PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad

ocíbor fínanční

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
obce Gruna
lč:00194611
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
25, řijna 2019 jako dílčípřezkoumání
28. ledna 2020 jako konečnépřezkoumání

rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona
č.12812000 Sb., o obcích, ve znéni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 6.8.2019
Krajským úřadem Pardubického kraje doručenímpísemného oznámení.
Přezkoumání hospodaření za

Přezkoumané období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

1. Dílčípřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 25.10.2019 .
2. Konečnépřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 28.1.2020.
Přezkoumání vykonali:

-

kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání: Martina Šiborová
kontroloři:
- Mgr. Simona Bublová

Pověření kpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a §6 zákonač.25512012
Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7.2019.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým zpŮsobem.

při přszkoumání byli přítomni: Milan křivánek

- starosta obce

Lubomíra KřiváŇová - úěetníobce

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 jednotlivých právních úkonůse vychází ze znéníprávních předpisů

ptt$j*š.**l,*:kutečněnítoh oto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č, 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání

údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 28.1.2020.

A.
A.I.

výsledek dílčíchnřezkoumání
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumáníza2Ot9

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

B.

a nedostatky.

oblasti přezkoumání. u kterÝch nebvlv ziištěny chvby a nedostatkv
podle ustanovení § l0 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v

členěnípodle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
l. Ustanovení § 2 odst. l písm. a) plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.
týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán:

2.

písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace. týkajícíse cizích zdrojŮ ve smyslu
právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán:

6,

1

Ustanovení § 2 odst. l písm. d) peněžníoperace. týkajícíse sdružených prostředků
qrnakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územnímicelky. anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán:

5.

písm. b) finančníoperace. týkajícíse tvorby a použitípeněžních

Ano

Ustanovení § 2 odst.
- přezkoumán:

4.

l

Ustanovení § 2 odst.
fondů
- přezkoumán:

3.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšímiprostředky ze zahraničíposkytnutými na základě
mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
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7.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtůmkrajů. k rozpočtůmobcí. k jiným rozpočtům.ke státním fondům a
k dalšímosobám
- přezkoumán:

8.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
- přezkoumán:

9,

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s maietkem státu. s nímž
hospodaří územnícelek
- přezkoumán:

Ano

l0. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek. s výjimkou
úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán:

Ano

l1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán:

Ano

l2, Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazky Ťzických
- přezkoumán: Ano
13.

a

právnických osob

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch

třetích osob

- přezkoumán:

Ano

l4. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku
- přezkoumán:

Ano

l5. Ustanovení § 2 odst.2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem
- přezkoumán:

Ano

2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou

16. Ustanovení §

odpovědnost
- přezkoumán:

Kornt:nskélrc na;'něstí 12-1.

Ano

5--{2

-l

],
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c.
C.I.

plnění orratření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v rrředchozích letech
Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.
D.I.
+

Závěr z nřezkoumání hospodaření za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření obce za rok
42012004 Sb.

2019 podle § 2 a §

3

zákona č.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.II.

Upozornění

na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatkŮ, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku
v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná ňzlka, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti,
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

...,....

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
0,94 oÁ
b) podíl závazků na rozpočtu územního
......2,75 oÁ
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .......,.,.. 0 %

celku

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtovéodpovědnosti
Dluh obce Gruna nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Gruna dne 28. ledna2020
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

Martina Šiborová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

,,il,

Mgr. Simona Bublová

/

podpis kontrolora

kontrolor

Kotriens|:ého náměstí 125,532 1], PardLibice, tel.: +420 026 530,
e-rrrail: lvana.bednarikcrira@parciubickykraj.cz
A
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. l písm. d) zákona
ě.42012004 Sb. k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řizením

přezkoumání. Kontrolor pověřený Ťízenim přezkoumání můžev odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu
Kraj ského úřadu Pardubického kraje,
nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených
v příloze,
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Gruna o počtu 12 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal starosta obce p. Milan Křivánek.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
státu, neručil svým majetkem zazávazky ťyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směrrnou, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce
týkajici se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupeni k závazku a
smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové
vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Komensk;élro náměstÍ 125, 532 1j, Fardubice, rÉl.: +420 L]26 530, e-mail: |vana.beclnarikova@pardr.;bickykral.cz
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Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst,

l

písm. b) zákona č. 42012004 Sb.
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtemvorgánech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § l3 odst. 2 zákonač.42O|2OO4 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. l písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zas|at,
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. l písm. b) a c) zákona ě.42012004 Sb. a za to se uložíúzemnímucelku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona č, 42012004 Sb, pokuta do výše 50.000 Kč.

