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odbor kontroly

C. j.: LK-0048/20AIos

ZP

RÁ

v.q,.

o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Holenice, IČ00275727,za rok 2020

Přezkoumání hospodaření obce Holenice za rok 2020 ve smyslu ustanovení §

42

zákona

č.12812000 Sb., o obcích, ve zněni pozdějších předpisů a v souladu se zákonern
č.42012004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějšíchpředpisů, bylo zahájeno doručením
oznámení o zahájeni přezkoumání hospodaření dne 19.8.2020.
Přezkoumané období od 1. 1.2020 do 31. 12.2020.

l. ,Dílčípřezkoumání bylo vykonáno na obecním uřadu dne 14. 9.2020.
2. Závérečnépřezkoumání bylo vykonáno dálkově v sídle Krajského úřadu Libereckého
kraje, U Jezu 642l2a, Liberec 2, dne 8.2.202I.

Přezkoumání vykonala:

Mgr. Ivana Nosková, kontrolor pověřený íizenímpřezkoumání.
Pověření k qýkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 42012004 Sb., ve zněni pozdějších
předpisů a § 4 zákona č. 25512012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, lydal
Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0048/20A.ios dne
18.8.2020.
Přezkoumiání bylo vykonáno rnýběrovým způsobem.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 19.2. 2021.
Popis úkonu: telefonické seznámení starosty obce s qýsledky kontroly.

Při přezkoumání byli přítomni: Pavel Beran

- starosta,
Petr Vojtíšek- ekonom.

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

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

Ia2

uvedeného zákona;

-

ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a
operací, týkajícíchse rozpočtových prostředků,

ýdajů rozpočtu včetně peněžních

Krajský úřad Libereckého kra.ie

U JeAr 642l2a. 461 80 Liberec 2 . tel.: + 420 485 226 618 , fax: + 420 485 226 362
e-mail: ivana,noskova@krajJbc.cz . www kraj-lbc cz , IČ: 70891 508 , DIČ: CZ70891508
Datová schránka: c5kbvkw

-

ustanovení § 2 odst. 1 písm, b) finančníoperace, tykajicí se tvorby apoužitípeněžních
fondů,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkajici se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územnímicelky, anebo na
základě smlouly s jinými právnickými nebo Szickými osobami,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace, ýkajícíse cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnuými
z Národního fondu a s dalšímiprostředky ze zallraničíposkytnuými na základě
mezinárodních smluv,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtovánía vypořádání finančníchváahů ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, k rozpočtum obcí, k jiným rozpočtům,ke státním
fondům a k dalšímosobám,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
ho spodaří uzemní celek,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňováníveřejných*zakázek,
s ýjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle ň,láštního
právního předpisu,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek azávazki a nakládání s nimi,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazky ýzických a právnických osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavovaní movitých a nemovilich věcí ve prospěch
třetích osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zíizovaní věcných břemen k majetku územníhocelku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem,

Při posuzovrání jednotliqfch právních úkonůse vychází ze znéníprávních předpisů

platn_ých

ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

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

A.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání

A.II.

Ostatní zjištěnéa nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoamáni za

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumáníza rok2020
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
rok2020

odst. 3 písm. c) zákona č. 42012004 Sb. (v členěnípodle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 42012004 Sb.):

1.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
P oruš ení právního

předpi

su :

Vyhláška č, 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/199l Sb,,
o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané ťlčetníjednotlE, ve znění

pozdějších předpisů.

2

Ustanovení: § 22.
Charakteri stika zi i štěnéch)lbv a nedo statku

:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "B.II. Krátfudobé
Popis zjištěnéchyb}. a nedostatktr:
Obec nevytváří předpis k vydaným fakturám a neúčtujevydané faktury pomocí účtu3 ] 1 -

Odběratelé

,

,:.

Při

přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby
nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10^odst. 3 písm. c) zákona
č.42012004 sb.

B.

plnění opatření k

B.I.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

v předchozích letech

Nebyly zjištěny chyby

,

odstranění nedostatků ziištěnÝch

a nedostatky.

