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PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský ú řad
odbor finanění
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o

RÁvn

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
obce kostěnice
lČ : O027382L

přezkoumání se uskuteč nilo ve dnech:
č tvrtek 5.9.20l9jako dí lč ípřezkoumání
středa 15. dubna 2020 jako koneč né přezkoumání

rck

ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
ě,12812000 Sb., o obcí ch, ve znění pozděj¹ í ch předpisů a v souladu se zákonem
č .42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření í lzemní chsamosprávných celků
adobrovolných svazků obcí , ve znění pozděj¹ í ch předpisů a bylo zahájeno dne 10.8.2019
Krajským ú řadem Pardubické ho kraje doruč ení mpí semné hooznámení
Přezkoumání hospodaření za

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

1. Dí lč ípřezkoumání bylo vykonáno na ú řadu obce dne 5.9.2019 .
2. Koneč né přezkoumání bylo lykonáno na Krajské m ú řadu Pardubické ho kraje
dne 15.04.2020
Přezkoumání lykonaly:

-

kontrolor pověřený ří zení mpřezkoumání : Eva Bat'ková
kontroloři:
Ing.Věra Lou¾ ilová

-

Pověření kpřezkoumání ve smyslu § 5 č . 42012004 Sb. a § a a §6 zákonač .255l2012
Sb. vydal Krajský ú řad Pardubické ho kraje dne 3.7.2019
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způ sobem

Při přezkoumání byli pří tomni: Václav Pulkrábek

-

starosta obce

Ing. Petra Svatoňová - ú č etrríobce
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předmět přezkoumání :
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.
a 2 zákona č . 42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

1

Při posuzování jednoú livých právní ch ú konů se vychází ze zné ní právní ch předpisů
platných ke dni uskuteč nění tohoto ú konu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č . 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
ú daje, na které se váahuje povinnost mlč enlivosti podle daňové ho řádu.
Poslední kontrolní ú kon vzdání m se práva podat námitky byl uč iněn dne 28.4.2020

A.
A.I.

VÝsledek dí lč í chnřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v prů běhu dí Ič í chpřezkoumání za20l9

nebyly zji¹ těny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zji¹ těny chyby a nedostatky.

B.

oblasti přezkoumání . u kterých nebylv zii¹ těnv chybv a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 pí sm. a) zákonaě. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v
č lenění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedené ho zákonaz

1.

Ustanovení § 2 odst. 1 pí sm. a) plnění pří imů a vÝdajů rozpoč tu vč etně peně¾ ní choperací .
týkají cí chse rozpoč tových prostředků
- přezkoumán:

2.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 oí sm. b) finanč ní operace. týkají cí se tvorby a pou¾ ití peně¾ ní ch
fondů
- přezkoumán:

Ano

3.

Ustanovení § 2 odst. 1 pí sm. c) náklady a výnosy podnikatelské č innosti ú zemní hocelku
- přezkoumán: Ano

4.

Ustanovení § 2 odst. l pí sm. d) peně¾ ní operace. tvkají cí se sdru¾ ených prostředků
vynakládaných na základě smlouw mezi dvěma nebo ví ce ú zemní mi celky. anebo na
základě smlouv.y s jinÝmi právnickými nebo Ť zickými osobami
- přezkoumán:

5.

Ustanovení § 2 odst. 1 pí sm. e) finanč ní operace. tÝkají cí se cizí ch zdrojů ve smyslu
právní ch předpisů o ú č etnictví
- přezkoumán:

6,

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 pí sm. fl hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Ntí rodní ho fondu a s dal¹ í miprostředky ze zahranič í ,poskytnutými na zrákladě
mezinarodní ch smluv
- přezkoumán:

7,

Ano

Ustanovení § 2 odst. l pí sm. g) wrič tovaní a v.vpořádání finanč ní chv¾ ahů ke státní mu
rozpoč tu. k rozpoětů m krajů . k rozpoětů m obcí . k jiným rozpoětum. ke státní m fondů m a
k dal¹ í mosobám
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- přezkoumán:

8.

