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PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský ú řad
odbor finanč ní

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání  hospodaření  za rok 2018

obce kostěnice

lČ : O027382L

přezkoumání  se uskuteč nilo ve dnech:
dne 17. září 2018 jako dí lč í  přezkoumání
dne 3. května 2019 jako koneč né  přezkoumání

Přezkoumání  hospodaření  za rok ve smyslu ustanovení  § 42, § 53 (týká se DSO) zé kona
č .12812000 Sb., o obcí ch, ve zné ní  pozděj¹ í ch předpisů  a v souladu se zákonem
č .42012004 Sb, o přezkoumávání  hospodařeni i;zemruch samosprávných celků
adobrovolných svazků  obcí , ve zněni pozděj¹ í ch předpisů  a bylo zahájeno dne 26.7.2018
Krajským ú řadem Pardubické ho kraje doruč ení m pí semné ho oznámení .

Přezkoumané  období  od 1.1.2018 do 31.12.2018.

1. Dí lč í  přezkoumání  bylo rykonáno na ú řadu obce dne 17.9.2018
2. Koneč né  přezkoumání  bylo vykonáno na ú řadu obce dne 3.5.2019

Přezkoumání  vykonaly:

kontrolor pověřený Ťizení m přezkoumání  : Eva Bat'ková

kontroloři:
- Dita Vondrou¹ ová
- Ing.Věra Lou¾ ilová

Pověření kpřezkoumání ve smyslu § 5 č . 42012004 Sb. a § 4 a §6 zákonač .25512012
Sb. rydal Krajský ú řad Pardubické ho kraje dne 9. 7.2018.

Přezkoumání  bylo lykonáno výběroým způ sobem.

Při přezkoumání  byli pří tomni: yáclav pulkrábek - starosta obce

Ing. Petra Svatoňová - ú č etní  obce
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předmět přezkoumání :

Předmětem přezkoumání  hospodaření  jsou oblasti hospodaření  uvedené  v § 2 odst. 1

a2 zákona č . 42012004 Sb. posouzené  podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování  jednotlfu}ch právní ch ú konů  se lychází  ze zné ni právní ch předpisů

Podle ustanovení  § 2 odst. 3 zákona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
ú daje, na které  se vztahuje povinnost mlč enlivosti podle daňové ho řádu.

Poslední  kontrolní  ú kon vzdání m se práva podat námitky byl uč iněn dne 3.5.2019

A. VÝsledek dí Ič í ch přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky v prů běhu dí lč í ch přezkoumání za2018

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 kteŇch nebvlv zii¹ těnv chvbv a nedostatky
podle ustanovení  § 10 odst. 3 pí sm. a) zákonač . 42012004 Sb., které  jsou uvedeny v

č lenění  podle ustanovení  § 2 odst. 1 a 2 uvedené ho zákona:

1. Ustanovení  L2 odst. 1 pí sm. a) plnění  pří imů  a výdajů  rozpoč tu vč etně peně¾ ní ch operací .
týkaj í cí ch se rozpoč tových prostředků

- přezkoumián: Ano

2. Ustanovení  § 2 odst. 1 pí sm. b) finanč ní  operace. tÝkají cí  se tvorby a pou¾ ití  peně¾ ní ch
fondů

- přezkoumán: Ano

Ustanovení  § 2 odst. 1 pí sm. c) náklady a výnosy podnikatelské  ěinnosti ú zemní ho celku

- přezkoumán: Ano

Ustanovení  § 2 odst. 1 pí sm. d) peně¾ ní  operace. týkají cí  se sdru¾ ených prostředků
vynakládaných na základě smlour,y mezi dvěma nebo ví ce ú zemní mi celky. anebo na
základě smlouv.v s jinými právnickými nebo fyzickými osobami

- přezkoumán: Ano

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: Ano

Ustanovení  § 2 odst. 1 pí sm. fl hospodaření  a nakládání  s prostředky poskytnutými z
Národní ho fondu a s dal¹ í mi prostředky ze zahranič í  poskvtnutÝmi na zjákladě
mezinárodní ch smluv