l'r,--.
L ' - ,t

Milan křivánek

,

,

-/

podpis starosty obce

starosta obce

\ť" \

Lubomíra křivánková

podpis úěetníobce

účetníobce

Převzal v Gruně dne 28.1 .2020

!

Milan Křivánek

- Ca (

starosta obce

podpis starosty obce

ObecGrunaGruna
66
']7'1

01 Moravská Třebová
tčo: oot 9a6t t

Ki:ttl*nskólic naměstÍ 125,5.]? 11 i'ardubic*,lel.: +42íJ 02_6 53ů, e-ntail: ivana,Lredrrarik,;vaíďparciubick,,,kraj.r-.z
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok

20|9.

Označenívšech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2019 by| zveřejněn na úřednídesce i způsobem
umožňujícímdálkový přístup v zákonné lhůtě 15 dní od 30.10.2018 I4.|2.2018.
Rozpočtová opatření Rozpočtovéopatření č. 1 - schváleno na zasedání zastupitelstva dne
16.1 .2019, zveřejněno na internetových stránkách obce dne |7 ,l ,2019
Rozpočtovéopatření č. 2 - schváleno na zasedání zastupitelstva dne
3.4.2079, zveřejněno na internetových stránkách obce dne l0.4.2019.
Rozpočtovéopatření č. 3 - schváleno na zasedáni zastupitelstva dne
15.5.2019, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 16.5.2019
Rozpočtovéopatření č. 4 - schváleno na zasedání zastupitelstva dne
10.7.2019, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 22,7.2019
Rozpočtovéopatření č. 5 - schváleno na zasedáni zastupitelstva dne
21 .8.201 9, zv eřejnéno na internetových stránkách obce dne 22.8.20 19,
Rozpočtovéopatření ě. 6 - schváleno na zasedání zastupitelstva dne
9.10.2019, zveřejněno na internetových stránkách obce dne
17,l0.2019.
Rozpočtovéopatření č. 7 - schváleno na zasedání zastupitelstva dne
27 .11.2019, zveřejněno na internetových stránkách obce dne
1,|2.2019.
Rozpočtovéopatření č. 8 - schváleno na zasedání zastupitelstva dne
|6.12.2019, zveřejněno na internetových stránkách obce dne
30.12.2019.
Rozpočtová opatření byla zanesena do výkazu Fin 2-12M k
3I.12.2019 ve schválené výši.
Schválený rozpočet Rozpočet obce na rok 2019 byl projednán a schválen na zasedání
zastupitelstva dne l2.I2,20|8 jako vyrovnaný, v příjmové i výdajové
ěásti ve výši 4,372.100,-Kč.
Schválený rozpočet na rok 2019 byl, následně zveřejněn i v
elektronické podobě od 14. 12.2018,
Rozpočet byl zanesen do výkazu Fin2-I2 M ve schválené výši.
výhled
Rozpočtový výhled sestaven na roky 2016 - 202I, schválen na
Střednědobý
zasedáni zastupitelstva obce usnesením č,Zl4110 ze dne 9.12.201'5.
rozpočtu
Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícímdálkový přístup
dne22.3.2017.
Navrn závěrečného účtuobcezarok 20l8 byl vyvěšen na úřední desce
Závěrečný účet
I
přístup v zákonné lhůtě od 4,2.2019
I i způsobem umožňujícímdálkový
|
l

I

BaŇovní výpis

-

z.l,z.zotg.

