
2018.
loha ke z vÝsledku nř

Označení všech dokladů a jinÝch materiálů v}užitých při přezkoumání:

Druh písemnosti

ní hosnodaření z,a rok

Rozpočtové opatření č. 1 schválené starclstou obce dne 31.3.2018.

zr,,eřejněncr na internetových stránkách obce od 4.4.2018.
Rozpočtor,é opatření č. 2 schválené starostou obce dne 30.4.2018.
zveřejněno na internetových stránkách obce od 10.5.2018.

Rozpočtové opaťení č, 3 schválené starostou obcc dne 31.5.2018.

zveřejněno na internetových stránkách obce od 4.6.2018.

Rozpočtové opaťení č. 4 schválené na zasedarli ZO obce dne

22.6.2018, zveřejněno na intemetových stránkách obce od 10.7.2018.

Rozpočtové opatření č. 5 schválené star<lstou obce dne 3 l .8.20l 8,

zveřejněno na internetových stránkách obce od 5.9.2018.
Rozpočtové opatřerrí č. 6 schválené starostou obce dne 30.9.20l8.
zveřejněno na internetových stránkách obce od 9.10.20l8.
Rozpočtovó opatření č. 7 schválené starostou obce dne 31.10.2018.
zveřejněno na intemetových strárrkách obce od 16.11.2018.

Rozpočtové opatření č. 8 schválené starostou obce dne 30.1 1 .20l8,
zveřejněno na internetových stránkách obce od l7,12.20l8.
Rozpočtové opatření č.9 schválené starostou obce dne 31.12.2018,

zveřejněno na intemetových stránkách obce od 28.1 .2019.

Pravomoc starostovi obce schvalovat rozpočtová opatření byla

Rozpočtová opatřeni

Návrh rozpočtu v úplném znění byl zveřejněn na úřední desce i

elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonném

termínu l5 dnů od22.1 1.2017 - 20,12.2017 .

Schválený rozpočet

Střednědobý výhled
rozpočtu

schválena na zasedáni ZO dne 2l,11.2014.
Všechna rozpočtová opatření zanesena do výkaz-u Fin 2-12M k
31.12.2018 ve schválené výši.
Rozpočet 

"bce"*;20l8 
bl řh;á'",l us"*.rír" Z,Ó i. ane---

15.12.20|7 jako schodkor^ý v příjmové části ve výši 1.701.400,- Kč"
ve výdajové části ve výši l .89i,000.- Kč, schodek rozpočtu byl krý
rozpočtovými prcrstředky minulých let na položce 81 l5 ve výši
l89.600,-Kč.
Rozpočet byl zanesen do výkazu prrr hodnocení plnění rozpočtu
2.12M ve schválené výši,
Schválený rozpočet byl v úplném znění zveřejněn na internctových
stránkách obce od 18.12.2017.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 202l byl
zveřejněn na úřední desce i elektronickým způsobem umožňujícím
dálkový přístup v zákonném termínu l5 dnů od22.11.2017
z0,12.2017.
Střednědobývýhled rozpočtu byl schválen na zasedániZO
15.I2.20I7.
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Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl vyvěšen způsobem

umožňujícím dálkový přístup od l8.12,2017,

Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 2.1.2015.

Zarok 2018 vedena v ramu KEO-W.Evidence majetku
Vedená v roce 20l8 v excelové tabulce dle jednotlivých poplatníků,
předpis najednotlivé poplatky zaúčtován dokladem č. l800700002ze
dne 3l .1.2018 zápisem 3151606.

Inventurní soupis
majetku azávazků

Kniha došlých faktur

Kniha odeslaných
faktur
Mzdová agenda

odměňovaní členů
zastupitelstva

Závěrečný účet

Bankovní výpis

Evidence poplatků

Faktura

Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetových

stránkách obce v zákonném termínu l5 dnů v ro,zmezi od 4.4.2018 -

29.4.2018. projednán včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce z,a r.2017 a schválen usnesením ZO ě. 2? ze dne

27.4.2018 bez výhrad.
Schválený závěrečný účetv úplném znění včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce zarok 20l7 b_vl zveřejněn na

,nt"re,l9rýl!jt.11\ach obce od 28.4.20 1 8.

e an k ouřúč ei uea.Ň;u-ďN g - úč.t č . ď i -T jz tlu v ol t rwún ;
30.9.201 8 azaobdobí 8 - 9l20l8 a k 31.12.2018.
Bankovní účet vedenY u ČS, a. s, - účet č. l284124359/0800 ze dne

30.9.2018 azaobdobí8 -912018 ak 31,12.2018.
Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech souhlasí se

zůstatkem rozvahového účtu 23 l ke dni 3 1 . 1 2,20 1 8.