- přezkoumán: Ano

Komenské ho náměstí 125,53211 Pardubice, tel.:+420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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7. Ustanovení  § 2 odst. 1 pí sm. g) vyú č tování  a vypořádání  finanč ní ch váahů  ke sátní mu
rozpoč tu. k rozpoč tů m krajů . k rozpoč tů m obcí . k jiným rozpoč tů m" ke státní m fondů m a

. k dal¹ í m osobám

- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení  § 2 odst. 2 pí sm. a) nakládání  a hospodaření  s majetkem ve vlastnictví
ú zemní ho celku

- přezkoumán: Ano

9. 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 ňování  veřejných zakazek. s vÝiimkou
ú konů  a postupů  přezkoumaných orgánem dohledu podle zvlá¹ tní ho právní ho předpisu

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení  § 2 odst. 2 pí sm. e) ruč ení  za závazky fuzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

13. 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 majetku ú zemní ho celku

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení  § 2 odst. 2 pí sm. h) ú č etnictví  vedené  ú zemní m celkem

- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

c. plnění  opatření  k odstranění  nedostatků  zii¹ těnÝch v předchozí m roce
C.I. Při přezkoumání  hospodaření  ú zemní ho celku v předchozí m roce

nebyly zji¹ těny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání  hospodaření  za rok 2018

D.I. Při přezkoumání  hospodaření  obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 z¾ kona ě.

42012004 Sb.

+ nebyly zji¹ těny chyby a nedostatky

D.II. Upozornění  na pří padná nzika, která lze dovodit ze zji¹ těných chyb
a nedostatků , která mohou mí t negativní  dopad na hospodaření  ú zemní ho celku
v budoucnu:

Komenské ho náměstí  1,25,53211 Pardubice,tel; +420 
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Při přezkoumiání  hospodaření  nebyla zji¹ těna ¾ ádná záva¾ ná rizika, která by mohla mí t
negativní  dopad na hospodaření  ú zemní ho celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové  ukazatele zji¹ těné  při přezkoumání  hospodaření :

a) podí l pohledávek na rozpoč tu ú zemní ho celku . 0,I7 Yo

b) podí l závazkina rozpoč tu ú zemní ho celku ...... 8,2I %;o

c) podí l zastavené ho majetku na celkové m majetku ú zemní ho celku ........... 0 %

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

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

D.V. Ostatní  sdělení  pro přezkoumávaný ú zemní  celek

Kostěnice dne 3. května 2019

Jmé na a podpisy kontroloru zú č astrrěných na přezkoumání  hospodaření :

Eva Bať ková

kontrolor pověřený Ťí zení m přezkoumání
podpis kontrolora pověřené ho Ťizení m

přezkoumání

Dita vondrou¹ ová rď
podlis kontrolorakontrolor

Ing. Věra Lou¾ ilová

kontrolor podpis kontrolora

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání :

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání  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 přezkoumání . Koneč ným znění m zprálry se stává
tento návrh okam¾ ikem marné ho uplynutí  lhů ty stanovené  v § 6 odst. 1 pí sm. d) zákona
č .42012004 Sb. k podání  pí semné ho stanoviska kontrolorovi pověřené mu ří zení m
přezkoumání . Kontrolor pověřený ří zenim přezkoumání  mtňe v odů vodněné m pří padě
stanovit lhů tu del¹ í ,
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- 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 ho spisu
Kraj ské ho uřadu Pardubické ho kraj e,

- při kontrolované  agendě bylo zji¹ těno, ¾ e ve sledované m období  byly uplatněny celkem
2po¾ adavky dle zé konaě.10611999 Sb., o svobodné m pří stupu k informací m,

- nedí lnou souč ástí  zprávy je seznam dokumentů  vytl¾ itých při přezkoumání  a uvedených
v pří Ioze,

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání  hospodaření  obce Kostěnice o poětu 10 stran
byl seznámen a její  stejnopis převzal starosta pan Václav Pulkrábek