Závěrečný účetbyl projednán a schválen na zasedání ZO dne
20.2.20 19 usnesením Zl l 0 12 výrokem bez výhrad.
závěrečný účetza rok2018 byl elektronicky zveřejněn včetně všech
povinných příloh dne 7Z2.Z0I9.
Bankovní účetvedený u CNB - účetě,94-6316591107lO ze dni

Kotnenskélro naměstí 125, 532

:i

j,

i]ardubice, tel.: r-42O 026 530, e-nteil; lvana,Lrecinarikova@pardubickykraj,cz

Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Evidence majetku
Evidence poplatků

30.9,2019 a za obdobi 7 - 9l20I9 a k 3 1,I2.20I9,
Bankovní účetvedený u KB, a. s. - úěet ě.3492359l/0100 ze dne
30.9.2019 a za období 7 - 9l20l9 a k 31 ,IZ,20t9 .
Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtechsouhlasí se
zůstatkem rozvahového účtu23l ke dni 3l .I2.20I9.
Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 15.4.2013,

Pro rok 2019 vedena v programu GINIS Express.
Evidence poplatků na rok 2019 vedena v účetnímprogramu Ginis dle
jednotlivých poplatníků.Předpis na jednotlivé poplatky zaúčtován
dokladem ě.I ze dne l4.1.2019 zápisem 3151606, TKO ve výši
89775,- Kč a psi ve výši 1590,-Kč.
Faktura
Vydané faktury za období 8 - 9l20I9 od čísladokladu 2019178 do
čísladokladu 20l9198, včetně účtovánípředpisů a plateb.
Došléfaktury za období 8 - 9l20l9 od čísladokladu l00l93 do čísla
dokladu l00253. včetně účtovánípředpisů a plateb.
Inventurní soupis
Plán inventur na rok 20l 9 ze dne 16.1,2.2019 včetně jmenování
majetku azávazktl
inventarizačníkomise.
Proškolení inventarizačníkomise ze dne 16.12.2019.
Inventarizačni zpráva za rok 2019 ze dne 21 .I.2020 bez
inventarizačníchrozdílů.
Inventurní soupisy ke dni 3I. 12.20|9.
Inventariza ce zahéiiena l ,1 ,2020 a ukončena 20 .I .2020 .
Kniha došlých faktur Předložen výpis fakturaěních knih za jednotlivé měsíce roku 2019 v
programu GINIS Express.
Zarok 2019 vedena programem GINIS Express v číselnéřadě l - 348.
Kniha odeslaných
Předložen výpis fakturačních knih za jednotlivé měsíce roku 20l9 v
programu GINIS Express.
faktur
Zarok 2019 vedena programem GINIS Express v číselnéřadě
201900l -2019242,
Pro rok 2019 vedena programem GINIS Express.
Mzdová agenda
Pro výkon funkce je starosta obce uvolněn. Výše odměny byla od
odměňování členů
l,1.2019 stanovena ve správné výši.
zastupitelstva
Výše odměn neuvolněným zastupitelům obce byla schválena
usnesením zastupitelstva obce ze dne 3 l . 10.201 8 s platností od

pokladní doklad
pokladní kniha

1.1 1.2018.
Ověřeno na mzdové listy zastupitelů za leden - prosinec 2019.
Počet členůzastupitelstva obce: 7
Počet obyvatel k 1,1.20l 8: cca275
Počet obyvatel k 1 .1.20l 9: cca2II
Za obdobi 8 - 9l20I9 - příjmové i výdajové pokladní doklady od čísla
dokladu 430 do čísladoklafu 499. vč. zaúčíování.
Pokladní kniha za období 8 - 9l20l9 vedená programem GINIS

(deník)

Expressak31.12.2019.

pt'íloha rozvahy

Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize souhlasil se
zůstatkem rozvahového účtu26l ke dni 31 .12.2019.
§estavena k 30.9,2019 a k 3 1.12.2019,

Rozvaha

Sestavena k 30.9.2019 a k

J

Kotnenskéhl;na!",]ěstí 125,53]

i]
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1.12.2019.

