámci kontroly ptnění dotacĺ
spolkilm. nedoŠlo k Žádnému zásadnĺrnu
porušeni Drobné závady, které byly nalezeny, pou
formátnĺho
charakterLr a

<]olacĺ nema1i vllv'

Hlasovánĺ pro 3 proti' 0 zdrŽelse 0
Rozhodnutĺ finančnĺho výboru bylo jednomyslně schváleno.

1

na

ptatnost upĺatnéných

3.

Vzhledem k 1eŠténedokonČenému auditu obce, byla kontrola závérecného úctu obce pŕesunuta
na
přiŠtĺkontrolu finanÖnĺho výboru
4.

Uzávěrka účetnictvĺob.ce 20í8.
Vzh|edem k 1eŠtěneukončenéuzávěrce ÚČetnlctví hlavnĺ ÚČetnĺobce' byla
;e1ĺ kontroĺa přesunUta na
přĺŠtĺ
kontrolu finanČniho výboru'
5.

Diskuse k olánu dalšĺkontrolY a.iejĺnáplň.
Předseda financnĺho výboru navrhnul předběŽný plán
1

2
J

3

Kontroly následovné

Konlrola nápravy zävad nalezených pŕi kontroĺe finanČníhovýboru č 2
V závlslostr na ukončenĺauditu přĺprava kontroly závěreĆného uČtu rozpoĆtu obce za rok
2018
Pŕiprava kontroly uzävěrky účetnictvĺobce za rok 2018

Hlasovánĺ pro. 3 protl' 0 zdrżelse' 0
Rozhodnutĺ finančniho výboru bylo jednomyslně schváleno

Přehled ořiloh:
Přiloha č.1 _ Prezenčnĺ listina
Přiloha č'2 - Poznámky z kontroly účetníchdokladú
V Dobře1ovtcich dne 2'

4

2019
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Prezenčnĺlistina (přĺloha č.1)
Finaněni výbor ze dne: 2.4' 2018 - 9:30 hod

oÚ Dobřeiovice

Pjilpĺur
Martin Joza

lng Petr Śtepan

lng Mańln HlouŠek
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Kontrola účetnĺchdokladů obce za 4. kvartál 2018 (přĺloha
ć.2l
Poznámky z kontroty účetnĺchdokladů obec Dobřejovice
Finančni výbor ze dne: o2.o4' 2019

-

15:00 hod

oÚ Dobřeiovice
Kontroluiĺcí: inq. P. Štěpán
KontroIoväno.
1) Faktury přijaté (č' FP2o180241

_FP2o180320)

Chybl podplspřĺkazce-starostyFPĆ 201Bo233,20180238,201
20180299 20180308, 20180313
Chybi podpls správce rozpočtu FP

80241 ^2018024r) 20180281

Ć 20180234, 21080237,2o1Bo239

20180281

Chybĺ podpls provedenĺ kontroly FP Č 20'l80268.20180272,20180296 * 2o18a2gg
20180308
20180309 20180313

vydané (č. FV2o18ooo1 - FV2o180033}
- bez připominek
Doporucenĺ: DoporuĆuJi Věnoval zvyŠenoupozornost podepisovánl dokladu vŠeml
dotČenyml
osobanll' pŕedevŠímspľávcem rozpocttl
2) Faktury

Kontroluiĺci: ino. Martin Htoušek
Kontrolováno

ĺ) Pokladnĺdoklady za řijen až prosinec 2o18 (č. P18ooo911 P18oo1129)
A) Chybi podplsy starosty u všech
1eho razitek se 1ménenr - 1oo%

B1 JlŻ pŕl mlnu|é kontroĺe 1sme uváděll doporucenĺ rozplsu
na1mu SD pŕl platbách - Llpowska
Novosadová stále chybí - doklady 968, 970 a .l050
C) Doklady za obČerstveni na oU - 969 975 gg7 1032'1105 a 1111 doporučenĺdopsat rukou
přesné1Šispeclfikacl produktu ne pŕ 1 x zbożi
za 2OO _ s 2.tol" DPH
D) U VPD - věcný dar chybĺ přílohy