V kontrolované m období  ÚSC, dle prohlá¹ ení  zástupců  ÚSC, nehospodařil s majetkem
státu, neruč il svým majetkem za závazky fyzickýcb a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek, neuzavřel směnnou, nájemní  a smlouvu o výpů jč ce týkají cí  se nemovité ho
majetku, smlouvu o přijetí  nebo poskytnutí  ú věru nebo pů jč ky, smlouvu o převzetí  dluhu
nebo ruč itelské ho závazku, smlouvu o pfistoupení kzávazku a smloulu o sdru¾ ení , neprodal
cenné  papí ry, obligace, neuskuteč nil majetkové  vklady. Územní  celek uskuteč nil pouze
veřejné  zakázky malé ho rozsahu.

Pouč ení :

Územrlt celek je ve smyslu ustanovení  § 13 odst. 1 pí sm. b) zé kona ě. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření  k nápravě chyb a nedostatků  uvedených v té to zprávě o výsledku
přezkoumání  hospodaření  a podat o tom pí semnou informaci přezkoumávají cí mu orgánu,
atonejpozději do 15 dnů  po projednání té to zpráw spolu se závěreč ným ú č tem vorgánech
ú zemní ho celku.

Územní  celek je dále ve smyslu ustanovení  § 13 odst. 2 zákona č . 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 zprávu o plnění  přijatých opatření , a v té to
lhů tě pří slu¹ né mu přezkoumávají cí mu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplnění m těchto povinností  se ú zemní  celek dopustí  přestupku podle ustanovení  § 14

odst. 1 pí sm. b) a c) zé konač .42012004 Sb. a za to se ulo¾ í  ú zemní mu celku podle ustanovení

§ 14 odst. 2 zákonač . 42012004 Sb. pokuta do rný¹ e 50.000 Kč .

václav pulkrábek

starosta obce

Ing. Petra Svatoňová álr'
ú č etní  obce

Komenské ho náměstí  125,53211 Pardubice, tel.:+420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
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podpis ú č etní

{}EEC
KosĚnice 8 . 530 O2 Pardrbiceyč ozlzszt

El /
"| /
.j ,í *
podpis starosty obce



Pí evzal:

Kostěnice dne 3. května 2019

václav pulkrábek

cBEC
kostč nice 8 " 530 02 P"rd.bi;

í Co ]7382t

starosta obce podpis starosty obce

tl 
f.i. 

i s\a l,d

9 é J rí -l ra

I l. Ět. Pr/'

e _r. Qaí  /
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pří loha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání  hospodaření  za rok
201 8.

Označ ení  v¹ ech dokladů  a iiných materiálů  vyu¾ itÝch při přezkoumaní :
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Druh pí semnosti Popis pí semnosti
Návrh rozpoč fu Návrh rozpoč tu na rok 2018 byl

elektronické  podobě.
ZvereJnen 22. l1.2017 také  v

Rozpoč tová opatření Il20I8 RO 11. 1.2018 zveřejněno dně 11. 1.2018
2l20I8ZO 19.2.2018 zveřejněno dne 6,3.2018
3l20I8 zastupitelstvo obce ze dne2I. 6.2018 zveřejněno dne 19. 7.
2018
412018 zastupitelstvo obce ze dne 20.9.2018 zveřejněno dne 9. 10.
2018
5l20I8 zastupitelstvo obce ze dne 13. 12. 2018 zveřejněno dne 1 1. 1 .

2018
SchválenÝ rozpoč et ZO 14. 12.2017 zveřeiněno dne 14. 12.2017
Stanovení  závazných
ukazatelů  ňí zeným
organizací m

Stanovení  závazné ho ukazatele rozpoč tu M©  Kostěnice na rck20l7 ze
dne 15. 12.2017

Střednědobý výhled
rozpoč tu

Střednědobý výhled rozpoč tu na rok 2018 - 2020 ZO 8.12.2016
Náwh střednědobé ho výhledu rozpoětu 2018 a2020byl zveřejněn od
18. 1 1 . 2016 do 7. 12. 2016
Schválený rozpoč tový výhled byl zveřeiněn od 23.2.2017

Závěreč ný ú č et Návrh závé reč né ho ú č tu zarok2017 spolu se zprávou o přezkoumání
hospodařen í m za rok 2017 a hospodař ení m zŤ izené  PO byl zveřej něn
od27.4.2018 do 14. 5. 2018 také  v elektronické  podobě. ZO 2I.6.
2018 vyjadřuje souhlas s celoroč ní  hospodaření  obce zarok2)I7 bez
výhrad. Schválený závěreěný ú č et byl spolu s pří lohami zveřejněn do
25.6.2018.