ň

odle § 2 a §'i3 zákona

ě.420/2004 Sb.

Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona

č. 42012004 Sb., a to nedostatky spoěívajícív neúplnosti, nesprávnosti nebo neprukaznosti
vedení účetnictví.Obec nevytváří předpis k vydaným fakturám a neúčtujevydané faktury
pomocí účtu311 - Odběratelé.

C.[.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku
v budoucnu:

Při přezkoumaní hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná izíka, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

C.III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
. 3,20 oÁ
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
...,.. 1,02 Yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku ........... 0 %
a)

C.IV.

Ověření poměru dluhu územniho celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb.)

Dluh obce nepřekročil 60 % pruměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtovéroky ve
smyslu zákonač.2312017 Sb., o pravidlech rozpočtovéodpovědnosti.

V Liberci, dne

19.

2.202l.

J

Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

óĚ-ě

Mgr. Ivana Nosková
kontrolor pověŤený íízenimpřezkoumiirrí

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
- je návrhem zpráw o ýsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písernné
stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručenínávrhu této zprfury, kontrolorovi
pověřenému řizením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh
okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona
ry
č,42012004
- se r,yhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu odboru
kontroly kraj ského úřadu,
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v přiloze.

Sb,

V kontrolovaném období dle prohlášení obce:

-

obec nehospodařila s majetkem státu,
neručila svým majetkem zazávazky fyzických a právnických osob,
nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neuzavřela nájemní smlouvu a smlouvu o ýpůjčcetýkajici se nemovitého majetku,
smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o poskytnutí dotace,
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazktl, smlouvu o přistoupení
k závazku, a smlouvu o sdružení,
nekoupila ani neprodala cenné papiry, obligace,
neuskutečnila majetkové vklady,
a neuskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zák. č. 13412016 Sb.).

Poučení:
Územni celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumtíní hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15 dnů po projednánítéto zprávy spolu se závěrečným účtemvorgánech
úzernního celku.

Územni celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákonač.42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávl zaslat.

4

Nesplněním těchto povinností se úzernnícelek dopusť přestupku podle ustanovení § 14 odst.
1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákonaě.42012004 Sb. pokutu do výše 50 000 Kč.
Starosta obce byl seznámen s návrhem zprávy o qisledku přezkoumání hospodaření obce
Holenice a tento návrh zpíáw s ním byl projednán. Zprávu o výsledku přezkoumáni
hospodaření o počtu 10 stran po jejím projednání a seznámení pŤevza| starosta obce Pavel
Beran.

Pavel Beran
razitko, podpis, dne

starosta obce

2?"

5

2
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rok 2020.

koumání
Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti :

Střednědobý ýhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2024byl ZO schválen dne27. 12.2017, usn.
č. t2l77, bod. č. 2 v těchto výšíchv tis. Kč:

Příjmy
Výdaje

2020
1000
1000

2019
1000
1000

2023
1000
1000

2022
1000
1000

2021
1000
1000

2024

1000
1000

Návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn od 1. 12. 2017. Schválený střednědobý výhled
byl zveřejněn dne 28. 12.2017.

Návrh rozpočtu
Návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok2020 byl zveřejněný od 30.

Příjmy
Výdaje

1 195 000

1 195 000

11

.2019.

Kč

Kč

{,F

Schválený rozpočet
Předložený návrh rozpočtu obce na rok 2020 byl se změnou (v příjmech i výdajích) schválen
zastupitelstvem obce (dá|eZO) dne27. 12.2019, usn. č. I2lI9, bod č.2 jako "vyrovnaný".
Schválený rozpočet obce na rok2020 byl zveřejněn dne 28. 12.2019.

I367 400Kč
1 367 400 Kč

Příjmy celkem
Výdaje celkem

Pravidla rozpočtového provizoria

Obec nepřijala pravidla rozpočtového provizoria vzhledem ke schválení rozpočtu na rok 2020
do 31. 12.2079.

