odeslaných
faktur

pohledávek a obsahuje odvolávku na číslo dokladu a datum úhrady. Obec
do doby kontroly vystavila 8 faktur v celkové výši 259 571,50 Kč, nebyly
uhrazeny 2 faktury (ev.č. 7 a 8 - ve splatnosti). Kontrolou bylo ověřeno
zaúčtování a úhrada faktur ev.č. 1 - 612013.
Kniha odeslaných faktur obsahuje veškeré potřebné náležitosti.

Odměňování
členů
zastupitelstva

Na ustavujícím zasedání po volbách do zastupitelstva obcí dne 15.11.2010
byly usn.č. 2/1 5112010 bod Č. 005 schváleny odměny neuvolněným
zastupitelům ve výši 0,- Kč a neuvolněné starostce a neuvolněnému
místostarostovi, kde výše schválených odměn nedosahuje částky uvedené
v příloze Č. 1 Nařízení vlády Č. 2012009 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev. ZO dne 14.11.2011 usn.č. 13/14112011 bod Č. 091
schválilo navýšení odměny neuvolněné starostce obce o 1 000,- Kč, žádné
další změny od tohoto data nebyly provedeny. Kontrola mzdových listů
bude předmětem závěrečného přezkoumání hospodaření.

Pokladní kniha
(deník)

Pokladní kniha je vedena ručně. K evidenci pokladních dokladů byly
použity dvě samostatné číselné řady. Do doby konce července bylo
zaevidováno celkem 74 příjmových pokladních dokladů a 124 výdajových
pokladních dokladů.
Kontrolou byly ověřeny PPD ev.č. 69 - 74 a VPD ev.č. 110 -124 za měsíc
červenec 2013, doklady obsahovaly náležitosti uvedené v zákonu
Č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky.

Příloha rozvahy

Kontrole byla předložena Příloha rozvahy k 31.7.2013, jednotlivé položky
v příloze navazují na hodnoty uvedené v Rozvaze a byla vyplněna ve
všech částech, pro něž měla obec v účetnictví informace a kde tak ukládá
vyhláška Č. 41012009 Sb.

Rozvaha

Obec předložila výkaz Rozvaha - bilance
k 31.7.2013, která obsahuje
tyto základní skutečnosti:
a) majetek obce
Stálá aktiva vykazují objem v brutto hodnotě 8 307 978,10 Kč. U účtu
Drobný dlouhodobý hmotný majetek /účet 028/ byla provedena korekce ve
výši 517 819,10 Kč. Převážnou část stálých aktiv představuje účet 021Stavby ve výši 2 466 730,00 Kč a účet 031 - Pozemky 4 211 418,00 Kč.
b) cizí zdroje v kontrolovaném období představují
Stav celkem k 31.7.2013
82482,00 Kč
Významné položky cizích zdrojů:
- účet 331 - Zaměstnanci
37873,00 Kč
- účet 336 - Zúčtování SZP
10742,00 Kč
- účet 342 - Jiné př. daně
6 180,00 Kč
- účet 389 - Dohadné účty pasivní
17770,00 Kč
c) podrozvahová evidence
účet 903 - Ostatní majetek (lesy)

9 467 340,00 Kč
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