WifiI,ý

odbor kontroly

č.1,, lr-oo47/l6,A{ov

ZpRÁv,,q.
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Holenice, IČ00275727rza rok 201,6
Přezkoumání hospodaření obce Holenice za rok 2076 ve smyslu ustanovení § 42 zákona
č. 12812000 Sb., o obcích, ve znéru pozdějších předpisů, č.24812000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějšíchpředpisů, bylo zahájeno doručenímozněrrtení o zahájení přezkoumání
hospodaření dne 21.9.20l 6.
Přezkoumané období od 1.1.2016 ďo 31.12.2016.

1. Dílčípřezkoumání bylo vykonáno

2.

na obecním uřadu dne 6.10.2016.
Záv&eěné přezkorimání bylo vykonáno na obecním uřadu dne20.4.2017

Přezkoumání vykonal:
lng. Jana Nováková, kontrolor pověřený přezkoumáním.

Pověření k výkonu přezkoumiání podle § 5 zakona é. 42012004 Sb., ve znéni pozdějších
předpisů a § 4 zrákona č.25512012 Sb., o kontrole, ve znéni pozdějších předpisů, vydal Mgr.
René Havlík, ředitel Krajského uřadu Libereckého kraje, pod č.j.: LK-0047/16A.{ov dne
14.9.2016.
Přezkoumání bylo vykonáno výběroqýrn způsobem.
Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 20.4.2017.
Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli

přítomni: Pavel

Beran - starosta,
Drahomíra Beranová - účetní,
Petr Vojtíšek- ekonom.

Kraiský úřad Libereckého kraje

U Jeat642l2a.461 80 Liberec2. tel-: +420485 22661'l . fax:
e-mail: iana,novalo\a,./kmj-lbc,cZ.urwkraj-lbccz.lČ
Datová sclrránka: c5kbvkw

+

420485 226 362

rosqtsos.olť,cz;otqtsot

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
záů<onaě.42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členěnípodle § 2 odst.

l

a2

uvedeného zákona:

-

-

ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací, týkaj ícíchse rozpočtoqých prostředků,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace, týkajici se tvorby apoužitípeněžních
fondů,
ustanovení § 2 odst. l písm. c) nráklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, ýkaJícíse sdružených prosředků
vynakládaných na záklaďé smlouvy mezi dvěma a vice územními celky, anebo na
základé smlouvy s jinými právnickými nebo ffzickými osobami,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) ťrnančníoperace, tykqicí se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o úěetnictví,
ustanovení § 2 odst. l písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskýnutými z
Národního fondu a s dalšímiprosředky ze zal:r:aručíposkytnut;imi na základé
mezinarodních smluv,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu

rozpočfu, k rozpočtůmkrajů, k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtum, ke státrďm
fondům a k dalšímosobám,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakIádání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územníhocelku
ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládaní a hospodaření s majetkem státu, s nímž
hospodaří územnícelek,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávění a uskutečňovrání veřejných zakázek, s
výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštťho
právního předpisu,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek azávazkttanakládáru s nimi,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movi|ých a nemovitých věcí ve prospěch

třetích osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zíizovanívěcných břemen k majetku územníhocelku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem.

Při posuzováníjednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu díIčíchpřezkoumáníza rok

Nebyly zjištěny chyby

a nedostatky.
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A.II.

Ostatní zjištěnéa nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za
rok 2016

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

a nedostatky.

B.

plnění opatření k

B.I.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

v předchozích letech

Nebyly zjištěny chyby

odstranění nedostatků ziištěnÝch

a nedostatky.

C.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

C.I.

Při přezkoumání hospodaření
42012004 Sb.

obce za rok 2016 podle § 2 a §

3

zákona č.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.il.