Ustanovení § 2 odst. 2 pí sm. a) nakládání a hospodaření . s majetkem ve vlastnictví
ú zemní hocelku
- přezkoumán:

9.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 pí sm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu. s ní m¾
hospodaří ú zemní celek
- přezkoumán:

Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 pí sm. c) zadávání a uskuteč ňovaní veřejných zakázek" s qí jimkou
ú konů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvlá¹ tní ho právní ho předpisu
- přezkoumán:
1

1.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 pí sm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumrán:

Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 pí sm. e) ruč ení za závazky
- přezkoumán:

13.

&zických

a

právnických osob

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 pí sm. 0 zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch

třetí ch osob

- přezkoumán:

Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 pí sm. g) zřizování věcných břemen k maietku ú zemní hocelku
- přezkoumán:

Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 pí sm. h) ú č etnictvívedené ú zemní mcelkem
- přezkoumán:

16.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 pí sm. i) ověření poměru dluhu ú zemní hocelku k pruměru jeho
pří jmů za poslední 4 rozpoč tové roky podle právní ho předpisu upravuií cí horozpoč tovou
odpovědnost
- přezkoumán:

c.
CJ.

Ano

plnění opatření k odstranění nedostatků zii¹ těnÝch v předchozí ch letech
Při přezkoumání hospodaření ú zemní hocelku v předchozí ch letech

nebyly zji¹ těny chyby a nedostatky.

D.
D.I.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

Při přezkoumání

hospodaření obce za rok 2019 podle § 2 a §

3

zé kona č .

42012004 Sb.

á

nebyly zji¹ těny chyby a nedostatky

D.II.

Upozornění

na pří padná rizika, která lze doVodit ze zji¹ těných chyb

a nedostatků , která mohou mí t negativní dopad na hospodaření ú zemní hocelku
v budoucnu:

Při přezkoumaní hospodaření nebyla zji¹ těna ¾ ádná záva¾ ná ť rzika, která by mohla mí t
negativní dopad na hospodaření ú zemní hocelku v budoucnosti.
Komenské ho nárněstí 1,25,532].tr Pardubice, tel.; +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj,cz
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D.Iil. Poměrové ukazatele zji¹ těné při přezkoumání hospodaření :
podí l pohledávek na rozpoč tu ú zemní hocelku
. 0,27 %;o
b) podí l závazktl na rozpoč tu ú zemní hocelku
..,... I,82Yo
c) podí l zastavené ho majetku na celkové m majetku ú zemní hocelku ............ 0 %
a)

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpoč tové odpovědnosti

Dluh obce Kostěnice nepřekroč il 60% pruměru jeho pří jmů za poslední 4 rozpoětové
roky podle právní ho předpisu upravují cí ho rozpoč tovou odpovědnost.

D.V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný ú zemní celek
Kostěnice dne ú terlý 28. ú lbna2020
Jmé na a podpisy kontroloru zú č astněnýchna přezkoumání hospodaření :

Eva Bať ková
podpis kontrolora pověřené ho ří zení m
přezkoumání

kontrolor pověřený ří zení m přezkoumání

Ing. Věra Lou¾ ilová

podpis kontrolora

kontrolor

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání :

-

-

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumtí ní hospodaření a je mo¾ no ke zji¹ tění v ní
uvedené m podat pí semné stanovisko ve lhů tě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřené mu ří zení m přezkoumiání . Koneč ným znění m zprávy se stává
tento návrh okam¾ ikem marné ho uplynutí lhů ty stanovené v § 6 odst. 1 pí sm. d) zákona
ě.42012004 Sb. k podání pí semné ho stanoviska kontrolorovi pověřené mu ří zení m
přezkoumtání . Kontrolor pověřený řizení m přezkoumání mů ¾ ev odů vodněné m pří padě
stanovit lhů fu del¹ í ,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přič em¾ se jeden stejnopis předává statutární mu
zástupci kontrolované ho subjektu a druhý stejnopis se zakládá do pří slu¹ né hospisu
Krajské ho uřadu Pardubické ho kraje,
nedí lnou souč ástí zprávy je seznam dokumentů vyl¾ itých při přezkoumání a uvedených
v pří Ioze,
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kostěnice o poč tu 9 stran
byl seznámen a její stejnopis převzal starosta pan Václav Pulkrábek
l

