Zápis z jednání finančníhovýboru obce Dobřejovice ć.7
Dne 02.02' 2021 _'ĺ6:00 hod, obec Dobřejovice

Přítomni: lng' e'Štěpán, M. Joza
omluven: lng. M. HlouŠek

Prezenčnílistina z jednání (příloha č.1)
Program jednánĺ:

1'
2.

Kontrola Účetních dokladů obce za 3. a 4. kvartál 2020 a vyúčtováníspolků obce za rok2O2O
Dĺskuse k plánu dalšíkontroly a její náplň.

Průběh iednání:
1.

Kontrola účetníchdokladů obce za 3.- 4. kvartál2020 a vyúčtováníspolků obce za rok 2020

Na základě vyhlášky 41612004 Sb. byly kontrolovány následujícídoklady:

Kontrolující:ino. Petr Štěpán
Kontrolováno:
1) Faktury vydané (FV 2020043 _ 2020059):

Kontrolovány by|y náleŽitosti - formální správnost, podpisy oprávněných, zaúčtovanávýše dle poznámky HU.

Kontrola předchozích doporučení:
Vydaná doporuöení finančního výboru byla ze strany vedení obce provedena a začleněna do admĺnistrativního provozu obce a formální chyby na fakturách vydaných se jiŽ prakticky neopakují.
Drobné formální nedostatky

:

FV 2020059 - lTN lnvest s'r.o. - chybí daňové doklady k přijatým zálohám 126.440,- Kč ze dne
4'12.2020 a 190.000,- Kč ze dne 13.12.2020, resp' doklad ,,DalŠípříjem" č. 03002020 ze dne
13J2.2020 nenídostatečný _ neníoznačen jako daňový doklad k přijaté záloze a měl by být vystaven
na kaŽdou platbu zvlášt'- s DUZP 412'2020 a 13.12.2020.
Doporučení:
Pokud jiŽ nebylo v minulosti provedeno, doporučujeme pro jĺstotu ověřit uplatňovanou sazbu DPH na
pronájem vodohospodářského majetku ro 1. SČV a.s. (např. Fv 2o2oo45) a podnájem spolkového

domu (např.

Fv 2020046).

2) Faktury došlé(FV 20200297 - 20200452) bez nalezených závad, tedy bez připomínek.

Kontrolovány by|y náleŽitostĺ - formální správnost, průvodky - podpisy oprávněných, zaúčtovanávýše
dle poznámky HU'

Doporuěení: bez doporučení.
3) Vyuctování spolků obce
Kontrolována byla správnost, plněníjednotlivých smluv a související povinnost doloŽenĺ odpovídajÍcĺho vyÚčtování.

T

MysIivecké sdruŽení Dobřejovice: vyplacená dotace 6'000'_ Kě, bylo doloŽené vyÚětování 8.044,Kč. Bez připomínek.
Moderní Dobřejovice z.s.: vyplacená dotace 20'000'- Kč, bylo doloŽené vyúčtovánĺ20.660,-Kč. Bez

připomínek.

Junior Dobřeiovice z.s.: vyplacená dotace 100.000'-Kč, bylo doloŽené vyÚčtování 110.894,- Kě Bez
připomínek'