Upozornění

na případná rwika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření rízemníhocelku
v budoucnu:
Při přezkoumrání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

C.ilI. Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

celku
celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního
...... 0 %
b) podíl závazkina rozpočtu územního
...... 1,07 Yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ........... 0 %

V Liberci, dne 20.4.2017.
Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

["",W.š§

wŘ9

Ing. Jana Nováková

podpis kontrolora

kontrolor pověřený přezkoumárrím

Tato zpráva o rnýsledku přezkoumání:

-

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kteránu lze podat písemné
stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručenínávrhu této zprávy, kontrolorovi
pověřenému přezkoumráním. Konečným zněním zptávy se stává tento náwh okamžikem
mamého uplyrrutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písm. d) zákonač.42012004 Sb.
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-

-

se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis píedává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
odboru kontroly krajského uřadu.
nedílnou souěástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemnostíuvedených v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášeníobce:

-

obec nehospodaňla s majetkem státu,
neručila sv;im majetkem za závazky §zických a právnických osob,
nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neuzavřela kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o qýpůjčcetykajicí
se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskýnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu
o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelskéhozávazku, smlouvu
o přistoupeníkzávazkll a smlouvu o sdružení,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
neuskutečnila majetkové vklady,
aneuskutečnila veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č.l3712006 Sb.).

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákonaě.42012004 Sb., povinen
pfijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
ato nejpozději do 15 dnů po projednáni této 7+ráw spolu se závěrečným účtemv orgánech
územníhocelku.
Územrucelek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420l2a04 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. l písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přťaťch opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávaj ícímuorgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí správního deliktrr podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zékona ě. 42012004 Sb. a za to se uložíúzemnímu celku
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

S obsahem 'zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni obce Holenice o počtu 9 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal, starosta obce Pavel Beran

Pavel Beran
starosta obce
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Příloha ke znrávě o vÝsledku nřezkoumání hospodaření za rok 2016.
Při přezkoumání hospodaření bvly přezkoumány písemnosti :
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled byl schválenZO &rc25.12.2013 usn.č.12113 bod 2 na období 2015 2019.
Upozornění: aktualizovat sřednědobý rozpočtový výhled na dalšíobdobí.

Pravidla rozpočtovéhoprovizoria

Pravidla rozpočtovéhoprovizoria nebyla uplatrěna, rozpočet obce na
ještě v roce 20l5.

rok20l6 byl schválen

Návrh rozpočtu
Náwh rozpočtu na rok 20I6byI zveřejněn na uřední desce a způsobem umožňujícímdálkoý
přístup v období od l5.11.2015 ďo 30.12.2015.

Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2016 byl projednán a schválen ZO dne 30.12.2015 usn.č. l2ll5 bod 2 jako
vyrovnaný.
Rozpočet na rok 2016 představuje následující souhnmé objemy:
Příjmy celkem
Výdaje celkem

879 500
879 500

Kč
Kč

Rozpočtová opatření
V kontrolovaném období bylo schváleno celkem 5 rozpočtových opatření a to:
1. RO schváleno ZO dne 30.3.2016, usn.č. 3ll6bod3 ,bez vlivu na objem rozpočtu
2. RO schváleno ZO dne 25.5.2016, usn.č. 5/16 bod 8 -bez vlivu na objem rozpočtu
3. RO schváleno ZO dne 28.9.2016, usn.č. 8/16 bod 5
4. RO schváleno ZO dne 30.11.2016, usn.č. 10116 bod 6
5. RO schváleno ZO dne28.12.2016, usn.č. 11116 bod 3

Rekapitulace

příjmy
výdaje
financoviání

RO
500,00
500,00
0,00

Schválený
879
879

RO po
1 101
1 101

změnách

000,00
000,00
0,00

zména
22I 500,00
221 500,00
0,00

Kontrolou ověřeno promítrrutí RO č. 1-512016 do výkazu FIN 2-12M k31.12.2016.
Závérečnýúčet
Závěrečný účetobce za rok 2015 včetně zprávy z přezkoumrání byl projednán ZO dne
25.5.20t6 - usn.č. 5/16 bod 2 bez výhrad. Návrh závěrečnéhoúčtubyl zveřejněn na úřední
desce a způsobem umožňujícímdálkový přístup od 3.5.2016 do 25.5.20165, celá Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření byla zveřejněna ve shodném termínu a oba dokumenty
jsou trvale přístupnéna weboých stránkách obce. Závěrečný účetobsahoval náležitosti
uvedené v § 17 odst. 2 zékona o rozpočtových pravidlech.
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o odpovědnosti za peněžníhotovost byla s pokladní uzaťena dne 2.1.2013, pokladní
limit nebyl stanoven. V kontrolovaném období nebyla měněna.
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Bankovní výpis
Obec pracuje v rámci hospodaření se těmito bankovními účty,které vykazovaly

k

datu

31.12.2016 zůstatky:
účet23] - ZBÚ
č. účtu10828581/0100
č. účtu94-171 808 I l07 I0

