Zápis z řádného jednání finančníhovýboru obce
Dobřejovice c. 10
Dne 23. 11. 2021

-

8:30 hod, obec Dobřejovice

Přĺtomni: tng. P' Štepan,M. Joza, tng. M. HtouŠek

Omluven:0
Prezenčnílistina

z

jednánĺ (příloha č.1)

Program jednání:

1'
2.
3.

Kontrola nápravy závad nalezených při kontrole finančnĺhovýboru č' 9

4.

Diskuse k plánu dalšĺkontroly a jejĺ náplň.

Představenĺa diskuse nad návrhem rozpo'čtu pro rok 2022

Kontrola účetnĺchdokladŮ obce za 2. a 3. kvartál 2021.

Prťlběh iednánÍ:
1.

Představení a diskuse nad návrhem rozpočtu pro rok 2022
Finančnĺmu výboru byl vedením obce představen kompletnĺ návrh rozpočtu obce pro rok 2022, kteý
je přĺlohou č.2 tohoto zápisu. Mimo navrhovaný rozpočet má obec zájem V roce 2022 realizovat dvě
zásadnĺ investice- 1. Zahájenĺ rekonstrukce budovy FK a 2. Nákup budovy stávajĺcĺpošty. Realizace a
zahájení obou těchto investic a jejich výše ale závisĺ na okolnostech, které se y současnéchvĺli nedajĺ
predikovat' Proto s nimi nenĺ v navrhovaném rozpočtu pro rok 2022 kalkulováno' Pokud by mělo dojĺt
k zahájenĺ jednoho nebo obou těchto projektŮ''budou náklady s nimi spojené do navrhovaného rozpočtu doplněny pomocĺ samostatně schváleného rozpočtového opatřenĺ' Konstatujeme, Že obec momentálně disponuje dostatečnýmifinančnĺmiprostředky pro realizaciobou těchto projektťl' Avizovanou
snahou vedenĺ obce bude maximálnĺ spolufinancovánĺ pomocĺ dostupných dotacĺ.

Doporučení: Finančnĺvýbor zastupitelstvu doporučuje navrhovaný rozpočet schválit.

Hlasovánĺ: pro: 3 proti: 0 zdrŽel se: 0
Rozhodnutí finančního výboru bylo schváleno.
2.

Kontrola nápravy závad nalezených při kontrole finančnĺhovýboru č' 9
Na základě kontroly vadných/chybějĺcĺch dokladťl z kontroly č. 9 finančnĺvýbor konstatuje, Že násled ujĺcínebyly odstraněny.
U faktur přijatých s číslyFP 20210017-20210049, FP 20210081-20210100, FP 20210108-20210111 i
nadále chybĺ podpis hlavnĺ účetnĺ.

Doporučenĺ: Doporučujeme provádět podepisovánĺjednotlivých dokladťl prŮběŽně, ideálně ve chvĺli,
kdy se doklad za(lčtovává'

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdrŽelse: 0
Rozhodnutí finančnĺhovýboru bylo schváleno.

3.

Kontrola účetníchdokladri obce za 2. a3. kvartá] 2o21.
Na základě vyhláŠky 41612004 Sb. byly kontrolovány následujícídoklady:

KontrolujícÍ: ino. Petr Štěpán
Kontrolováno:

Fakturu vydané EV 2021020 _ 2021043|:
Kontrolovány byly náleŽitosti - formátní správnost, podpisy oprávněných osob.
Kontrol a

p

ředch oz ĺch doporu če n í:

Vydaná doporučenĺze strany finančnĺvýboru byta ze strany vedenĺ obce provede)na a.nedostatky u
vystavených faktur se jiŽ dále neopakujĺ'.
Drobné formálnĺ nedostatky a doporučenĺ:
U daňových dokladil č. 2021037 až 2021043 doptnit prŮvodky vydaných faktur.