1002 -

pĺ Re1Šková

1036 - pĺ. Pokorná
i 064 - p. Macek

l065 - pĺ ouplcová

1066 - Pronovr
1067 - Rudoĺfová

]069 -

H

Sovová

1116 - Německová
1117 'pouze psáno - vrácená záloha, bez
1ména' pŕedpokládám pĺ Německova
DoporuĆuil
pro přĺŠtĺrok napsat kompletní seznam senioru kteřĺ
ma1ĺ na věcny dar nárok a Je,lch
podprsy pŕl pŕevzetĺuvést na tomto
1ednom dokladu, v pŕípadě Że dar odmítnou zapsat, ze dar byl
odmĺtnut (nevĺm, jak dĺe zákona. pŕipadnéby byl k oispoilcldruhý
seznam kde by bylrtl co odmitil
VŠeby se zaúctovalo 1ednou cástkou a pŕiloźl|yby se potřebné
doklady
Takhle to nenl moc
předhledné StaČilo by udélat prvnĺdoklad -Zálohana
věcne dary - ve výŠrnapŕ 112 předpokládanych
daru a následně vyuČtovat _ vz výše
E) 1121_ Mĺstnĺpoplatek za ubytlcvánĺ _ opět chybĺ podklad (výpls
z knlhy hostu nebo tak neni1asné
zda;sou odvedené prostředky-ve správné výši - bylo rovněŽ
upozorneno
při mlnulé kontĺole Bude_ll to
pŕištěznovu, bude to potŕetí :_D

2)

Kontrola závěrečného účtuMŠKorálek

Probehla veře.1noprávnĺ kontrola provedená staĺostou obce
dne 29 01 2a19 Byly předĺożeny
následu1ĺcĺ dokumenty

A) lnformace o provedenĺ kontroly ze dne 15.o1 2o19
B) Pověřeni i,.112019 k provedenĺ kontroly ze dne 28.012O1g
C) Zápls o zahájenĺ kontroły ze dne 29 01'2o1g
D) ZávěreČný protokol ze dne 30 01 .2o19
E)Výsledovka a ĺozvaha zpracovaná a podepsaná účetnĺfirmou.

Kontroluiĺcĺ: Martin Joza
Kontrolováno.

Bankovní výpisy na běŽném úětu obce vedeném u KB za období
řĺjen - prosinec 2018
Chybějĺcĺpodpis (předevŠímsprávce rozpočtu a hlavní úČetnípi Neubauerová}
na koŠllce
bankovních výpisŮ od ŕíjnado prosince 2018' Konkrétně Čzlg'
zzą, 243, 244. 27a 271' 272. 273
1}

276

2) Dotace

spolkri

A) Fotbalový klub Dobřejovice z.s úĆtenky od Dana Sačková konkretĺzovat poĺoŹky
na uČtence
NemÜże být popsáno obecně .l2ks x 72,- ald.
B) Duha Dobřejovice z.s uČtenky od Dana SaČková konkretĺzovat poloŽky
na Úctence. NemuŽe byt
popsáno obecně 12ks x 72,- atd'

C) Mysllvecké sdruŽenĺ Dobřejovlce z s doklad faktura 1841a271ood
Junĺor offĺce s r'o. ma
pľelepené pole přĺ]emce a následně byla dodána pouze
kople PŮvodnĺ dok|ad bytzŕejmé opatŕen
1lnym pŕĺ1emcem neż je Myslivecké sdrużeni Dobře.;ovice z s ' Ste1né płatĺi pro
doklad od Makro Casn

andCarrysro.

Doporučeni: Doporuču;ivšem spolkŮm věnovatzvýšenou pozornost přr přryĺmäni
úĆetnich které
budou v rámci dotace uplatńovat Doklad má mimo
1ine onsänovat pŕesně specifikovanou slużbu nebo
zbożi, za které bylvystaven' Pokud
1e na dokladu výplněn l pŕíjemce tedy spolek,1e zapotřebí aby
.1eho hlavilka byla vyplněna správně a úplné.
V Dobře.;ovicích dne 2' 4.2o1g

Kontroluiicĺ:
Martln Joza

lng Petr Śtopán
lng Martln HlouŠek

a.

