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Zápis z jednání finančníhovýboru ze dne 2l.03.2018
členovéfînančního
výboľu: Viktoľ Dubovský, Maľtina Kantoľová, Emilie Maľšálková
Účetnĺ městyse:
Pavlína Sendleľová
Zaměření kontrolv.
Následná kontľola hospodaření za uplynulý ľok 2017. Cílem bylo zjištění,zda
údaje o hospodaření s veřejnými pľostředky uvedené v účetnictví,údaje
uvedené ve výkazech o hospodaření a údaje uvedené v evidenci majetku věľně
zobrazují zdľoje, stav a pohyb veřejných finančníchpľostředků a zda tyto
lidaje odpovídají skutečnostem ľozhodným přĺ hospodaření s veřejnými
fÎnančními
pľostředky
Kontľola zpracovaného ,rZávěľečnéhoúčtuměstyse Spálova za rok20l7"

Ke kontľole byla

předložena inventaľizace majetku městyse za rok 2017, která byla
k3I.l2.20I7 nazâkladě ,,Plánu inventur na ľok 2017*. Uvedený plán byl schválen
zastupitelstvem městyse Spálov dne 18.10.2017' Souhľnné finančníčástky v ztryise o
pľovedení inventarizace majetku byly poľovnány s výkazem ,,Rozvaha územních
pľovedena

samostatných celků", nebylo shledáno ľozdílu'
o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Spálova
za rok 2017* , ve které bylo závěrem konstatováno, že nebyly dle Ş1 0 odst.3, písm. a) zj ištěny
chyby a nedostatky.

K nahlédnutĺ byla předloŽena ,,Zprâva

Při kontľole byl předloŽen

,,Zâvěreěný účetměstyse Spálova za rok ŻOI7*, který byl
zpracovân dne 19.03.2018 a bude schválen zastupitelstvem městyse dne 29.05.2018' V
ztxěreěném účtujsou obsaŽeny údaje o plnění ľozpočtupříjmůvčástce Ţ7 I55,35 tis. Kč a
výdajů v částce 16 693,04 tis. Kč' coŽ bylo překontľolováno dle sestavy o plnění ľozpočtu.
Saldo příjmů a výdajů zarok 2017 činilo 462,31 tis Kč' Vyúčtovánífinančníchvztahů ke
státnímu rozpočtu a ostatním ľozpočtůmveřejné úľovně bylo předloženo k nahlédnutía
k následné kontľole. Ke kontľole bylo předloženo hospodaření Zaklađníškoly a Mateřské
školy Spálov příspěvkové organizace, jejížvýsledek hospodaření za rok 2017 činil
296 258,37 Kč,.

Závér.

Při kontľole byly předloženy požadovanédokumenty, tykajícíse hospodaření
Spálova a přĺspěvkové oľganĺzace. Nebyly zjĺštěnychyby a nedostatky.

podpisy členůÍÎnančního
výboru

kontľolované osoby

městyse

Městys Spálov
742 37 Spálov62
Zápis z jednání fĺnančníhovýboľu ze dne 28.ll.2018

Členovéfînančního
výboľu: Maľtina Kantoľová, Miľoslav Kľál, EmĺlĺeMaršálková
Účetní městyse: Pavlína Sendlerová
Zaměŕení kontľolv.
Pľůběžnákontľola hospodaření městyse zaměřena na:
_ veřejné zakázky malého ľozsahu
- plnění ľozpočtuk 31.10.2018 a dodľžovánípľavidel stanovených pľo hospodařenĺ
dle zákona 250/2000Sb.
- dotačnípľojekty
- kontľola účetníchdokladů

Úsc

Veřejné zaká.zky malého ľozsahu
Ke kontľole byly předloŽeny doklady vztahujícíse k uskutečněným veřejným zaktzktm

malého rozsahu:
o opľava kamenné zdi kolem kostela
o opľavamístníkomunikace č.20c,Spálov

Rozpočet na ľok 2018

byl schválen vpříjmové části ve výši 17297 5l3,00Kč, včásti ťtnancování ve výši 16853
279,00 Kč a ve výdajové části ve výši 34 I50 792,00 Kč, jedná se o ľozpočetschodkový. Ke
dni 31.10.2018 je plnění schváleného ľozpočtuvpříjmové části na 108,19 oÁ, ve výdajové
části na 47,78 o/o a v části financování ĺa -14,22 oÁ. Byla předloŽena sestava Fin 2-I2M za
období 01-10/2018. Finančnívýbor neshledal přečeľpánízźtvazných ukazatelů. Finanční
výboľ vzalnavědomí úpľavurozpočtu provedenou ľozpočtovými opatřeními číslo1-13.
Dotačnípľojekty
o oprava kamenné zdi kolem kostela
o opľava místníkomunikace č,.20c,Spálov
Ke kontľole byly předloženy doklady k pľojektům:
Ztroveřlbylo překontrolováno zâvěrečné vyúčtovánídotací u výše uvedených projektů.

Kontľola účetníchdokladů

Byly předloženy účetnídoklady za období od 01-10.2018. Na účetníchdokladech byly

zkontrolovány podpisy odpovídajícídle podpisového vzoru. Byly překontrolovány částky na
účetníchdokladech s částkami na předepsaných bankovních výpisech. Bylo ověřeno
zaţazovtni pořízeného DHM a DNM do evidence majetku městyse.

Zâvér.

Přĺ kontľole byly předloženy požadované
nedostatky.

podpisy členůfinančního
podpis kontľolované osoby
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Nebyly zjištěny

a

