Finančnívýbor obce KaIiště
Ka|iště 53' 251 65 ondřejov

Zápis finančníhovýboru obce Ka|iště z kontro|y provedené dne 5' 8. 2015' předmět kontro|y
- kontro|a hosoodaření obce Ka|íště za rok2015.
SIoŽení finančníhovÝboru:
Anna Vese|á - předsedkyně Výboru
Ing. Jana Hav|íěková - č|enka/výboru - om|uvena
Josef Honc - ě|en výboru W.
Dá|e přítomni:

I

Ing. Renata KaIcovská . starostka
|ng. Ladis|av Vaněk - zastupite|

Poslední kontro|a finančního výboru obce Kaliště před kontrolou uvedenou Vtomto zápise
by|a uskutečněna dne 21.5. 2015.
Body jednání:
1
Kontro|a provedených oprav zjištěných na finančnímVýboru dne 21 .5.2015
BV 1 ,l 0062 ze dne 17 . 4. 2015 p|atba zá|ohové íaktury v částce 23 000 Kě za materiá|
na pod|ahu oU Ka|iště + montáŽ stěrky zaúětována na účet321, nutno opravit na
účetposkytnutých zá|oh - dle sdě|ení paní účetníje předpis faktury proveden rovnou
do nák|adů, jedná se o zá|ohu na konkrétnívěc' da|šízá|ohy se nepředpok|ádají'
bude oh|ídáno účtovánípřípadného přep|atku či nedop|atku' ktený bude proveden
během řádného účetníhoobdobí.
BV 1 10062 ze dne 17 . 4. 2015 p|atba za odvoz zeminy vybagrované v souvis|osii
s odvodněním zadní části budovy oÚ Ka|iště (ía přijatá č. 68), částka 20 388, 50 Kč
zaúětována na paragraf péčeo vzh|ed obcí a veřejnou ze|eň, související práce bagru
(fa '150058' částka 14400 Kč) však by|y zaúčtoványna účet042, paragraÍ
232.l(odvádění a čištěníodpadních vod a nak|ádání ska|y) a rozpoitovou po|oŽku
612,l (výdaje na pořízeníbudov a staveb)' Nutno sjednotit - oprava by|a provedena
dok|adem č' 920007 ze dne 31.5'20,15 - obě faktury by|y přeúčtovány na W.6171,
pol. 6121 - sjednoceno.
2. Kontro|a pok|adních dokladů k č' 'l5000297 ze dne 30.6'20,l5

-

'

.

Kontrolovány neby|y výp|aty mezd a odvody z rnezd, které budou předmětern příštrch
kontrol.

,|9:í5 hod., ukončena v 21:00 hod.
Zapsa|a: lng. Renata Ka|covská
Ka|iště dne 5. 8. 20l5'
Kontro|a zahájena v

/l- il-))f

't!

Anna Vese|á
Předsedkyně fin' výboru

Ing. Renata Ka|covská

starostka obce

Zápis fJnančního výboru obce KaIiště ze dne 5.8.2015
1