Bankovní  výpis bě¾ ný ú č et vedený u CNB č . ú č tu 94-61756110710 ke dni29.6.2018
spoří cí  ú č et vedený u KB, a. s. č . ú č tu43-927241020710100 ke dni 30.

6.2018
základní bě¾ ný ú č et vedený u KB, a. s.č . ttětu7528561l0100 ke dni 28.

6.2018

Ztstatky peně¾ ní ch prostředků  nabě¾ ných ú č tech souhlasily se

zů statkemrozvahové ho ú č tu 26Ike dni 30. 6.2018.
Dohoda o hmotné
odpovědnosti

uzavřenádne 4. I.2016 - ú č etní  obce

Evidence poplatků na mí stní  poplatek ze odpaďy a ze psů

Faktura do¹ lé  faktury za období  07 a 0812018 - faktura č . 140 - 180, vě.

zaú č tování  předpisu i ú hrady
Kniha do¹ lých faktur na rok 2018

vedena v ú č etní mprogramu Gordic
Kniha odeslaných
faktur

na rok 2018
vedena ruěně v knize



odměňování  č lenů
zastupitelstva

Poč et obyvatel k 1. 1. 2018 - 550
Usnesení  ZO - 4.11.2017
Mzdové  rekapitulace 01 - 08/20l8
Zastupitelstvo obce zedne 1. 11.2018 - starostauvolněn
Mzdové  listy č lenů  zastupitelstva 01 - I2l20I8
Odměny ke dni 5. 10. 2018 a 1. 11. 2018 přepoč í tany

Pokladní  doklad za období  6-7 l20I8 v č í selné  řadé  27 6-31 6 věetně způ sobu ú č tování
pokladní  kniha
(dení k)

za období  6-] l20I8 v č í selné  Ťadé  276-316

Pří loha rozvahy Ke dni 30. 6. 20I8,k3I.12.2018
Rozvaha Ke dni 30. 6. 20I8,k3I.12.2018
uč etní  doklad ě.230019 ze dne 23.2.2018 o zaú é tové ní  předpisu pohledávky na

mí stní  poplatek zaodpady ve vý¹ i 282 000,00 Kč  a doklad č .230020
ze dne23.2.2018 ze psů  ve ý¹ i 7050,00 Kč  ú č etní m zápisem 3151606

za období  I-8l20I8 o zaú č tování  pří jmů  a v/dajů  na ú č tu Č NB
zaobďobí 7-8l20I8 o zaú č tov¾ ní  pří jmů  a výdajů  na ú č tu KB, .a.s.

Uč tow rozwh na rok 2018 v ú č etní m programu GORDIC
Yýkazpro hodnocení
plnění  rozpoč tu

Ke dni 31. 8. 20I8,k3I.12.20I8

Yýkaz zisku a ňráty Ke dni 30. 6. 20I8,k3I.12.2018
Rozvaha ňí zených
pří spěvkových
organizaci

M©  Kostěnice ke dni 30. 6.2018

Yýkazzisku aztráty
ňí zených
pří spěvkových
organizací

M©  Kostěnice ke dni 30. 6.2018

Darovací  smloury uzavřená dne 27 . 4.2018 s obdarovaným: Domov u fontány, Přelouě -

finanč ní  dar ve vý¹ i 5.000,- Kč  na dofinancování  poskytovaných
sociální ch slu¾ eb, schváleno usnesení m RO ze dne 5. 3. 2018