Kč BV 1
290 677,48 Kč BV 24

1 098 071,69

Celkoqi stav finaněních prostředků ve výši 1 388 749,17 Kč souhlasil s údajem na,6ěttt 23l
Rozvaha avýkazuFín2-L2 M (ř. 6010) sestavených k dafu 31.12.2016.
Hlavní kniha

Kontrole předložena hlavní kniha - obratová předvaha za obďobí 01-0912016 a 01-1212016.

Inventurní soupis majetku a záv azkůt
K zajištěníinventarizace majetku k31.12.2016 bylo kontrole předloženo:

-

Směmice o provedení inventarízace č.1l20l1,
Plán inventur na rok 2016 ze dne 30.1|.2016,
Proškolení členůDIK ze dne 30.11.2016,
Inventarizačnízptávazarck2016 ze dne 14.1 .2017.

K jednotlivým majetkoqým účtumbyly doloženy inventurní soupisy, stavy majetku k datu

31.12.2016 uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy v účetnictví,nebyly zjištěny
inventumí rczdíly. Obec neúčtujena podrozvahové evidenci.

Kniha došlých faktur
Kniha došlých faktur je vedena v ručníformě, za kontrolované období roku 2016 bylo přijato
a zaúčtovánocelkem 120 došlých faktur v objemu 546 143,40 Kč, všechny faktwy byly
uhrazeny. Věcná a formální správnost je potvrzovaná podle oběhu účetníchdokladů na
kontačnímlístku, doložen účetnídeník vytištěný zPC. Namátkově bylo ověřeno za:úětovénía
úhrada faktur ev.č.76 -87 v měsících srpen azáři a faktur ev.č. l09 -1,20v prosinci 20t6.
Kniha odeslaných faktur
Kniha vydaných faktur je vedena v ručnípodobě a zakonttolované období roku 2016 byly
vystaveny celkem 4 faktury v číselnéřadé 201600l - 004 (EKO-KOM) v celkové výši 8 049
Kč. Kniha odeslaných faktur sloužízároveíjako evidence pohledávek, všechny faktury byly
ullrazeny, kontrolou ověřeno zaičtov ání a úhrada faktur.

Odměňování členůzastupitelstva
Na ustavujícímzasedaíi ZO dne 1.11.14 byl zvolen starosta (neuvolněný), místostarosta a
byla stanovena odměna všem neuvolněným členůmZO.Yýše odměn byla v souladu s NVL č.
3712003 Sb., v platném znéni. V kontrolovaném období nebyly odměny neuvolněným

zastupitelům měněny. Místostarosta dne 30.3.2016 oznámil ukončenífunkce místostarosty i
zastupitele. ZO dne 30.3.2016 usn.č. 3116 bod 6 zvolilo nového místostarostu ode dne
L4.20l6 a odsouhlasilo odměnu ve stávající \.ýši. Kontrolou bylo ověřeno, že bývalému
místostarostovi byla vyplacena odměna po dobu 3 měsícův souladu s ust. § 75 odst. 4 zákona
č. 12812000 Sb. Namátkovou kontrolou mzdových listu starosty, bývalého i současného
místostarosty nebyly zj ištěny nedostatky.
Počet obyvatel k 1.1.2016 činil90 obyvatel.

Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha je vedena ručně, obec používá samostatné číselnéřady pro příjmové a
výdajové pokladní doklady. V kontrolovaném období roku 01-1212016 bylo evidováno 18
příjmov}ch a I28 výdajových pokladních dokladů. Zůstatek hotovosti v pokladně k30.9.2016
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ve l1ýši 22 487 Kč odpovídal zůstatku ilčtu 26I Pokladna i § 6171 pol. 5182 Výkazu FIN
2-12M k výše uvedenému datu, zůstatek pokladní hotovosti koncem roku byl nulový.
Namátkovou kontrolou dokladů za období srpen (ev.č. PPD 12, WD 74-82), září (ev.č. PPD
13, \IPD 83-87) a prosinec (PPD 17 a 18 a VPD 115-128) nebyly zjištěny nedostatky,
doklady byly řádně podepsrány odpovědnými osobami. Příjmové doklady byly prupisové
s předtiskem pořadových čísel.