-
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V kontrolované m období ÚSC, dle prohlá¹ ení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
státu, neruč il svým majetkem za závazJ<y fyzických a právnických osob, nezastavil moviý a
nemovitý majetek, neuzať el směnnou smlouvu a smlouvu o výpů jč cetýkají cí se nemovité ho
majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí ú věru nebo pů jěky, smlouvu o poskytnutí dotace,
smlouvu o převzetí dluhu nebo ruč itelské hozávazku, smlouvu o přistoupení k závazku a
smlouvu o sdru¾ ení ,nekoupil ani neprodal cenné papiry, obligace, neuskuteč nil majetkové
vklady. Ú zemni celek uskuteč nil pouze veřejné zakázky malé ho rozsahu.

Pouč ení :
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. l pí sm. b) zákona č . 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v té to zprávé o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom pí semnou informaci přezkoumávají cí mu orgiánu,
atonejpozději do 15 dnů po projednánité to zprávy spolu se závěreč ným ú č temvorgiánech
ú zemní ho celku.
Územni celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ó. 42012004 Sb., povinen
v informací ch podle ustanovení § 13 odst. 1 pí sm. b) té ho¾ zé kona uvé st lhů tu, ve které podá
pří slu¹ né mu přezkoumávají cí mu orgánu pí semnou zptávu o plnění přijatých opatření , a v té to
lhů tě pří slu¹ né mupřezkoumávaj í cí muorgánu uvedenou zptávu zaslat.
Nesplnění m těchto povinností se ú zemní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 pí sm. b) a c) zákonač , 42012004 Sb. a za to se ulo¾ í ú zemní mucelku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákonač .42012004 Sb. pokuta do vý¹ e 50.000 Kč .
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pří loha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok

2019.

Označ ení v¹ ech dokladů

Druh pí semnosti
Návrh rozpoč tu
Rozpoč tová opatření

Schválený rozpoč et

a

jiných materiálů vyu¾ itých při přezkoumání :

Popis pí semnosti
Návrh rozpoč tu obce na rok 2019 byl zveřejněn od 27. lI. 2018.
ll20l9 zastupitelstvo obce ze dne 21.3.2019 zveřejněno dne 5. 4.
20I9
2l20l9 rada obce ze dne 20. 5.2019 zveřejněno dne 5. 6,2019
RO č . 312019 - schválilo ZO dne27.6.2019, zveřejnění na
internetových stránkách obce dne 4.7.2019
RO č . 4l20I9 - schválilo ZO dne26.9.20l9,zveřejnění dne 8.10.2019
RO č . 5l20I9 schválilo ZO dne I2.I2.20I9, zveřejnění dne 10.1 .2020
celkové výdaje po konsolidaci nepřekroč eny, povinně vztah k jiné mu
rozpoč tu na 4IlI, 4II2, 4116, 4122, 4222
Zastupitelstvo obce ze dne 13.12.2018 schvaluje rozpoč et obce na
rok2019. Schválený rozpoč et na rok 2019 byl zveřejněn od 14. 12.