Rozpočtová opatření

.2.2020, usn. č. 2120,bod 6, zveíejněné dne 27 .2.2020
dne 27. 5.2020, usn. č. 4l20,bod 5, zveřejněné dne 30. 5.2020
č.3 schválenéZO dne24.6.2020,usn. č. 5120,bod 9, zveřejněné dne 25.6.2020
č, 4 schvále né ZO dne 26. 8. 2020, usn. č. 7 l20, bod 2, zv eřejněné dne 27 . 8. 2020
č. 5 schválenéZO dne 30. 12.2020,usn. č. I0l20,bod 3, zveřejněné dne2.1.202I

ě. 1 schválené
č. 2 schválené

ZO
ZO

ďne 27

Rozpočtová opatření se od vývoje rozpočtu promítla takto (v Kč):
Výdaje
Příjmy
367
1361
Schválený rozpočet
17
17
č. 1
přesuny mezi položkami
č.2

c.J
ě,4
č.5

Celkem

400,00
908,00

400,00
908,00

700,00
153 500,00
96 000,00
1 652 508,00

700,00
500,00
96 000,00
1 652 508,00

17

6

17
153

Financování
0
0

0
0
0
0

Provedená rozpočtová opatření byla promítnuta do výkazu FIN 2-12 M k 31. 12.2020.

Závěrečný účet
Závěreěný účetobce zarok2019 aZpráva o ýsledku přezkoumání hospodařeni za rok 20l9
byly schváleny ZO dne 24, 6.2020, usn. č. 5l20bod č. 8 "bez výhrad".
Návrh závěrečného účtuza rok 2019 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2019 byly zveřejněny od 4. 6. 2020.
Schválený Závěrečný účetobce zatok2019 aZprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
zarok 2019 obec zveřejnila 24. 6.2020.

Bankovní výpis
Ke svému hospodařeni má obec zíízenénásledující bankovní účty,které r,ykazovaly
k 31. 12. 2020 ýto zůstatky:

KB č. účtu10828581/0100
čNg e. účtu94-1718081/0710

Celkem

I 696 948,76Kč

817 839,88 Kč
2 514 788,64 Kč

Celkový stav f,tnančníchprostředků souhlasil s údajem na úěttt 23I
veýkaze FIN 2-12 M k 31.12.2020. Ověřeno inventarizací.

v

Rozvaze Jn". úduj"-

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o odpovědnosti za peněžníhotovost byla s pokladní obce uzavřena dne 2. I.2013.
Pokladní limit nebyl stanoven. V kontrolovaném období nebyla provedena žádná změna.
Inventurní soupis majetku a zív azků
K zajištěníinventarizace majetku k 3l. 12. 2020 byly kontrole předloženy:
- Plán inventur pro rok 2020 se stanovením inventarizačníkomise ze dne 27 , l1.2020,
- Zápis o proškolení členůinventarizačníkomise s podpisy členůze dne 27 . II.2020,
- Inventariz ačnízpráva - rok 2020 ze dne 20 . I . 2021
Kontrole byly předloženy inventurní soupisy k účtůmě.231,261,3II,327, opatřené všemi
náležitostmi včetně podpisů. Inventarizační zpráva konstatuje, že inventurni rozdíly nebyly
.

zj i

štěny, nápr av ná opatření nebyla stanovena.

Vzhledem k mimořádným okolnostem a nízkévnímanérizikovosti daného předmětu, nebyla
inventarizace majetku a závazků podrobena detailnímu prověřování. V rómci základního
posouzení předmětu nebyly shledány chyby a nedostatlry,