Fotbalový klub Dobřejovice z.s.: vyplacená dotace: 35.000,- Kč, nebylo doloŽené vyúčtovánĺk datu jednání finaněního výboru nebylo ze strany Fotbalového klubu Dobřejovice z.s.
dodáno !
Doporučenĺ:FV vedení obce Dobřejovice doporučuje, aby ve vztahu k Fotbalovému klubu Dobřejovice z.s. (dále jen FK) přistupoval naprosto standardně a to s péčířádného hospodáře. obec jiŽ vyzvala
FK oficiálním dopisem z28.1'2021 (příloha Ö'2) k doplněníchybějícíhovyúčtovánĺa souvisejících do_
kladů. Pokud FK nesplní svou povinnost, musí obec konat dle Zákona č' 25012000 Sb. s22 (Zákon o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)a poŽadovat vrácení celé dotace zpět na bankovní úÖet
obce' Zároveň je obec povinna vyÚčtovat FK zákonné penále za celou dobu, kdy FK s poskytnutou
dotacĺ disponovalo neoprávněně.
FV zároveň konstatuje, Že nesplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy uzavřené pro rok
2020, neumoŽňuje čerpánídotace pro roky následujĺcí, a to do doby, dokud FK obci nedoloŽí poŽadované vyúčtovanídotace pro rok 2020'
FV dále konstatuje, Že veškeré spolky, které Žádajíobec o dotaci, musí nakládat s prostředky
ve smyslu podepsané související smlouvy. FV je přesvědčen, Že dotace mají provoznĺ charakteą jsou
tedy určeny předevŠímna rozvoj a provoz spolkové činnosti a ne ke zhodnocenĺ, byt'vlastní nemovitosti.

Kontroluiící: Martin Joza
Kontrolováno:
1) BankovnÍ výpisy na

běžných ličtech obce

Kontrolovány byly náleŽitosti

-

formálnía věcná správnost, konečnézůstatky.

KomerěnÍ banka
Úeet e . ü22201t0100 - výpis č,. 142 - 214 ĺ2020 - od 31
íí.638.882'75 Kě - běŽný provozní účet
Úeet e. L23-L4o6750287t0100

- výpis ć,' 7 -

'B.

2020 do 31.12.2020, zůstatek:

11t2020 od 31 '8.2020 do 31.12.2020, zůstatek:

'130.674,- Kě - Fond rozvoje infrastruktury

česká národnÍ banka
od 9.9. 2O2O do 31.12.2020, zůstatek:

Účet č. 94-4670201'/0710 - výpis ě,. 20 - 27l2o2o
2.165.493,87 Kć, _ Term ínovaný vklad

-

Účet č. 588-130152o1./o7lo-výpis č,.1l2o2o - k

31

122o2o (poslední účtovánĺk31.3' 2o2o), zůsta_

tek: 12.500.000'_ Kč - Termínovaný vklad
Raiffei se n staveb n í s po řitel na
Účet č. 2885105/7950

-

výpis ć,. 1t2o2o _ k 31 '12.2o2o, zůstatek: 9.938.958,- Kč - Stavební spo-

Účet č. 2884305/7950

-

výpis ć. 1l2o2o

ření - Zlaý účet

PO

-

k 31 .12.2o2o, zůstatek: 249.o1o,- Kč - Stavební spoření

2

/

/

,/

Účet č. 2887805/7950

PO

-

výpis č,. 1t2o2o- k 31 .12.2ozo,zůstatek: 248.952,- Kč - Stavební spoření

Veškeré bankovní (lčty obce byly bez natezených závad, tedy bez připomĺnek. Cetková částka na

veškeých účtechobce k

31.12.2020

je

36.871.970,62Kč

Doporučení: bez doporučení.
2)

Pokladní doklady (č. P20000582

- P20o0o729) bez nalezených závad, tedy bez připomĺnek.

Kontrolována byla formálnía věcná správnost

Doporučenĺ: bez doporučení.

Hlasování: pro

2

proti:

0

zdżelse: 0

Rozhodnutí finaněního výboru bylo schváleno.
2.

Diskuse k plánu daIšíkontroly a její náplň.
Předseda finančníhovýboru navrhnul předběŽný plán 8' kontroly následovně:

1.
2.

3'
4.
5.

Kontrola nápravy závad nalezených při kontrole finančního výboru ě. 7
Kontrola, zda došlo k předĺoŽení poŽadovaného vyÚčtovánÍze strany FK? Pokud ano, kontrola souvisejĺcích dokladů.

Kontroĺa účetníchdokladů obce za 1. kvartál2021.
Kontro|a přípravy finančnÍzávěrky a auditu obce za rok2020'

Dĺskuse k plánu dalšíkontroly a její náplň.