Došlé faktury uhrazené bankovním výpisem za srpen - září roku 2018,

včetně účtování předpisů,
Vydané faktury v číselné řadě od dokladu číslo 18-002-0000l do

dokladu číslo l 8-002-00004, včetně účtovaní předpisů a zaúčtování.

Plán inventut na rok 2018 ze dne 14.1?.2018 věetně imenováni
inventarizační komise.
Proškolení inventarizační komise ze dne 14.12.2018.
Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 18.1.2019 bez
inventarizačních rozdílů.
Inventurní soupisy ke dni 31. l2,2018.
lnventarizace ena7 .1.2019 a ukončena 1 8, 1.20l 9.

Zarok 2018 vedena programem KI]O-W v číselnó řadě 18-001-0000l
- l8-001-00l48,
Z,d -k 2018 ňd.* p-g.".""-, KEDW 

" 
čG"tnďraaé l 8-ÓOŽ-ÓÓOOt

- 18_002-00006.

V roce 2018 vedena ramem KEO4.
Výše odměn neuvolněným zastupitelům obce byla schválena
usnesením zastupitelstva obce ze dne 20.1 l .20l 7 s platností od
l .l .201 8.

ověřeno na mezd na měsíc leden - záři

Výše odměn neuvolněnýrn zastupitelům obce byla schválena
usnesením ustavujícího zastupitelstva obce ze dne 3.11.20l8 s

platností ode dne přijetí usnesení,

ověřeno na mzdové listy členů zast

l3rdub,cc, te i,: +l?0 ů2í,:]C. e
ň-

Komenskéhr^ ná rrěst: 1 2 5,

itelstva obce za rok 2018.



Počet obyvatel k 1.1.20l8: eca l l5
Počet členů zastupitelstva obce: 7

pokladní doklad Za období 8 a 9/2018 - příjmové i výdajcrvé pokladní doklady od čísla
dokladu 18-701-00141 do čísla dokladu 18-701-00176. vč. zarlčtování.

pokladni kniha
(deník)

Pokladní kniha za období 08 - 09/2CIl8 vedena programem KEO a k
31.12.20l8.
Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize souhlasil se

zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 3i,12.2018.
Příloha rozvahy Sestavena k 30.9.201 8 a k 3 l. l2.201 8.

Rozvaha Sestavena k 30.9.20l 8 a k 3 1.12.201 8.

učetní doklad Učetní doklad č. l8-007-00ů18 zo dne 30.6.2018 - přeúčtováni
hospodářského výsledku obce za rok 2al7,

Yýkazpro hodnocení
plnění rozpočtu

§estavený ke dni 31.10.20l8 a k 3t.l2.20l8.

Výkaz zisku a Sestaven k 30.9.2018 a k 31.12.20l 8,

Dohody o provedeni
práce

Dohoda o provedeni práce ze dne 2.1.?a|8 - příprava a úklid volebni
místnosti, kompletace a romos volebních lístků.
Dohoda o provedení práce ze dne 2.1.2019 - účetni
Dohoda o provedení práce ze dne í.2.2al8 - práce v knihovně.
Dohoda o provedení práce ze dne 1.10.2018 - příprava a úklid volební
místnosti.
Dohoda o provedení práce ze dne 269.2al8 - kompletace a rozno§
volebních listků.

§mlour.y a další
rnateriály k
poskytnutým
účelovým dotacím

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. t/20l8 pro
SDH Študlov na zajištění nákladů spojených se 110. výročím založení
sboru ze dne 77.6.2a|8. Smlouva schválená na zasedání ZO
22.6.2018. Žádast"o dotaci ze dne 2a.6.2018. Vyučtovaní poskytnuté
dotace ze dne 16J.2018. Čerpáno v plné výši. všechny výdaje jsou
uznatelné.

Smlouvy,a další
máterialy k přijatým
účelovým dotacím

Smlouva o póskYtnuti neinvestřni dota§§;PO-ffi
dne 1.6.20t 8 na akci Příspěvek na provoz prodejny v obci ve výši
72.000"-Kč. Přijetí dotace schváleno na zasedání ZO dne 27.4.2al'8.
Vyúětováni akce bylo poskytovateli doručeno do 20.2.2018.

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účeloqim dotacim

Učelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vmiklýeh obcím
v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR v roce 20l8 (pol, 41l l,
ÚZ OrOOt;. Na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. ze dne
5.1,2018 bylo přiznáno22946,- Kě, Provedena kontrola úpravy
rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol.
41 l l a OdPa 61 18. Předběžné vyúčtování vyhotoveno dne 1.3.2018"
Dle předložených dokladů čerpárro v plné výši 22 946,- Kě.
Uskutečněné výdaje jsou uznatelné. Finanční vypořádání dotace bylo
vyhotoveno dne 28.1.2al9 v olné \"úši. ti. 22 946.- Kč