2018.
Stanovení závazrtých M© Kostěnice stanovení závazné ho ukazatele rozpoč tu - dopisem ze
ukazatelů zí í zeným dne 14. 12.2018, dle výkazu k3I.12.2019 byl závazný ukazatel
dodr¾ en ve vý¹ i 300 000,00 Kč
orgatizací m
M© Kostěnice - HV zarok2}tl - zastupitelstvo obce ze dne 27. 6.
2019 schvaluje HV pří spěvkové orgalí zace zarok 2018 převodem do
rezervní ho fondu.
M© Kostěnice - ú č etnízávé rkazarok2018 - zastupitelstvo obce ze
ďne 27. 6.2019 schvaluje ú č etnízávěrkupří spěvkové orgarizace za
rok 2018. Protokolo schválení ú č etnízávé rky byl předlo¾ en ke
kontrole.
M© Kostěnice - rozpoěet na rok 2019 - zastupitelstvo obce ze dne 13.
12.2018 schvaluje rozpoč et pří spěvkové organizace na rok 2019.
Návrh rozpoč fu zří zené pří spěvkové organizace na rok 2019byl
zveřejněn od 28. 11. 2018, zveřejněno stále.
M© Kostěnice - střednědobý výhled rozpoětu do roku 2022 zastupitelstvo obce ze dne 13. 12.2018 schvaluje střednědobý výhled
rozpoč tu do roku 2022. Návrh střednědobé ho výhledu rozpoč tu
pří spěvkové orgarizace na roky 2020 - 2022byl zveřejněn od27.
2018, zveřejněno stále.
Zastupitelstvo obce ze dne 13. 12.2018 schvaluje střednědobý výhled
Střednědobý výhled
rozpoč tu
obce na roky 2020 - 2023. Náwh střednědobé ho ýhledu rozpoč tu na
roky 2020 -2023 byl zveřejněn od 27. IL 2018. Schválený
střednědobý výhled rozpoč tu na roky 2020 - 2023 bylzveřejněn od 14.

ll.

Závé reěný ué et

12.2018.
Zastupitelstvo obce ze dne

6.2019 vyjadřuje souhlas s celoroč ní m
hospodaření m obce zarok2}I8bez výhrad. Návrh závěreč né hoú č tu
zarok2Ol8 byl spolu se zprávou o přezkoumání hospodaŤ eni zarok
2018 a hospodaření m zří zené pří spěvkové organizace zveřejněn od 3.

Komenské ho náměstí 1,25, 532
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Bankovní výpis

Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Evidence poplatků

5. 2019, zveřeiněno stále.
bě¾ ný ú č etvedený u KB, a.s. č .ú .43-9272410207l0l00 ve vý¹ i 359
908,34 Kč k30.6.2019 - kontrola ú č tovaní
bé ¾ nýú č etveden;P u Č NB, a.s. č .ú .94-6t756tl07l0 ve v}¹ i zů statku
494300,66 Kč k 30.6.2019 - kontrolaú č tovanízaobdobí I-612019
bé ¾ nýú č etvedenýuKB,a.s.7528561/0100vevý¹ i 3 4I3 866,03 Kč
Dohoda o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyú č tovaníze

dne4.1.2016,
vedena na mí stní poplatek zaodpady a ze psů v ú č etní mprogramu

GoRDIC
přijaté zaobdobi 812019 v č í selnéřadě 158 - 18l vč etné zatč tování
předpisu závazku
í nv enÁrizač ní zpráv a za rok 2019 ze dne 1 0. 1 .20 1 9
Inventurní soupis
pro¹ kolení č lenů inventarizač ní komise ze dne 12.12.2019
majetku azávazki
plán inventarizace z,e dne 2.12.2019 s platností od 31 .I2.20I9 do
20.I.2020
inventurní soupisy k31.12.2019 ve zptacování v ú č etníproglamu
Gordic
okam¾ ik zahájeru a ukonč ení ve dnech 31.12. - 6.1.2020
Kniha do¹ lých faktur na rok 2019 vedena v ú ěetní pfogramu GORDIC
na rok 2019 vedena ruč ně v knize
Kniha odeslaných
faktur
Zastupitelstvo obce ze dne l. 1 1. 2018 - starosta obce dlouhodobě
odměňování č lenů
uvolněn
zastupitelstva
Poč et obyvatel k 1. 1 .2018 - 544
kontrola k 3 L1220 19 na mzdové listy zastupitelů za rok 20 19, bez
nedostatků
pokladní doklad
Pokladní kniha za měsí c květen 2019 - pokladní doklady za měsí c
květen v č í selnéřadé 283 a¾ 315
pokladní kniha
Pokladní kniha za měsí c květen 2019 - pokladní doklady za měsí c
(dení k)
květen v č í selnéí adé 283a¾ 3I5
Ke dni 30. 6. 20l9,k31.12.2019
rozvahy
Pří loha
kontrola vkazatelena C1 zqý¹ ení stavu přijatých transferu na poří zení
dlouhodobé ho majetku ve qý¹ i 1 l10 000,00 Kč (stav dle qýkazu FIN
212Mna42I6 a4222)
Ke dni 30. 6. 20I9,k3I.12.2019
Rozvaha
ě.230014 ze dne25.2,20l9 o zaiňtové ni předpisu pohledávky na
uč etní doklad
mí stní poplatek za odpady ve vý¹ i 259 350,00 Kč , doklad ě.230al5 ze
dne25.2.2019 aze psů ve \ry¹ i 7 650,00 Kč ú č etní mzátpí sem315l606
na rok 2019 v ú č etní mprogramu GORDIC
Uč tov} tozvrh
Yýkazpro hodnocení Ke dni 31. 8. 20I9,k3I.I2,20l9
plnění rozpoč tu
Yýkazzisku aďtáty Ke dni 30. 6. 20l9,k31.I2.20I9
M© Kostěnice ke dni 30. 6.2019
Rozvaha zří zených
pří spěvkoqých
organizací
Faktura