Dohody o provedení
práce

DPP ze dne 8. 1 .20 1 8 - pří prava a orgartizace voleb prezidenta CR
DPP ze dne 8.1.2018 - ú klid volební  mí stnosti na volby
DPP ze dne 2.I.2018 - rozná¹ ka volební ch lí stků  a kompletace a

vkládaní  volební ch lí stků
DPP ze dne 1. 2.2018 - natiré ní  regálů  a radiátoru v obecní  hospodě

DPP ze dne 16. 7.2018 - natiráni obecní ch lavič ek, ú dr¾ baveřejné ho
prostranství

Pracovní  smlouly
vč etně platových

ýměru

lzavřettá dne 12. ].2018 - pomocný dělní k na veřejně prospě¹ nó

ptáce, na dobu urč itou do 31. 10. 2018, platový výměr ze dne

l2.7.2018
uzavŤenádne 4. 1.2016 - ú č etní , na dobu neurč itou, dodatek č .3 ze
dne 29. 12.2017 - zmé na zařazení  - dle katplogu prací  - 2.I0.2 -

referent fiskální  politiky, rozpoč tu a financování ; platový výmé r ze

dne29.12.2017
Smlouly a dal¹ í
materiály k
poskytnutým

Veřejnosprávní  smlouva o poskýnutí  dotace uzavřená dne 3. 4.2018
poskytnutá pří jemci dotace: Krajská knihovna v Pardubicí ch ve vý¹ i
2.000,- Kč . Dotace poskytnuta na záklaďé  ¾ ádosti ze dne 6.2- 2018,

Komenské ho ná městí  125,53211 Pardu bice , tel.: +42O 026 53O, e-mail: lvana. bed na rikova@ pardubickykraj.cz
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ú č elovÝm dotací m schváleno RO dne 5.3.2}I9,vyú č tování  dotace do 15. 2.2019.
Smlouvy a dal¹ í
materiály k přijatým
ú č elovým dotací m

dotace na ú hradu výdajů  souvisejí cí ch s konání m voleb do
zastupitelstev obcí  1ÚZ lttSl) ve vý¹ i 30 000,00 Kč , pří jem
zaí ětován na polo¾ ce 4I l I, v,ýdaj e ú č tována na 6 1 1 5 dle j ednotlivých
l}dajů , kontrola č erpání  a uznatelnost výdajů  bez nedostatků , celkem
r,yěerpáno ve vý¹ i 29 77I,29 Kč  , vratka ve vý¹ i 228,7I Kč  zaslánaz
ú č tu vedené ho u KB, a.s. dne 17.1..2019

Smlouvy a dal¹ í
materiály k přijatým
ú č elovým dotací m

neinvestič ní  dotace PK v rámci POV na akci "Oprava toalet v obecní
restauraci" (poL a122) - nazé kladě Smlouly o poskytnutí  dotace č .

O®PZ|IS|223I4 ze dne 17. 5. 2018 bylo poskynuto ve ý¹ i 50Yo ze
skuteč ných nákladů  vynalo¾ ených na akci v r.2018, max. v¹ ak ve qi¹ i
120.000,- Kč , vyú č tovtí ní  do 31. 12.2018. Přijetí  dotace bylo
schváleno usnesení m ZO ze dne 7 . 5. 20 1 8. Vyuč tování  pí edlo¾ eno ze
dne I2.I0.20l8, kontrola ěerpání  a uznatelnost výdajů  bez nedostatků ,
celkové  náklady ve vý¹ i 402965,00Kč

ú č elově urč ená neinvestič ní  dotace na ú hradu výdajů  souvisejí cí ch s
konání m volby prezidentarepubliky v r.2018 (pol. 4III,ÚZ ISOOS; -

přijetí  dotace oznámeno Aví zempro změnu rozpoč tu obce č . I8-I ze
dne 9. 1.2018, přijato ve vý¹ i 22.946,- Kč . Předbě¾ né vy1č tovltní ze
dne 28. 2.2018, č erptí no 22.938,32 Kč , k vrácení  do státní ho rozpoč tu
7,68Kě, zasláno zilč tu vedené ho u KB, a.s. dne 17.I.2019

Smlouvy o dí lo uzavřená dne 20. 6.2018 se zhotovitelem: Milo¹  Pavlas, Hrochů v
Týnec na zhotovení  dí la "Oprava toalet v obecní  restauraci"