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacim

Učelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím
v souvislosti s konanim voleb do 1/3 senátu parlamentu ČR a
zastupitelstev obci v roce 2018 (pol. 41l1,ÚZ9SlS?) - na základě
Avízapro změnu rozpočfu obce č, l8-1 13 ze dne 21.9.2018 přiznano
45.000,- Kč. Provedena kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro
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Vnitřní předpis a
směrnice

Zápis"n- z jednani

zastupitelswa včetně
usnesení

hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12 M - pol. 4II1 a OdPa 6l15, Dle
předložených dokladů čerpáno ve výši 39.366.- Kč. Uskutečněné
výdaje jsou uznatelné. Konečné vyúčtování ze dne 28.1.2019. Vratka
ve výši 5.634,- Kč byla vrácena z účtu ČS" a.s. dne 22, l ,20l9.
Vnitřní směrnice č.ll2al5 o poskytování cestovních náhrad. včetně
dodatků.
Vnitřní směmice č.2l20l l pro vedení účetnictví, včetně přílohy č. 1 a
2 a dodatku č. 1.

Vnitřní směrnice č.3l20l1 k finanční kontrole. včetně podpisových
vzorů,
Vnitřní směrnice č,4l?0l1 časové rozlišcní nákladů a vý,nosů.
Vnitřní směrnice ě. 5l20l1 opravné položky, k pohledávkám.
Vnitřní sněrnice ě.6120| 1 ocenění reálnou hodnotou majetku
urěeného k prodeji.
Vnitřní směrnice č.712011 k zajištění pruběžné kontroly finančnim
výborem.
Vnitřní směrnice č. 8/2011 podrozvaha a eviderlce pro zpracováni
přílohy účetní závěrky .

Vnitřní směrnice č.912011 pro provedeni invcrrtarizace majetku a
závazků.
Vnitřní směrnice č. i0/20l1 pravidla pro odpisování dlouhodobého
majetku a odpisový plán.
vnitřní směmice ě.1ll20l3 o schvalování účetní závěrek účetní
jednotky.

Zápis z jednaní ZO včetně usnesení ze dne 15.12.2017 - schválení
rozpočtu obce, schválení střednědobého výhledu rozpočtu.
Zápis z jednání ZO včetně usnesení ze dne 22.2.2018.
Zápis z jednání ZO včetrrč usnesení ze dne 27 .4.2018 - schválení
závěrečného účtu zarok2017. schválení účetní závěrky. RO1.
Zápis z jednáni ZO včetně usnesení ze dne 22.6.2018 - RO2" RO3.
RO4. příspěvek SDH.
Zápís z jednaní ZO včetně usnesení ze dne 2I.9.2aI8 - RO5.
Zápis z jednání ZO včetně usnesení ze dne 3,11.20l8 - ustavující
zasedání.
Zápis z jednání ZO včetně usnesení ze dne 5.1 1.2018 - projednání
návrhu rozpočtu na rok 2al9.
Zapis z_iednání ZO včetně usnesení ze dne 14.12.2018.

Finanční výbor Zápis z kontroly finančního výboru ze dne 1.2.2018 - kontrola
pokladny k 31.1.20l8, rozpočtové opatřcní ě.9l20l7.
Zápis z kontroly finančního výboru ze dne 15.5.2018 - kontrola
pokladny k 30.4.2018" rozpočtové opatření č. 1-2l20l8. kontrola
závěrečného účtu za rok 2017.
Zápis z kontroly finančního výboru ze dne 18.10.2018 - kontrola

ladny k 30.9.20l8, rozpočtové opatření č.3-7l20l8.
Kontrolní výbor Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22.2.2018 - kontrola

pruběhu inventarizace, kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce.
Zápis z jednaní kontrolního výboru ze dne 27.4.2018- kontrola
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dodatku č. 2 pojistrré smlouvy, závěrečný účet obce za rok 2017,
kontrola plnění usnesení zastupitelswa obce.
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22.6.2018- kontrola
rozpočtového opatření č.2 - 3, kontrola nákladů a zajištění
společenské akce, kontrola prací při zajištění územního plánu obce.
kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce.
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 21,9.20l8 - příprava a
zajištění voleb do zastupitelstva obce. kontrola rozpočtového opatření
č. 4 - 5, kontrola čerpaní dotace, kontrola plnění usnesení
zastupitelstva obce.

obecně závazné
vyhlášky

OZY ě.1l20l4 o místním poplatku ze psů
OZV ě.1/2012 o místním poplatku zaprovoz systému shromažďování,
sběru. přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Dle výkazu Fin 2-12M obec vybírá poplatky zapsy a za TKO

přimaní Dppo Přiznání k dani z příimů právnických osob za rok 2017. Daň ve výši
0.- Kč.

učetní závěrka učetní závérkazarok 2017 bvla schválena na zasedánizo dne
27,4.2018.
protokol o schvalování účetní závěrkv oředložen.
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