V Nelahozevsi 28.6. 2017

Finanční výbor
zastupitelstva obce Nelahozeves
ČJ: FV/2017/JED02

Zápis z jednání
Základní informace
Datum, čas a místo konání: 28. 6. 2017 od 18:00 do 18:35 hodin, Obecní úřad
Přítomni:
Ing. Václav Turecký, Michaela Prýmková, Bc. Zuzana Štědrá
K projednání byly tyto body:
1.) Závěrečný účet obce Nelahozeves za rok 2016
2.) Rozpočtové změny z roku 2017, Rozpočtové opatření č.4
3.) Kontrola pokladny Obecního úřadu za rok 2017
Projednáno:
Add1.) Přítomní byli seznámeni se zprávou, týkající se závěrečného účtu Obce za rok 2016, konkrétně
s přílohou rozpočtového hospodaření dle tříd. Obec hospodařila s přebytkovým rozpočtem a
výsledný přebytek byl alokován do položky financování.
Při přezkoumání hospodaření Obce odborem kontroly KÚSK byly zjištěny tyto nedostatky:
- Dle výkazu rozvaha k 31.12.2016 nesouhlasí zůstatky účtů 331, 336, 337 se zůstatky
v rekapitulaci mezd za měsíc prosinec 2016
- Obec nesprávně zaúčtovala na účtu 469 ostatní dlouhodobé pohledávky předpis půjčky
- Ve výkazu Příloha k 31.12.2016 je v části G.1 bytové domy a bytové jednotky chybně vykázán
mínusový zůstatek
K nápravě byla přijata tato opatření:
- Zůstatky na účtech 331, 336, 337 byly opraveny v dokladech č. 17-005-00033 a 17-005-00034
- Předpis pohledávky na účtu 469 byl odúčtován dokladem č. 17-005-00032
- Mínusový zůstatek byl vyrovnán dokladem č. 17-005-00001
- Zjištěné nedostatky spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví na účtech 021, 022 ,401,
403, 231, 901, 902, 331, 336, 337 budou napraveny v inventarizaci za rok 2017
Zpráva o přijatých opatřeních byla vypracována a ve lhůtě odeslána kontrolnímu oddělení Krajského
úřadu Středočeského kraje.
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Add.2) Přítomní byli seznámeni s rozpočtovými změnami z roku 2017 č.4. Nejvýznamnější položkou
na straně příjmů i výdajů byly finanční prostředky určené na opravu MILNÍKU a KOMUNIKACE
V Uličce. Nebyly shledány žádné nedostatky a se vším jednohlasně souhlasí.
Add3.) Kontrola pokladny Obecního úřadu za měsíce 04,05. 2017 proběhla za účasti pracovnice úřadu
a členky Michaely Prýmkové za finanční výbor. Protokoly z kontrol jsou předány na Obecní úřad, kde
jsou k nahlédnutí. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Za finanční výbor Ing. Václav Turecký
předseda finančního výboru
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