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Městys Spálov
742 37 Spálov62
Zápis z jednání finančníhovýboľu ze dne 21.10.2019
členovéfînančnÍhovýboru: Maľtina Kantoľová, Miľoslav KľáI, Emilie Maľšálková
Účetníměstyse: Pavlína Sendleľová
Zaměření kontroly.
Pľůběžnákontľola hospodaření měsĘse zaměřena na:
_ veřejné zakázky malého
rozsahu
- plnění ľozpočtuk 30.09.2019 a dodržování pravidel stanovených pro hospodařenĺ
dle zákona 250/2000Sb.
_ dotačnípľojekty
_ kontrola rĺčetníchdokladů

Úsc

Veřejné zakázĘ malého ľozsahu
Ke kontrole byly předloženy doklady vztahujícíse k uskutečněným veřejným zakázkám

malého ľozsahu:
Úprava veřejného prostranství u pomníku padlých
PředloŽené nabídky zhodnotila výběľová komise dne 22.05.2019 a vybrala pľo ľealizaci akce
fiľmu Stamex spol. s.ľ.o.
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oprava místníkomunikace č.23c, Spálov
Dne 15.07.2019bylo pľovedeno komisí výběrové řizenípředloŽených nabídek. Nejvýhodnější
nabídku předloŽila fiľma Swietelsky stavební s.ľ.o.' Surovova 538, Šenov u Nového jičí''a,
která uvede nou zakázku získala.

Rozpočet na rok 2019

byl schválen vpříjmové části ve výši 18 519 600,00Kč, včásti financování ve výši 13 000
000,00 Kč a ve výdajové části ve výši 31 519 600,00 Kč, jedná se o ľozpočetschodkový. Ke
dni 30.09.2019 je plnění schválęného ľozpočtuvpříjmové části na 92,72 %o, ve výáajové
části na 32,33 oÂ av části financovĺínína -53,69 Yo. Byla předloŽena sestava Fin2-lŁIy'r za
období 0l'09l20l9. Finančnívýboľ neshledal přečeľpánízźtvazných ukazatelů. Finanční
vybor vzalnavědomí úpľavuľozpočtu pľovedenou rozpočtovými opatřeními ěíslo 1-9.
Dotačnípľojekty
Ke kontľole byly předloŽeny doklady k pľojektům:
r opľava místníkomunikace č,.23c, Spálov
Na uvedenourealizaci byly poskytnuty ťrnančníprostředky od Ministerstva pro místnírczvoj
ve ţši717 890,-Kč
. Úprava veřejného pľostranství u pomníku padlých
Na uvedenou realizaci byly poskytnuty finančníprostředky od Moravskoslezského kraje ve
wši324 900,_Kč. Uvedené pľostřeđkyjsou poskynuty zálohově.
Zćłvćrcěnévyúčtovárrídotací u výše uvedených pľojektrlnebylo k 30.09.2019 provedeno.

Kontľola rĺčetníchdokladů
Byly předloženy účetnídoklady za období od 01_09.2019. Na účetníchdokladech byly
zkontrolovany podpisy odpovídajícídle podpisového vzoľu. Byly překontrolovány ěástky nâ
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částkami na předepsaných bankovních výpisech.
zaŤazování pořízeného DHM a DNM do evidence majetku městyse.
účetníchdokladech
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Závěr.
Přĺ kontrole byly předloženy požađovanédokumenty.
nedostatĘ.
podpisy členůfinančního
podpĺs kontrolované osoby
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