Vnitřní  předpis a
směrnice

směrnice - evidence, ú č tování  a odepisovrání  majetku
směrnice - oběh ú č etní ch dokladů  vč etně podpisoqich vzoru
směrnice o finanč ní  kontrole vč etně podpisových vzorů
směrnice pro č asové  rozli¹ ování  nákladů  v,ýnosů

směrnice o poskytování  cestovní ch náhrad
směrnice k aplikaci reálné  hodnoty u majetku urč ené ho k prodeji
směrnice - podrozvaha
směrnice - inventarizace majetku azávazki
směrnice - opravné  polo¾ ky

Výsledky kontrol
zí lzených organizaci

ze dne 6.9.2018 - kontrola u MS Kostěnice zaobdobí  I-612018,
pří spěvek na provoz

Inventurní  soupis
majetku azávazka

Plán inventur 2018 ze dne 14. 12.2018
Pro¹ kolení  inv. komise ze dne 17.12.2018
Inventarizač ní  zpráva 2018 ze dne 1 1. I. 2019
Inventurní  soupisy ke dni 31.12.2018

Zápí sy z jednání rady
vč etně usnesení

Ro - 11. 1. 2018, 5.3.2018

Zápisy z jednání
zastupitelstva vč etně
usnesení

Zo I 4. 12. 2017, t9. 2. 2018, 22. 3. 2018, 2I. 6. 2018, 20. 9. 2018,
4. 10.2018, 1. 1 1. 2018,22. lI. 2018, 13. 12. 2018

M¹  kostěnice Úěetní  závé rkaM©  Kostěnice ke dni 31. 12. 2017 - ZO 2l. 6. 2018.
Protokol o schválení  ú č etní  závé rky M©  za rok20l7 byl předlo¾ en ke
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kontrole.
HV M©  Kostěnice ke dni 3I. 12. 2017 - ZO 19. 2. 2018, ZO 2I. 6.

2018 souč ástí  závěreč né ho ú č tu obce zarok2017.
Návrh rozpoč tu M©  Kostěnice na rok 2018 byl zveřejněn od 27. I1.
2017 do 14.12.2017.
Schválený rozpoč et M©  Kostěnice na rok 2018 - ZO |4. 12.2017 byl
zveřejněn 15.12.2017.
Návrh střednědobé ho výhledu rozpoč tu na období  do roku 2a2Oby|
zveřejněn od27.|1.2017 do 14. I2.20I7.
Schválený střednědobý výhled rozpoč tu na období  do roku 2020 - ZO
14. 12. 2017 bylzveřejněn od 15. 12. 2017.

uč etní  závé rka Uč etní  závěrka obce ke dni 31. 12. 2017 - ZO 14. 12. 2017 .

Protokol o schválení  ú č etní  závé rky obce byl přelo¾ en ke kontrole.

obecně závazné
vyhlá¹ ky

OZV č .2l20I7 na mí stní  poplatek zau¾ í váni veřejné ho prostranství

OZY č . 112016 na mí stní  poplatek zaodpady
OZY ě. 212016 na mí stní  poplatek ze psů
dle ýkazu FIN 2 12M jsou vybí rány poplat§ zaodpady (polo¾ ka
1340), ze psů  polo¾ ka (1341)

přiznárlt k dani
právnických osob

zarok2017
obci vznikla daňová povinnost ve rli¹ i 94 240,Kč
kontrola proú č továni dle ýkazu FIN 2 l2l|l k 31.8.2018 v pňjmech
naII22, ve výdají ch na639915365, dále dle výkazu rozvahaaýkazu
zisku a ú ráty - ú č et 59I a384

Zápisy z č innosti
kontrolní ho a
finanč ní ho výboru

ze dne 13.9.2018 - kontrola plnění  usnesení  OZ araďy obce, kontrola
č innosti finanění ho výboru
ze dne 6.9.2018 - kontrola M©  - kontrola ú č etní ch dokladů  za období
|- 612018, pří spěvek naprovoz
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