Finančnívýbor obce KaIiště
Ka|iště 53' 251 65 ondřejov

-

Zápis finančníhovýboru obce Ka|iště z kontroly provedené dne 5',| ,|.2015, předmět kontro|y
- kontrola hospodaření obce Ka|iště za rok2015'
SIoŽeni finančníhovýboru:
Anna Vese|á - předsedkyně výboru
|ng' Jana Hav|íčková - členka výboru
Josef Honc - č|en výboru
Dá|e přítomni:
|ng. Renata Ka|covská - starostka

Pos|ední kontro|a finančního výboru obce Kaliště před kontro|ou uvedenou vtomto zápise
by|a uskutečněn a dne 12'1o.2015.
Body jednání:

1.

.

-

2.
3.

-

Bankovní výpisy CNB _ č' 7 od 16'4.2015
Výpis č. .1 1 ze dne 28.5.2015 přÍjaté částky 76 802,35 Kč a 1 0305639,95 Kč
dotace na zatep|ení oÚ zaúčtoványna účet403, přestože se jedná o přijatou zálohu
na transfer. D|e sdě|ení starostky bude vypoÍádání transferu V roce 20í6.
Přijatá dotace neby|a označena v sou|adu s rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Výpis č. 21 ze dne 18'8'20,15 přijatá dotace od MZe 3 'l ,|3 000,- Kč' zaúčtovaná na
účet403, přestoŽe se jedná o přijatou zá|ohu na transfer /Vodovod Ka|iště/' D|e
sdě|ení starostky bude vypořádání transferu v roce 20'16.
D|e rozhodnutí o poskytnutí dotace na zatep|ení oÚ je příjemce dotace povinen krom
jiného, vést analytické účtypřípadně kódy s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu
projektu.

Kontrola ukončena bankovním výpisem č,'27 ze dne 30.1 0.201 5' Konečný zůStatek
19 650'43 Kč.
Kontro|a KB spořící účetod výpisu č' 3 z 26.5.2015
Pos|edn í kontro|a Výpisu č' 1 ,l ze dne 27 '10.2015_ konečný zůstatek 7 689 677 ,25 Kč
Kontro|a interních dok|adů BÚ od č' ,l .l0.l30 ze dne '13.8'20í5
|nterní dok|ad č. 110138 ze dne 13.8'2015 - dokumentace pro výběr zhotovite|e na
akci kanalizace Kaliště _ chybně zaúčtovánona po|oŽce 5169' přeúčtovat na po|oŽku
6121

D|e sdě|ení starostky by|a stavba zatep|ení budovy

oÚ Ka|iště dokončena a předána dne

30.4'20,15' do dnešního dne neby|o technické zhodnocení zařazeno na účet02,l stavby.
Na příštíkontro|e poŽaduje FV před|oŽit dok|ad o zaúčtovánítechnického zhodnocení
budovy.

Kontro|a zahájena v 19:00 hod., ukončena v 21'00 hod.
Zapsa|a: |ng. Renata Ka|covská
Ka|iště dne 5' 11.2015.

Zápis finančního výboru obce KaIiště ze dne 5.1]'.2015
1

L.t,L/ a-L
Anna Vese|á
Předsedkyně fin' výboru

lng' Renata Ka|covská
starostka obce
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