Zápis ze zasedání finančního výboru obce Zdiby
č. 2/2020
Datum: 18. 6. 2020
Místo: budova obecního úřadu, Průběžná 11, 250 66 Zdiby, Veltěž
Přítomní členové finančního výboru:
Anatol Nepala (předseda výboru)
Ing. Pavel Hýla (člen výboru)
Ing. Kateřina Fabiánová (člen výboru)
Hosté:
Simona Dubnová, účetní obce Zdiby
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zdiby za rok
Závěrečný účet obce Zdiby za rok 2019
Účetní závěrka obce Zdiby za rok 2019
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Zdiby za rok 2019
Účetní závěrka Obec Zdiby – reality s.r.o. za rok 2019
Kontrolované dokumenty byly zaslány FV předem v elektronické podobě.

A.

Průběh zasedání:

Členové FV ZO Zdiby se sešli v 10:00 hodin v budově Obecního úřadu.
• Ad 1. FV se seznámil se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zdiby za
rok 2019.
FV bere na vědomí výše uvedené dokumenty a konstatuje, že všechna pochybení byla
nápravnými opatřeními odstraněna. Závěr při přezkoumání hospodaření Obce Zdiby
za rok 2019: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných
při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
• Ad 2 a 3. Účetní obce paní Simona Dubnová seznámila FV se závěrečným účtem obce
Zdiby a účetní závěrkou obce Zdiby za rok 2019. FV provedl kontrolu údajů, zejména
výsledovky a rozvahy s inventarizací rozvahových účtů. Hospodářský výsledek před
zdaněním 22. 347. 155,17 Kč.
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FV doporučuje schválit závěrečný účet obce Zdiby za rok 2019 bez výhrad.
• Ad 4. FV se seznámil s Účetní závěrkou ZŠ a MŠ Zdiby za rok 2019. V roce 2019
hospodařila ZŠ a MŠ Zdiby s kladným hospodářským výsledkem ve výši 185.364,36 Kč.
FV doporučuje schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ obce Zdiby. Taktéž doporučuje
schválení žádosti ZŠ a MŠ Zdiby ze dne 19.2.2020 (přerozdělení kladného HV a
souhlas s přerozdělením závazných rozpočtových ukazatelů).
• Ad 5. FV se seznámil s Účetní závěrkou Obec Zdiby – reality s.r.o. za rok 2019.
Společnost neprovozovala v roce 2019 žádnou ekonomickou ani jinou činnost a
výsledek hospodaření před zdaněním činil -26 tis. Kč.
FV doporučuje zvážit možnost snížení nákladů pojištění a bankovních poplatků a
doporučuje schválení účetní závěrky Obec Zdiby – reality s.r.o. za rok 2019.

Ve Zdibech, dne 18. 6. 2020

Podpisy přítomných:
_______________________________
Anatol Nepala (předseda výboru)

_______________________________
Ing. Kateřina Fabiánová (člen výboru)

_______________________________
Ing. Pavel Hýla (člen výboru)
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