Komenské hc náměstí 125, 5-?2 1], Pardubice, tei.:+420 026
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Yýkazzisku aztráty

MS Kostěnice ke dni 30. 6.2019

zří zených
pří spěvkorných
otEanizací
Darovací smlouvy

Darovací smlouvy

ze dne l7.6.2019 pro TJ Sokol ve qý¹ i 3 000,00 Kč na č innost spolku
pro práci s mláde¾ í
dolo¾ ka - schválila rada obce dne 3.6.2019
ze dne 7.2.2019 pro SH-Č MS Sbor dobrovolných hasič ů ve vý¹ i 15
000,00 Kč na č innost spolků pro práci s mláde¾ í
dolo¾ ka - schválila rada obce dne 28.1 .2019
kontrola ú č tovrání
ze dne2l.5.20l9 na darování pozemku par.č . 62119 ostatní plocha silnice a pozemku par.č . 58613 ostatní plocha - silnice pro Pardubický
kraj

Dohody o pracovní
č innosti
Dohody o provedení
práce
Pracovní smlouvy
vč etně platových
výměru
Smlouvy a dal¹ í
materiály k přijatým
ú č elovýmdotací m

Smlouvy a dal¹ í
materiály k přijatým
ú č eloqfmdotací m

Smloury a dal¹ í
materiály k přijatým
ú č elovýmdotací m

dolo¾ ka dle zákona o obí ch - ZO schválilo usnesení m č . Il20I9 ze ďne
2I.3.20l9, zveřejnění zánté ruve dnech 1.3. - 19.3.2019
právní ú č inkyvkladu vznikly dne 4.6.2019
z evidence vyí azeno dokladem č . 300021 ze dne 4.6.2019 ve vý¹ i 19
206,00 Kč ú č etní mzápisem4Dll}3l
Dohoda o pracovní č irrrrosti ze dne 1. 9, 2018
Dohoda o provedení práce ze ďne 2. 5. 2019
Dohoda o provedení práce ze dne 1.4.2019
Dohoda o provedení práce ze dne 18, 4.2019
Pracovní smlouva ze dne 22. 5.2019 a platový výměr
Pracovní smlouva ze ďne L 4.2019 a platový výměr
dotace na ú hradu výdajů souvisejí cí ch s konání m voleb do Evropské ho
parlamentu ýZltl+Z) konaných ve dnech 24.5. a25.5.2019 ve vý¹ i
29 000,00 Kč , pří jem zaú č továnna4Il1 vč etně ú pravy rozpoč tu,
výdaje ú č továny v souladu s rozpoč tovou skladbou na 61 17, kontrola
ěerpání a uznatelnost výdajů bez nedostatků , dle předbě¾ né ho

