
příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok
-20t6.

ozračení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu
zveřejněn na uřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 23.t1. -
11.12.2015

Rozpočtová opatření
o RO ě.I ze dne 31.1.2016
o RO ě.2zedne30.4.2016
o RO é.3 ze dne 31.5.2016
. RO č. 4 ze dne 30.6.2016
o RO ó.5 ze dne 31.8.2016
o RO č.6 ze dne30.9.2016
o RO ě.7 ze dne 31.10.2016
o RO ě. 8 ze dne 11.12.2016, . RO č. 9 ze dne24.2.20l7
o qýše uvedené RO schválil starosta obce na záHadé pověření odZO ze dne21.II.20t4
o rozpočtová opaření byla předána v účetním programu kEo
Rozpočtový výhled
o na rok20l7-20l9,2016-2018

. §chválený rozpočet
. ze dne l1.12.2015 a to ve výši příjmů l 497 590,00 Kč, výdaja l $4 000,00 Kč
Závěrečný účet
o ZO schválilo ďne 17.6.2016, meřejnění na uřední desce i způsobem umožňujícím

drálkový přístup ve dnech 30.5. - 17.6.2016

. Bankovní výpis
o V;ýpisy zúčtuč.1284124359/0800 vedeného u ČS za období l0l20t6 od č. 108 do č.

116
o VYpisy ztlčtuč. g4-I22t264tl07l0 vedeného u ČNS za období 1012016 od č. 20 do

č.22
Dohoda o hmotné odpovědnosti' o Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 2.I.20l5
Evidence poplatků
o na místní poplatek zaodpady a ze psů ruěně v pc v excelové tabulce
Faktura
o přijaté fak@ zaplacené v období 1012016

- o vydané faktury za období l2l20l6od č. 1600200004 do č. 1600200006
Kniha došlých faktur
o Kniha došlých faktur za období l - 1212016 od č. 1600100001 do č. 1600100143
Kniha odeslaných faktur
o Kniha vydaných fakfur zaobdobí l - 1212016 od č. 1600200001 do č. 1600200006
Odměňování členů zastupitelstva
o mzdové listy zastupitelů
o usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.11.2014
pokladní doklad
o pokladní doklady zaobdobí 1112016 od č. 16-701-00207 do č. 16-701-00225
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