Zápis z jednání finančního výboru Městyse Přídolí dne 22. 6. 2020
Zahájení: 7,30 hod.
Ukončení: 8,40 hod.
Přítomni: J.Bohdalová, V.Cábová, L.Vávrová
Omluvena:
Program jednání:
1) Kontrola návrhu závěrečného účtu Městyse Přídolí za rok 2019 - §17 zák. č.250/2000 Sb.
2) Inventarizace r. 2019

Ad 1)
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn , jak na fyzické tak na elektronické úřední desce. Na fyzické
úřední desce byl vyvěšen ve zkrácené verzi s informací, že plná verze je k nahlédnutí na webových
stránkách městyse a v kanceláři úřadu městyse. Finančnímu výboru byl předložen návrh závěrečného
účtu za rok 2019 s níže uvedenými přílohami.
Přílohy návrhu závěrečného účtu obce:
-

.

Rozpočet na rok 2019 dle paragrafů
Rozpočtová opatření za rok 1-15/2019
Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 1.+2. část
Výkaz FIN2-12M 12/ 2019
Rozvaha 12/2019
Výkaz zisku a ztrát 12/2019
Příloha účetní závěrky 12/2019
Hodnotící zpráva za rok 2019
Inventurní zpráva za rok 2019
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2019
Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Přídolí 12/2019
Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Přídolí 12/2019
Příloha ZŠ a MŠ Přídolí 12/2019
Výkaz zisku a ztrát LDO Přídolí a Rozvaha za 12/2019

-

2

-

Předložené doklady k návrhu na závěrečný účet Městyse Přídolí za rok 2019 májí náležitosti dle §
17 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění.
Usnesení:
Návrh závěrečného účtu byl zpracován v souladu §17 zákona č. 250/2000 Sb.
Pro: 3 proti: 0 zdržela se: 0
Ad 2)
Inventarizace je zpracována přehledně s podklady k jednotlivými inventarizovaným účtům, ale
bohužel nemá 100% výpovídací schopnost. Usnesením zastupitelstva č. 2019-08-04 z května 2019 bylo
schváleno vyřazení stávajícího vozu Tatra RT z majetku městyse, vůz byl také v roce 2019 ekologicky
zlikvidován, ale do konce roku 2019 nebyl účetně vyřazen z majetku městyse. Dále bylo usnesením
zastupitelstva č. 2019-08-15e rozhodnuto o darování traktoru Zetor z majetku městyse Hasičskému
záchrannému sboru, pobočce Č.Krumlov ani tento nebyl k 31.12.2019 účetně vyřazen z majetku.
Pokud by byla provedena řádně fyzická inventura majetku nebylo by možné nezjistit, že výše uvedené
dopravní prostředky již fyzicky nejsou k dispozici v městysu a nemůže je používat.
Usnesení:
Inventarizační komise má zodpovědnost za provedení řádné inventarizace, jak fyzické tak dokladové,
v souladu s inventarizační směrnicí organizace a inventarizační vyhláškou č. 270/2010 Sb.
Doporučujeme starostovi, místostarostovi předávat informace o pohybu majetku účetní průběžně
během roku tak, aby si pohyb majetku mohla sledovat a reagovat na něj účetně včas /např. zápisy ze
zastupitelstva, podepsané smlouvy apod./
Pro: 3

Proti: 0

zdržela se: 0

Podpisy členů finančního výboru:
Bohdalová Jitka

…………………………………………………………………

Vávrová Lenka

…………………………………………………………………

Cábová Věra

…………………………………………………………………