lrardubice,tel.: +420L}2653C,e-rlieil: lvana.bedrrarikor,ra[ir;arrlubick,;krei.cz
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Učetnídoklad č.22 ze dne 28.6.2019 - přeúčtováníhospodářského
výsledku zarok2018.
Yýkazpro hodnocení Sestavený ke dni 30.9.2019 a k 3l .12.2019.
plnění rozpočtu
Yýkaz zisku a zíráty Sestaven k30.9.2019 a k 31 .I2.20l9. Hospodářský výsledek roku
2018 bvl přeúčtován naúěet432.
Dohody o provedení Dohoda o provedení práce ze dne 29.4.2019 - kronikářské práce,
Dohoda o provedení práce ze dne 29.4.2019 - oprava aúdtžba
práce
hasičskétechniky.
Dohoda o provedení práce ze dne 16.5.2019 - kompletace a roznos
volebních lístků.
Dohoda o provedení práce ze dne 2,5.2019 - příprava a úklid volební
místnosti.
Pracovní smlouvy
Pracovní smlouva ze dne l .10.20l8 uzavřená na dobu neurčitou,
včetně platového výměru ze dne l .|,2019 a ze dne L.3,2019.
včetně platových
Pracovní smlouva ze dne 1.9.2014 uzavřená na dobu neurčitou, včetně
výměrů
platového vÝměru ze dne l,L20I9.
Smlouvy a další
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investičnídotace č.00212019 ze
materiály k
dne 6.3.20l9 uzayřená mezi Obcí Gruna a soukromou osobou na
poskytnutým
poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč na výstavbu hrubé stavby
rodinného domku na p.č. 1010/1 8 v k,ú. Gruna. Na základě žádosti ze
účelovýmdotacím
ďne 6.2,2019. Vyúčtováníposkytnuté dotace předložit poskytovateli
nejpozději do 30.7.2019. Vyúčtováno dne 30.7.2019, dle předložených
dokladů čerpáno v plné výši. Smlouva byla schválena usnesením
zastupitelstva obce ze dne 20.2.20|9.

učetnídoklad

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investičnídotace č.00I/20I9 ze
dne 6.3.201 9 lzavřená mezi Obcí Gruna a soukromou osobou na
poskytnutí dotace ve výši 12 500,- Kč na výstavbu přípojky elektro ke
stavbě rodinného domku na p.č, 2214ú5 v k.ú. Gruna. Na základě
žádosti ze ďne 6.2.2019. Vyúčtováníposkytnuté dotace předložit
poskytovateli nejpozději do 30.7.2019. Vyúčtováno dne 8.3.20l9, dle
předložených dokladů čerpáno v plné výši, Smlouva byla schválena
usnesením zastupitelstva obce ze dne 20.2.2019.

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovýrndotacím

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičnídotace č.00612019
ze dne 14.9.2019 uzavřenámezi Obcí Gruna a Charitou Moravská
Třebová na poskltnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na úhradu části
provozu sociálních služeb Charity Moravská Třebová. Vyúčtování
poskytnuté dotace předložit poskyovateli nejpozději do 31.12.2019,
vyúčtováno dne 12.12.2019, dle předložených dokladů čerpáno v plné
výši. Smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce ze dne
I2.12.20|8,
Neinvestiční účelová dotace napožárni techniku a věcné prostředky
požární ochranyjednotky sboru dobrovolných hasičůobce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2019 napořízení elektrocentníly s
příslušen$vím- položka40).Na základě Smlouvy evidenčníčíslo
OKRJ19l2l978 ze dne 30.5.20l9 byla poskytnuta dotace ve výši 70%o
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ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2019, max. ve
výši 17.000,-Kč s vyúčtovánímdo 30.11.2019. Smlouva byla
schválena na zasedáni ZO dne 15.5.2019. Vyúčtováníze dne
19.6.2079, dle předložených dokladů čerpáno ve výši 16.683,- Kč, tato
částka byla poukazánana účetobce dne l3.8.20l9,
Investiění dotace z programu Podpora pořízení územníchplánů na akci
"Územní plán Gruna - návrh" - položka 4222. Na základě Smlouvy
evidenčníčísloOR/19l2l889 ze dne 13.6.2019 byla poskytnuta dotace
ve výši 70oÁ ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce2079,
max. ve výši 89.950,-Kč s vyúčtovánímdo29.11.2019.Dotaci
poskytovatel uhradí na účetpříjemce do 15 dnů po dokončení
projektu, tedy po předložení dokumentace podporované etapy a
vyúčtování.Uhrazeno na účetpříjemce dne 3.12.20|9. Smlouva byla
schválena na zasedáni ZO dne 1 5.5.2019.