Příloha rozvahy

Kontrole byla předložena příloha za období 0912016 a 1212016.

Rozvaha
Kontrole byla předložena rozvaha sestavená k 30.9.2016 a k 31.12.2016. Stálá aktiva po
proúčtovanékorekci činila 4 057 816,90 Kč. Obec neevidovalažádné dlouhodobé pohledávky
attt závazky, netvořila opravné položky k pohledávkám a proúčtovalaodpisy v objemu
35 267,35 Kč. V kontrolovaném období nedošlo k významn;ým změnám na majetkových
účtech(pouze zaíazeníTZ budovy ve výši 56 995 Kč). Kontrolou stanovených vazeb na
tomto výkazl nebyly zj ištěny nedostatky.
ÚrtovY rozvrh
Kontrole byl předložen účtoqýrozvth pro rok 2016, analytické členěníúčtůkoresponduje
s poťebami obce.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Při naplnění příjmů rozpočtu po změnách k 30.9.2016 na 97,63 % (906 tis. Kč) a ěerpání
výdajů na75,93%o (722tis. Kč) bylo docíleno kladného salda příjmůa výdajů v objemu 185
tis. Kč. Dále byl kontrole předložen Ýka, FIN 2-12 M k 31.12.2016, údaje uvedeny
v hodnotách po konsolidaci:

schv. rozpočet
Pňjmy
879 500,00
Výdaje
879 500,00
Financování 0,00

RO po změnách
1 l01 000,00
1 101

000,00
0,00

skutečnost % Sk/RU

290,44 110,38
338,58 95,76
-160 951,86 xxx

l

215

l054

kontrolovaném výkazu Fin 2-12M k 31.12.2016 nebyly zjištěny nedostatky, objemy
rozpočtu schválené zastupitelstvem, věetrrě jejich úprav schválených ZO, navazovaly na
objemy rozpočtu obsaženév citovaném výkaze.

V

Yýkazzisku aztráty
Kontrolou Yýkazu zisku a ztráty za období 0912016 bylo zjištěno, že qýsledek běžného
účetníhoobdobí je zisk ve qiši t52 903,96 Kč a souhlasí se zůstatkem účtuVýsledek
hospodaření běžného účetníhoobdobí vykěnarým y tozyaze ke stejnému datu. Dále byl
předložen výkaz za období 1212016, kteý nab;ývá následujících hodnot:
náklady celkem 1 006 840,13 Kč
qinosy celkem 1 269 827,44Kč
VH BÚo
262 987,31Kč
Obec nevyk onáv á hospodařskou činnost.

Zíizovacílistina organizačních složek a příspěvkových organlzací, odpisový plán

Obec není zřizovatelemžáďné příspěvkové otganízace ani organizačnísložky.

Smlouvy a dalšímateriály k poskytnufým účelovýmdotacím
V kontrolovaném období obec neposkýovala žádnáúčelovédotace ze svého rozpočtu.
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-

Smlouvy a dalšímateriály k přijafým účelovýmdotacím
Kontrole bylo předlo ženo;
pol. 4122
49 000 Kč
poskytnutí
Smlouva o
účelovédotace z Dotačníhofondu LK č. OLPl2690l2016 schválená
Zastupitelstvem LK dne 22.12.2015 usn.č. 569lI5lZK ze dne 30.6.2016 na projekt "Lokální
výspravy povrchu místníchkomunikací" ve výši 49 000,00 Kč, podíl na celkových
způsobilých výdajích 49,49%0. Kontrole předložena závéreěná zpráva o rea|ízaci projektu ze
dne 31.5.2016.