Kniha došlých faktur
V kontrolovaném období do 31. 12. 2020 bylo přijato a zaúčtovánocelkem 146 faktur.
Kniha došlých faktur je vedena ručně v tiskopisu a za dané období byly všechny faktury
uhrazeny. Kontrola prověřila přijaté faktury č, 85 - 92 (BV č. 31 - 34).
Každá přijatá faktura má vyplněný ,,Likvidačnílístek" a následně je měsíčnětištěna sestava
,,Opis deníku" se zaúčtováním.
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Kniha odeslaných faktur
Kniha faktur vydaných je vedena ručně v tiskopisu a sloužíjako kniha pohledávek.
V kontrolovaném období do 31. 12.2020 byly vystaveny celkem 4 faktury firmě EKO KOM,
a.s. (č, 202000l - 2020004). Za dané období byly všechny faktury ubrazeny.
Obec nevytváří předpis k vydaným fakturám a neúčtujevydané faktury pomocí účtu
311 - Odběratelé.
Odměňování členůzastupitelstva
Na ustavujicím ZO dne 27. 10. 2018 byly usn, č. 10/18, bod 4 schváleny odměny pro
neuvolněného místostarostu a neuvolněné členy ZO s platností od 1. 11.2018 v souladu
s nařízením vlády č.338l2OI7 Sb., o výši odměn členůzastupitelstev ÚSC, v platném znění.
V kontrolovaném období byly odměny poskytovány u funkcí - neuvolněný starosta nazákladě
úšeuvedeného naŤízenívlády (minimální úše)a funkcí neuvolněný místostarosta
a neuvolnění zastupitelé obce.

Kontrola prověřila rryše odměn u neuvolněného starosty, místostarosty a členůZO
za I - 812020, vyplácené odměny byly v souladu se stanovenou hranicí v}še uvedeného
naŤlzení vlády i schválenou výší,
počet obyvatól k 1. 1.2018 činil 89.

ry

pokladní kniha
Pokladní kniha obce je vedena ručně, příjmové a výdajové pokladní doklady mají oddělenou
číselnouřadu. Měsíčněje ručně vystaven předkontační doklad se zaúčtováním.
V kontrolovaném období do 31 . 12, 2020 bylo vystaveno celkem 34 příjmov|ch pokladních
dokladů (PPD lN - 34N) a 116 výdajoých pokladních dokladů (VPD 1 - 116). Zůstatek
pokladní knihy ve qfši l0 518 Kč byl shodný s údajem ve výkaze Rozvaha - účetč.26I ave
výkaze FIN 2-12 M, §6171 pol. 5182. Ověřeno inventarizac|
Kontrola prověřila pokladní doklady č. 26N, zTN, 63 - 7I.

Rozvaha
Yýkaz Rozvaha byl předložen k 3l. 12. 2020. Stálá aktiva činila po proúčtovanékorekci
5 164 129,90 Kč. V kontrolovaném období obec neevidovala žádné dlouhodobé pohledávky
a ani dlouhodobé závazky a nedošlo k ýznamným pohybům majetkových účtech.Kontrolou
stanovených v azeb nebyly zj ištěny nedostatky.

účetnictvíostatní
Kontrolou bylo zjištěno, že správní činnost vykonává uředník, kteý neprokázal zvláštní
odbomou způsobilost ke správní agendě.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Yýkaz FIN 2-12 M byl předložený k31.12.2020
Příjmy
Výdaje
Financování

Schv. rozpočet
1367 400,00
1367 400,00
0,00

s těmito hodnotami po

Uprav. rozpočet
1 652 508,00
1 652 508,00
0,00

-8-

konsolidaci v Kč:

skutečnost

%RU

1 688 818,79

I02,20
94,0I

I553

523,75

- I35 295,04

x

Hospodaření obce zakontrolované období do 3I. 12.2020 skončilo kladným saldem příjmů
a výdajů ve výši 135 295,04Kč.

Yýkazzisku aztráty

Kontrolou výkanl Zisku a ztráty k 31. 12. 2020 bylo zjištěno, že výsledek běžnéhoúčetního
období je zisk ve výši 282 212,79 Kč a souhlasí se zůstatkem účtuvýsledek hospodaření
běžnéhoúčetníhoobdobí vykázaným ve výkanl Rozvaha k 3I. 12. 2020. Yýkaz Zisků a ztrát
za kontrolované období byl předložen s následujícími hodnotami v Kč:
Náklady celkem
Výnosy celkem
Obec nemá zŤizenu hospodářskou činnost.
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447 890,00

1 730102,79

Darovací smlouvy
Předloženy:
- Darovací smlouva ze dne 14. 4, 2020 uzavřená mezi obcí (darující)a Zák|adni školou T. G.
Masaryka, Lomnice nad Popelkou (obdarovaný). Fyzický dar - notebook HP Stream
a tiskárna Xerox Phaser pro výuku žákůškoly.
- Darovací smlouva ze dne I7. 4. 2020 uzavřená mezi obcí (daruj ící)a Záklaďh školou
Rovensko pod Troskami (obdarovaný), Fyzický dar - notebook HP Stream a tiskárna Xerox
Phaser pro výuku žákůškoly.