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovýmdotacím

Vnitřní předpis a
směrnice

Neinvestiční účelová dotace napožárni techniku a věcné prostředky
požární ochranyjednotky sboru dobrovolných hasičůobce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2019 napoŤízeni zásahových oděvů položka 4122. Na základě Smlouvy evidenčníčísloOKR/19124756 ze
dne l5.10.2019 byla poskytnuta dotace ve výši 70oÁ ze skutečných
nákladů vynaložených na akci v roce 20|9, max. ve výši 9 000,-Kč s
vyúětováním do 5.12.20l9. Dotaci poskytovatel uhradí na účet
příjemce nejpozději do 30 dnů po odsouhlasení předloženého
písemného vyúčtování.Smlouva byla schválena na zaseďání ZO dne
9.I0.20|9.
Učelově určená neinvestičnídotace na úhradu výdajů vzniklých obcím
v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu (pol. 4ll1r,
ÚZ O8l.+a\. Na zakladé Avizapro změnu rozpočtu obce ze dne
9.5,2019 bylo přiznáno 29 000,- Kě. Provedena kontrola úpravy
rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol.
411| a OdPa 6117. Předběžné vyúčtovánídotace bylo vyhotoveno dne
28.6.2019. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 14 029,- Kč, do
státního rozpočtu bude vráceno l4 971,-Kě. Uskutečněné výdaje jsou
uznatelné. Finančnívypořádání dotace bylo vyhotoveno dne
14,1.2O2O,do státního rozpočtu vráceno 14 971,- Kč - výpis BÚ KB č.
8 dne 14.I.2020.
Oběh účetníchdokladů včetně podpisových vzorů
Směrnice č. 8 - o poskytování cestovních náhrad
Směrnice č. 13 - přeceňování majetku určenéhok prodeji reálnou
hodnotou k 1.L20I4
Vnitroorganízačni směrnice k podrozvaze a evidenci pro zpracováni
přílohy účetnízávěrky
Směrnice č,4 - inventarizace majetku azávazktt
Směrnice o zabezpeěeni zákona o finančníkontrole č. 320/2001 Sb.
včetně podpisových vzorů
směrnice k časovémurozlišení
§měrnice k opravným položkám
Směrnice ke statutu účetníjednotky
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Zápisy z jednáni
zastupitelstva včetně
usnesení

Finančnívýbor

Směrnice k sestavování a změnám rozpočtu
Směrnice pro nakládání s pohledávkami
Směrnice ke stanovení odpisového plánu
Směrnice pro zpracování účetnictví
Zápis včetně usnesení ze dne 12.12.2018 - schválení rozpočtu na rok