celkové náklady 99 000 Kč
49 000 Kč tj. 49,490Á
vlastní
50 000 Kč.
Dále byl předložen Protokol o kontrole čj. OK-114ll6 ze dne 4.8.2016 - kontrola dotace
poskytnuté na základé Smlouvy ě. OLPl2690l2016 - bez zjištěných nedostatků, opatření
k nápravě nebyla uložena.

dotace
zdroje

22 000 Kč
UZ 98193
obec dne 30.9.2016 obdržela neinvestičníúčelovýfinančnípříspěvek v souvislosti s konáním
voleb do Senátu parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 7. - 8.10.2016.
Kontrole předloženo vyúčtováníve výši 11 537,00 Kč (§ 6115), přeplatek 10 463,00 Kč byl
odveden dne 24.1.2017 (BV 5) na chybné čísloúčtu,tato platba byla vrácena zpět dne
25.1,.20t7 na účetobce. Obec dne 1.3.2017 (BV 10) odeslala přeplatek ve výši l0 463 Kč na
účetFinančníhouřadu. Finančnívypořádání ze dne 28.1.2017.
rÚ rr dopisem EO-ORF/2llt7ze dne 2.3.2017 podal FÚ pro Liberecký kraj Oznárnení
o porušenírozpočtovéká.z,né v rámci finančního vypořádání účelovýchdotací poskýnutých
4] ] 1,

ze státrího rozpočtu v roce 2016 obcí Holenice. Kontrole

předložen Protokol čj.

32854011712600-31472-50792l ze dne 10.4.2017 o zahájent daňové kontroly podle § 87 odst.
I zákona ě.28012009 Sb., daňový řád ve znéni pozdějších předpisů, sepsaný pole ustanovení

§60až§62DŘ.

Smlouvy o přijetí úvěru
v kontrolovaném období obec neuzavřela žádnou úvěrovou smlouvu.
Smlouvy ostatní

Kontrole byla předložena Smlouva o centralizovaném zadáni veřejné zakázky ze dne
l3.7.20t6 uzavřená mezi obcí Malá Skála (centrální zadavatel) a obcí Holenice (pověřující
zadavatel) s předmětem smlouvy - úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti
s centralizovan;fin zaďáním veřejné zakánky "Komplexní nakládání s odpady". Smlouva byla

projednana Zastupitelstvem obce Centrálního zadavatele dne 28.6.2016 a o jejím vzavíení
bylo rozhodnuto usnesením č. 16-06-28lZ01124 a Zastupitelstvem obce pověřujícího
zadavatele dne 29.6.2016 a o jejím lzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 6lt6.

Dokumentace k veřejným zakázkám
V kontrolovaném období nebyla obcí zaďána žádná
nízkonákladové akce.

Vnitřní předpis a směrnice

VZMR, uskutečnily se

Kontrole byly předloženy vnitřní směrnice:
- Směmice č.Il20l4 o nakládání s obecním majetkem
- Směrnice č.2l20l4 o pokladní službě a provádění pokladních operací
- Směrnice ě.312014 pro oběh účetníchdokladů
- Směrnice č. l l20 l 1 - inventarizace majetku a záv azktt,
- Směrnice č.2l20I1 - odpisov,ý plan
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pouze

Yýstedky externích kontrol
V kontrolovaném období na obci neproběhly žádnéexterní kontroly.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Kontrole bylo předloženo 11 zápisů ZO z roku 20l6 (27.1., 24.2., 30.3., 27.4., 25.5., 29.6.,
31.8.,28.9.,26.10.,30.11. a28.12.2016) a 1 zilpísZO z30.12.2015 (rozpočet 2016), které
jsou podle zjištění kontroly vedeny v souladu se zněním zákonač.12812000 Sb., o obcích v §
95.
Peněžnífondy územníhocelku - pravidla tvorby a použití
V kontrolovaném období neměla obec zíizeny žádnépeněžnífondy.
Činnost finančniho a kontrolního výboru
K zajištění ustanovení § 119 zák. č.12812000 Sb., o obcích, byly kontrole předloženy zápísy
ze zasedánikontrolního (3 zápisy) a finančníhovýboru (4 zápisy).
Schvalování účetnízávěrky
Předložen Protokol o schválení účetnízávěrky obce - schválen ZO dne 25.5.2016, usn.č. 5/16

bod2.
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