Zápis ze zasedání finančního výboru obce Zdiby
č. 2/2019
Datum: 7. 5. 2019
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) Kontrola Rozvahy a Výkazů zisku a ztrát za období I. – III. 2019.
2) Kontrola FIN 2-12 za I. – III. 2019
A.

Průběh zasedání:

1.
Členové FV ZO Zdiby se sešli v 10:00 hodin v budově Obecního úřadu a projednali
výkazy Obce za 1. čtvrtletí.
Rozvaha:
AKTIVA
a) Stálá aktiva: Inventury proběhly, předpokládané vyhodnocení a vypracování písemné
zprávy bude součástí účetní závěrky.
b) Oběžná aktiva: FV byl seznámen s obsahem položek na účtech s nenulovým zůstatkem, byl
projednáván účet 315, Jiné pohledávky z hlavní činnosti. Bylo zjištěno, že účet obsahuje i
pohledávky po splatnosti z minulých období (poplatky za psy, poplatky za KO, pokuty). FV
doporučuje vypracovat evidenci vymahatelných pohledávek za minulá období a následně
předložit Radě obce k řešení.
FV zkontroloval stavy všech bankovních účtů Obce (účet 231) a pokladny a zkonstatoval
správnost jejich výše.
PASIVA
a) Vlastní kapitál: O výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) bude
rozhodnuto v rámci schvalování účetní závěrky.
b) Cizí zdroje: Obec má v současné době dlouhodobý úvěr u ČSOB, z minulého období, na
výstavbu Mateřské školky (účet 451) a krátkodobý, kontokorentní úvěr, u Komerční banky na
výstavbu ČOV (účet 281). Účet dodavatelé (účet 321), závazek po splatnosti (faktura na
výstavbu MŠ) je v právním řešení. Závazky vůči dodavatelům jsou převážně placeny ve
splatnosti.
1

Mzdová evidence – FV zkontroloval výši závazků (účet 331, 336, 337, 342) a konstatuje, že
obec nemá žádné dluhy po splatnosti vůči FÚ, OSSZ, ZP a zaměstnancům.
Závazek vůči PO (škola) je ve splatnosti a bude uhrazen, dle sdělení účetní obce, do konce
května.
Výkaz zisků ztrát
Během prvního čtvrtletí tohoto roku došlo k výraznému snížení nákladových položek:
- opravy a udržování (účet 511)
- ostatní služby (účet 518)
Dále došlo i ke snížení mzdových nákladů (účet 521).
Položka Odpisy dlouhodobého majetku není účtována do nákladů průběžně, ale až na konci
účetního období. FV konstatoval, že z předloženého Výkazu zisků a ztrát je patrné zlepšení
hospodaření Obce v tomto období.
2. FV byl seznámen s výkazem FIN2-12 za období I. – III. 2019 a konstatuje, že výkaz je
v souladu se schváleným rozpočtem obce.

Ve Zdibech, dne 7. 5. 2019

Podpisy přítomných:
_______________________________
Anatol Nepala (předseda výboru)

_______________________________
Ing. Kateřina Fabiánová (člen výboru)

_______________________________
Ing. Pavel Hýla (člen výboru)
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