20l9

Zápis včetně usnesení ze dne 16.|,2019 - ROl ,zadání Územního
plánu
Zápis včetně usnesení ze dne 20.2.2019 - oprava střechy kaple, dotace
na připojení stavby kČEzu,dotace na stavbu rodinného domu,
závěreěný účet,účetnizávérka
Zápis včetně usnesení ze dne 3.4.2019 - RO2, bezúplatný převod,
oprava podlahy na OÚ, vybavení kanceláře OÚ
Zápís včetně usnesení ze dne 15.5.2019 - RO3, smlouva na dotaci na
územni plán, dotace na výstavbu rodinného domu, dotace z PK
Zápis věetně usnesení ze dne 10.7.2019 - RO4, zřizeni věcného
břemene, OZV
Zápis včetně usnesení ze dne2|.8.2019 - ROs
Zápis včetně usnesení ze dne 9.10,20119 - RO6, dotace z PK na hasiče,
darovací smlouva
Zápis včetně usnesení ze dne 27 ,Il,2019 - RO7
Zápis včetně usnesení ze dne 16.12.2019 - RO8
Kontrola f,rnančníhovýboru za měsíc leden 2019 ze dne28.2.2019 kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů, kontrola
pokladní hotovosti, kontrola přijatých a vydaných faktur, kontrola
plnění rozpočtu obce.
Kontrola íinančníhovýboru za měsíc únor 20l 9 ze dne 29.3.2019 kontrola pokladních dokladů, kontrola vydaných a přijatých faktur,
kontrola nákupu těžkétechniky.
Kontrola finančníhovýboru za měsíc březen 2019 ze dne25.4.2019 kontrola pokladny, kontrola vydaných a přijatých faktur.
Kontrola finaněního výboru za měsíc duben 2019 ze dne l5.5.2019 kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů, kontrola
vydaných a přijatých faktur, kontrola plnění rozpočtu obce.
Kontrola finančníhovýboru za měsíc květen 2019 ze dne 19.6.2019 kontrola pokladny a pokladní hotovosti, kontrola vydaných a přijatých
faktur, kontrola plnění rozpočtu obce.
Kontrola finaněního výboru za měsíc červen 2019 ze dne |7.7.2019 kontrola pokladny, kontrola vydaných a přijatých faktur.
Kontrola finančníhovýboru za měsíc červenec 2019 ze dne 21.8.2019
- kontrola příjmových a výdajových pokladnich dokladů, kontrola
přijatých a vydaných faktur, kontrola plnění rozpočtu obce.
Kontrola finančníhovýboru za měsíc srpen 2019 ze dne 15,9.2019 kontrola pokladny, kontrola pokladní hotovosti, kontrola přijatých a
vydaných faktur, kontrola plnění rozpočtu obce.
Kontrola finančníhovýboru za mě§íc záříZ0I9 zo dne 9.I0,2019 kontrola pokladny a pokladní hotovosti, kontrola vydaných a přijatých
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Kontrolní výbor

obecně závazné
vyhlášky

pííznáníDppo

učetnízávěrka
Učtový rozvrh
Hlavní kniha
Darovací smlouvy

faktur.
Zápis kontrolního výboru za I. čtvrtletíze dne 30,4,2019 - kontrola
evidence obyvatel k 3 1 .3.2019, kontrola plnění usnesení zastupitelstva
obce.
Zápis kontrolního výboru za II. čtvrtletíze dne 17.7 .20|9 - kontrola
evidence obyvatel k 30.6.2019, kontrola plnění usnesení zastupitelstva
obce.
Zápis kontrolního výboru zaIIL čtvrtletíze dne 9.10.2019 - kontrola
evidence obyvatel k 30.9.2019, kontrola plnění usnesení zastupitelstva
obce.
OZY č.3l20l0 o místnímpoplatku ze psů
OZY č.212015 o místnímpoplatku zaprovoz systému shromažd'ování,
sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních
odpadů
Dle výkazu Fin2-12 vybírany poplatky za TKO a ze psů.
předložena evidence právních předpisů obce Gruna.
Přiznání k dani z příjmůprávnických osob zarok 20l8 předloženo.
Daň ve výši 62 320,- Kč odpovídá součtu zůstatku účtu59l ve výkazu
zisku aztrátyk3Ll2.20I8 a účtu595 ve výkazu zisku a ztráty
k30.9.2019, ve výkazu FIN 2-12 M k 30,9.2019 odpovídá zůstatku
pol. 1l22v příjmech apar.6399, pol. 5365 ve výdajích.
Učetnízávérka byla schválena na zasedáni zastupitelstva dne
20.2,2019.
Sestaven pro rok 2019 v programu GINIS Express.
předložena hlavní kniha za 12. období.
Darovací smlouva ze dne 10.10.20l9 na finančnídar ve výši 8000,- Kč
na úhradu nákladů spojených s kulturní činnostíobce, obdarovaným je
obec Gruna.
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