Zápis ze zasedání finančního výboru obce Zdiby
č. 3/2019
Datum: 4. 6. 2019
Místo: budova obecního úřadu, Průběžná 11, 250 66 Zdiby, Veltěž
Přítomní členové finančního výboru:
Anatol Nepala (předseda výboru)
Ing. Kateřina Fabiánová (člen výboru)
Omluvení členové finančního výboru:
Ing. Pavel Hýla (člen výboru)
Hosté:
JUDr. Eva Slavíková – starostka obce, Simona Dubnová - účetní obce
Program:
1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zdiby za rok 2018 a Zpráva o
mimořádné inventarizaci
2) Závěrečný účet obce Zdiby za rok 2018
3) Účetní závěrka obce Zdiby za rok 2018
4) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Zdiby za rok 2018
5) Účetní závěrka Obec Zdiby – reality s.r.o. za rok 2018
6) Střednědobý výhled rozpočtu obce Zdiby pro r. 2020 – 2021
Kontrolované dokumenty (ad 1-4) byly zaslány finančnímu výboru předem v elektronické
podobě, dokumenty (ad 5-6) byly předány na místě.
A.

Průběh zasedání:

Členové FV ZO Zdiby se sešli v 10:00 hodin v budově Obecního úřadu.
1) Ad 1. FV se seznámil se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zdiby za
rok 2018, Zprávou o mimořádné inventarizaci a s nápravnými opatřeními.
FV bere na vědomí výše uvedené dokumenty a konstatuje, že většina pochybení byla
nápravnými opatřeními odstraněna, některá pochybení jsou odstraňována průběžně
(např. na základě zprávy o mimořádné inventarizaci). Postupně jsou tak realizována
nápravná opatření směřující k odstranění všech zjištěných nedostatků.
2) Ad 2 a 3. Účetní obce Simona Dubnová seznámila FV se závěrečným účtem obce
Zdiby a účetní závěrkou obce Zdiby za rok 2018. FV provedl kontrolu údajů, zejména
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výsledovky a rozvahy s inventarizací rozvahových účtů. Na místě byla opravena
drobná pochybení (chyby v přepisu údajů).
FV doporučuje schválit závěrečný účet obce Zdiby za rok 2018 bez výhrad.
3) Ad 4. FV se seznámil s Účetní závěrkou ZŠ a MŠ Zdiby za rok 2018. V roce 2018
hospodařila ZŠ a MŠ Zdiby s kladným hospodářským výsledkem ve výši 105.224,29 Kč.
FV doporučuje realizovat závěry, které budou vyplývat ze zprávy o kontrole
hospodaření ZŠ a MŠ obce Zdiby.
FV doporučuje schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ obce Zdiby. Taktéž doporučuje
schválení žádosti ZŠ a MŠ Zdiby ze dne 18.2.2019 (přerozdělení kladného HV a
souhlas s přerozdělením závazných rozpočtových ukazatelů).
4) Ad 5. FV se seznámil s Účetní závěrkou Obec Zdiby – reality s.r.o. za rok 2018. FV
konstatuje, že účetnictví obchodní společnosti Obec Zdiby – reality s.r.o. bylo
minulou účetní vedeno neodborně a že byla nutná jeho rekonstrukce pro správné
stanovení daně z příjmů. Byla provedena kontrola hlavní knihy a po telefonické
konzultaci s účetní společnosti opraveny 2 drobné chyby.
FV bere na vědomí, že v současné době probíhá audit společnosti a žádá, aby byl
seznámen po jeho ukončení s výsledkem.
FV doporučuje schválení účetní závěrky Obec Zdiby – reality s.r.o. za rok 2018.
5) Ad. 6 FV se seznámil se střednědobým výhledem rozpočtu obce Zdiby pro r. 2020 –
2021 a doporučuje jeho schválení.

Ve Zdibech, dne 4. 6. 2019

Podpisy přítomných:
_______________________________
Anatol Nepala (předseda výboru)

_______________________________
Ing. Kateřina Fabiánová (člen výboru)

Podpis omluveného člena:
_______________________________
Ing. Pavel Hýla (člen výboru)
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