vyrič tování byla dotace vyč erpána v celé ý¹ i
kontrola ú č tovránípřij até ho transferu ú č etní mzápisem 23 1 l 37 4
smlouva ze dne 14.6.2019 o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova evid.č . O®PZlI9l22577 na investič ní akci "Výstavba
zpevněné plochy" ve vý¹ i 110 000,00 Kč (ve vý¹ i 50% ze skuteč ných
nakladů ), termí n vyurč tování do 31.12.2019
pří jem dotace zaú ětové mna4222vč etně ú pravy rozpoč tu
vyú č továnípředlo¾ eno ze dne 24.6.2019, celkové náklady ve qý¹ i 459
488,86 Kč , kontrola ěerprání a uznatelnost výdajů bez nedostatků (FA
Chládek Tintěra Pardubice ze dne 23.4.20,19 ve qý¹ i 459 488,86 Kč ,
č .ú .210629997 8127 00 - platba dne 2I .5.2019)
smlouva ze dne 7 .6.2019 o poskytnutí dotace evid. č í slo
OZP Zl l 9 l 2227 2 na investič ní akci " Spla¹ ková kanalizace Ko stěnice,
DPS" ve vý¹ i 250 000,00 Kč
termí n pou¾ ití a vyú č továnídotace do 30.11.2020
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Smlour,y nájemní

Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)

Vnitřní předpis a
směrnice

Výsledky kontrol
zí izených organizací
Zápisy z jednání
zastupitelstva vč etně
usnesení

obecně závazné
vyhlá¹ ky

uč etní závěrka obce
ke dni 3I. 12.2018
Zápisy z jednání
finanč ní hovýboru
2019
Záptsy z jednárll
kontrolní ho výboru

vyú ětování předlo¾ eno ze dne l0.7.2019, celkové náklady ve vý¹ i 696
960,00 Kč (FA Multiaqua, s.r.o. Hradec Králové ze dne29,3,20í 9,č ,ú .
75508511/0100 - platba dne 11 .4.2019)
ze dne 1.5.2019 o nájmu nebytových prostor - su¹ árny o výměře 8m2
za měsí č nínájemné 100,00 Kě
kupní smlouvu ze dne 19.2.2019 na prodej pozemku par.č . 63212 o
qiměře 24 m2 zakupní cenu ve vý¹ i 4 800,00 Kč
dolo¾ ka - ZO schválilo prodej dne 13.12.2018, zveřejnění záměru ve
dnech 26.II. - 13.I2.20I8
právní ú č inkyvkladu vznikly dne 16.5.2019
z evidence vyřazeno ú č etní mdokladem č . 300017 ze dne 16.5.2019 ve
vý¹ i 1510, 00 ú č etní mzápisem 554l03l
směrnice o ú č továníhospodářské č innosti
směrnice - evidence, ú č tovanía odepisování majetku
směrnice oběh ú č etní chdokladů
směrnice o finanění kontrole
směrnice pro č asové rozli¹ ovtání nákladů a výnosů
směrnice o poskytování cestovní ch ntáhrad
směrnice k aplikaci reálné hodnoty z majetku urč ené hok prodeji
směrnice o inventarizaci
směrnice o poďrozxaze
směrnice o opravných polo¾ kách
Protokol o výsledku následné veřejnosprávní finanč ní kontroly - MS
Kostěnice ze ďne 6. 8. 2019.
Zastupitelstvo obce ze dne 13.12. 2018, 2l. 3. 2019, 16. 4. 2019, 27 .

6.2019
Rada obce ze dne20. 5.2019
ze dne 27.6.2019 - RO č . 3l20l9
ze ďne26.9.2019 - RO č . 412019
Ro č . I2.I2.20I9 - Ro č . 5l20I9
OZY č . 112016 na mí stní poplatek za odpady (poplatek 500,00 Kč ,
splatnost 28.2.)
OZY ě.212016 na mí stní poplatek ze psů (splatnost 28.2.)
dle výkazu FIN 2 12M jsou vybí rány poplatky za odpady (polo¾ ka
1340), ze psů (polo¾ ka I34I)
Uč etní závěrka obce ke dni 31 . 12.2018 - Protokol o schválení ú č etní
závěrky byl předlo¾ en ke kontrole. Zastupitelstvo obce ze dne 27 . 6.
2019 schvaluje ú č etnízávé rku obce za rok 2018.
Zápisy z jednání finanč ní hoqýboru 2019 - ze dne 6.8.2019,2.8.
2019.

Zápisy z jednání kontrolní ho výboru 2019 - ze dne3.8.2019.
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