Hlasování: pro 2 proti: 0 zdżel se: 0
Rozhodnutĺ finančníhov'ýboru byIo schváleno.
Přehled oříloh:
Příloha č.1 - Prezenčnílistina
Příloha č.2 _ oficiálnídopis obce k rukám FK

V Dobřejovicích dne 02' 02.2021
Zápĺs provedl: M. Joza - předseda fin
Předseda: M. Joza
Člen: ing. M. Hloušek
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Předá no sta rostovi obce Dobřejovice,
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Prezenčnílistina zjednání finančnĺhovýboru obce
Dobřejovice ć,.7 (příloha č.í)
Finančnívýbor ze dne: 02.02.2020 - 16:00 hod

oÚ Dobře;ovice

Přítomni:

Martin Joza

lng. Petr Štcpan

lng. Martin

HlouŠekoMLUVEN z oÜvoou

Nepřítomni: ing. Martin Hloušek

NEMocl

oBEc DoBŘEJoVlcE
Č.l.:

VYŘlzUJE
TEL.:

E-MAĺL:
IDDS:

001 10/2021lOU DB/MSk
Martin sklenář
725 O27 828
starosta@dobreiovice.cz
nTua9vb

Fotbalovrý k!ub Dobřejovice z.s
Ladislav Sačko - předseda
Čestlĺcká245
251'

oL Dobřejovĺce

VáženĹ
obec Dobřejovice a s Vámi dne ]-3' L'2o2o uzavřela Veřejnoprávnísmlouvu o poskytnutífinanční
dotace Ve výši 35'000 Kč. Finančníplněnívám bylo poukázáno bankovním převodem dne 28' 1.
2020 pod Vs 00240]-41. Vzhledem k tomu, že i přes uplynutí data 15. L.2o2L obec Dobřejovice
doposud neobdržela finančnívypořádání dotace vás

vyzývám
ke splněnívašípovinnosti uvedené v odst. lll. bodě 3.5' předmětné smlouvy a předložení
finančníhovypořádánídotace za rok 2o2o'

Zároveň sĺ vás dovoluji informovat, že obec Dobřejovice obdržela vašĺžádost o poskytnutídotace
z rozpočtu obce Dobřejovice na rok 2o2I ve výši 49.000 Kč. J ako účeldotace jste uved li ,,Výměna
oken na budově FK v prostorech využĺvonýchfotbolisty včetně mlódeže (přízemí čóst kabin)".
ProtoŽe účelemdotace nemůžebýt dle našeho názoru zhodnocovánísoukromé nemovitosti
prostřednictvím stavebních úprav, je obec přĺpravena poskytnout z rozpočtu požadovanou dotaci
ve výši 49.000 Kč za předpokladu, že dojde ke změně účeluvyužitídotace směřující k podpoře
fotbalové činnosti, např. na nákup sportovních pomůcek, pronájmy hal, tréninkové prostředky,
cestovné na zápasy, apod.
V Dobřejovicích dne 28. 1'.2021'
S

pozdravem

Martin Sklenář
sta rosta
opatřeno ověřeným elektronickým podpisem
"otĺsk úřed n ího razítka"
Martin Sklenĺíř

obecní úřad

obec Dobřejovice
Na Návsĺ 26,251' 07 Dobřejovice
lČ: oo24o74L, DlČ: czoo24o741
tel.: 323 603 310, mob.:725 021 828
e-mail: starosta@dobrejovice.cz
Komerčníbanka, a.s. Havlíčkova 13, Praha
čísloúčtu:6122207 / o7oo

Signen

cN=M.Ítiilsklď
184
e-mail: urad@dobrejovice.cz
S:ffi*,.0-""..."
] 5'{'97=Nncz'm:]ot]l
Úřední hodiny:
pondělí a středa 9:00 _ 11:o0 a ĺł'oo- ĺs,oď;||;,ł;1,,

tel.:323 603 310, mob': 607 058
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www.dobreiovice.cz