Kontrolovány byly náleŽitosti - formátnĺ a věcná správnost

KomerčnÍbanka
Úeete. 723-1406750287/0100_ Fond rozvoje infrastruktury - výpis č. 6 - g/2o21 _ od 1.6.2021 do
30.9.2021

Konečný zťlstatek: 363.509,- Kě
Na účetjsou hrazeny prostředky z příspěvků na infrastrukturu došle na běžný Účet obce, doručujeme
zachovat tento postup
Drobné formálnĺ nedostatkv a doporučenĺ:

Na běžný bankovnĺ Účet obce byl dne 21.9.2021 uhrazen přĺspěvek do fondu infrostruktury ve výši
75.750,- Kč od p. Karla Pilaře, doručujeme tento příspěvek převést na účetč. 123-7406750287/0100
-

Fond rozvoje infrastruktury, který je pro shromožd'ovónĺtěchto přĺspěvků určen.
Úeet e. 6122201/0100 _ výpis č. 82-159/2021

- od

18.5.2021

do

30.9.2021

Konečný zťlstatek 1 3.964.1 33,72 Kě
Drobné formálnĺ nedostatky a doporučenĺ:

opakouaně doporučujeme zvážit pro přĺštízměnu formy (způsobu) vyťlčtovánĺpronájmu rektamnĺ pto-

chy FIJ by mohl vyhodnotit jako obcházení zákona a dodatečně výměřit DPH, jelikož toto komerčnĺ

plněnĺ by mělo bý't vyličtováno spĺšejako pronájem rektamnĺ plochy s odvodem-DPH neŽ jako do-savadnĺm zpilsobem jako zábor veřejného prostranství (např. znovu došlá platba s komentářem / poznámkou k platbě na Účtu ,,Reklama J. Bendík" ze dne 26'5.2021 od tng. Jana BendÍka ve výši 1.000
Kč, která je za(lčtována jako poplatek za zábor).

česká národní banka
Úeet

e

. 94-4610201/071o _ výpis č. 12 - 25/2021

Konečný zůstatek 15.412.816,62 Kě

- od

11.5.2021

do

2g.1o.2o21,

Kontroluiící: ina. Martin Hloušek
Kontrolováno.

Faktury přijaté (FP 20210112 - 20210301)
Kontrolovány byly náležitosti - čísetnářada, formátnĺ správnost, prŮvodky
zaÚčtovaná výše dle poznámky HÚ.
1)

-

podpisy oprávněných,

ChybějícÍ faktury: 20210168, 20210193, 20210207, 20210240, 20210244
Faktury byly s největšĺ pravděpodobnostĺ vyňaty ze stožky z dťlvodťl btižšĺkontroly auditorem.
D rob né form ál n

í nedostatky :

U faktur přijatých s čĺstyFP 20210177-20210183,

FP

20210253 -20210261 chybĺ podpis htavnĺ Účetní.

D_opor.učení:Doporučujer-\9 ppuaaět podepisouánĺjednotlivých doktadŮ prťlběžně, opakovaná
výtka.
Doplnit resp. založit chybějĺcifaktury z'pet dő stožky.

Kontroluiĺcí: Marźin Joza
Kontrolováno:

!) |o.kladni doklady (č' P2oo003o2 - P20\OO546 a V21000301 - V21000545) bez nalezených závad,

tedy bez připomínek.

Kontrolována byla formátnÍ a věcná správnost

Doporučení: bez doporučen ĺ.

Hlasování: pro: 3 proti: 0 zdrŽetse: O
Rozhodnutí finančnĺhovýboru bylo schváteno.
4.

Diskuse k plánu dalšÍkontroly
Předseda finančnĺhovýboru navrhnul předběŽný ptán
1

.

2.
3.

4.

a

jejÍ náplň.

11. kontroty

následovně.

Kontrola nápravy zélvad nalezených při kontrote finančnĺhovýboru č. 1O
Kontrola Účetnĺch dokladťl obce za 4. kvaľtál 2021.
Kontrola plněnĺ rozpočtu za rok 2021
Diskuse k plánu dalšĺkontroty a jejĺ náplň.

Hlasovánĺ: pro: 3 proti: 0 zdrŽet se: 0
Rozhodnutí finančnĺhovýboru byto schváIeno.
Přehled přÍloh:

Příloha č.1 - Prezenčnílistina
PříIoha č.2 - Návrh rozpočtu pro rok 2022
V

Dobřejovicĺch dne 23. 11.2021

Zápis provedl: M. Joza

-

předseda finančnĺhovýboru

Předseda: M. Joza
Čten: ing.

M. HtouŠek

Čten: ing.

e. Štepan

Předáno starostovi obce Dobřejovice,

dne

...2...ĄŻ,

Převzal

(starosta)

Prezenění listina z mimořádného jednání finančního
výboru obce Dobřejovice č. 10 (příloha c.1)
Finančnívýbor ze dne: 23.11.2021 _ 8:30 hod

oÚ oobře;ovice

Přítomni:

Martin Joza

lng. Petr Štepan

lng. Martin Hloušek

Neořítomni: 0

0