Dary vza|o ZO na vědomí dne 29. 4.2020, usn. č, 3/20, bod 13.

Smlouly

a dalšímateriály k

pol.4111

153 500

pol.4112

68 100

přijafým účelovýmdotacím

Kč

UZ 98024 - dotace z Ministerstva financí poskytnutá přes Liberecký kraj na "Výdaje spojené
s volbami do krajských zastupitelstev" ve výši 31 000 Kč. Vratka ve výši 12766 Kč byla
odeslána dne 13. I.2021 (BV č. 3).
UZ 98024 - jednorázoý nenávratný příspěvek pro obce - kompenzačníbonus (SARS Cov-2)
ve vyši 122 500Kč.

Kč

- dotace ze státního rozpočtu na

po|.4122

-

15 000

doplatek dotace

z

ýkon

státní správy.

Kč

Krajského úřadu Libereckého kraje ve výši 15 000 Kč, smlouva

OLP1276512019, na akci ,,Oprava mostu v obci Holenice".

Smlouly o převodu majetku
Byla předložena Kupní smlouva ze dne 29. 5. 2020 uzavřená mezi fyzickou osobou
(prodávající) a obcí (kupující)na prodej pozemku ppč. I92l5 - 347 m2 za sjednanou cenu
86 750 Kč. Zápis do Katastru nemovitostí byl proveden dne 26. 6. 2020 a ptávni účinky
zápisu byly k 4. 6.2020.

9

Smlour,.u na koupi pozemku schválilo

cenu obec uhradila dne 15.
inventární číslo166.

Smlouly

ZO

dne

27. 12.2019, usn. č. 12lI9, bod 3. Uvedenou
obce dne I.7.2020,

6,2020, BV č. 24,ZaŤazeno do majetku

o věcných břemenech

kontrolovaném období roku 2020 lzavítala Smloury o věcných břemenech.
Vzhledem k mimořádným okolnostem a nizké vnímavosti rizikovosti daného předmětu

obec

v

nebyla věcná břemena podrobena detailnímu prověřování.

Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
obec v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 12812000 Sb., o obcích, v platném zněnÍ, na svých
stráŇách a úřední desce zveřejňovala záměry prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich
projednáním.

Dokumentace k veřejným zakázkám
obec v kontrolovaném období neuskutečnila veřejnou zakázktt malého rozsahu.

Vnitřní předpis a směrnice
obec ke svému hospodaření vydala soubor vnitřních směrnic upravující účetnig§zíobce.
V kontrolovaném období nebyla žádná směrnice upravována.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Zasedáni ZO se v kontrolovaném období uskutečnilo ve dnech 29. I.,26.2.,29. 4.,27. 5.,
24. 6.,29. 7.,26. 8.,30. 9., 25. II., 30. 72. 2020. Z téchto zasedání byly předloŽeny zápisy
a usnesení. Současně byly předloženy dokumenty ze zasedání konaného dne 2]. 12.2019
(rozpočet obce na rok 2020, kupní smlouva).
Činnost kontrolního a finančníhovýboru
Kontrole byly předloženy:
-zápis z kontrolního výboru, kteý se zabýval kontrolou usnesení zastupitelstva, kontrolou
plnění bezpečnosti práce.
-zápis z finančníhovýboru, kteý prováděl kontrolu plnění rozpočtu, kontrolu pokladny.
Schvalování účetnízávěrky
Účetní závěrku obce k 3I. 12.2019 schvá|1lo ZO dne24,6., usn. ě. 5120, bod 8. Kontrole byl
předložen Protokol o schválení účetnízávěrky.
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