Zápis ze schůze finančního výboru obce Jentšjn
Číslo : 1
Datum: 3.12.2010
Místo: Obecní úřad v Jenštejně, nám. 9. května 60, 250 73 Jenštejn, zasedací místnost
(v přízemí)
Čas: od 19.30 hod.
Přítomni : Rábl Jan, Dvořák Pavel, Musílek Jan
Program:
1. Úvod
2. Návrh postupu výboru: zjistit stav zpracování závěrečného účtu obce Jenštejn za rok
2009, ověřit jeho správnost, včetně návrhů na případné změny a předložit zprávu o
tomto, včetně konečného návrhu starostovi obce do 7.12.2010;
3. Návrh postupu výboru : zkontrolovat účetnictví obce, stav plnění rozpočtu a předložit
zprávu o tomto, včetně návrhů na provedení rozpočtových opatření do konce roku
2010, a to starostovi do 7.12.2010
4. Návrh postupu výboru :provést do 15.12.2010 kontrolu přípravy návrhu rozpočtu obce
na rok 2011 a podat o tomto zprávu starostovi;
5. Návrh postupu výboru :provést kontrolu návrhu opatření k odstranění nedostatků
finanční povahy v hospodaření obce za rok 2009, jakož i mezitímních nedostatků za
rok 2010 zjištěných auditem Středočeského kraje a předložit starostovi zprávu a
návrh opatření do 7.12.2010;
6. Návrh postupu výboru :zvážit zajištění auditu hospodaření za rok 2010 na účet obce
a předložit návrh v tomto bodě starostovi obce do 7.12.2010.“
7.

Různé.

Ad 2 Zjistit stav zpracování závěrečného účtu obce Jenštejn za rok 2009, ověřit jeho
správnost, včetně návrhů na případné změny a předložit zprávu o tomto, včetně konečného
návrhu starostovi obce do 7.12.2010
Závěrečný účet obce (dokument)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a
dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2009 (dokument)
Finanční výbor doporučil prověřit zakázku Rybník – především její možné předražení.

Ad 3 Zkontrolovat účetnictví obce, stav plnění rozpočtu a předložit zprávu o tomto, včetně
návrhů na provedení rozpočtových opatření do konce roku 2010, a to starostovi do
7.12.2010
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a
dobrovolných svazků obcí sestavený k 30.11.2010 (dokument)
Rozpočtové opatření 30.4.2010, 23.11.2010 a 29.11.2010 (dokument)
Náhodným výběrem byly zkontrolovány vybrané faktury a jejich správné zaúčtování.
Byly předloženy výsledky hospodaření obce a přepraven návrh rozpočtových opatření.
Ad 4 Kontrola návrhu přípravy rozpočtu obce – finanční výbor připraví provizorní návrh
rozpočtu obce do 31.12.2010

Ad 5 Provést kontrolu návrhu opatření k odstranění nedostatků finanční povahy
v hospodaření obce za rok 2009, jakož i mezitímních nedostatků za rok 2010 zjištěných
auditem Středočeského kraje a předložit starostovi zprávu a návrh opatření do 7.12.2010;
Výsledky dílčího přezkoumání obce rok 2010 (dokument)
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 (dokument)
Přezkoumání mezitímního auditu 2010 a auditu předešlých let se samostatně zabývá
dokument výsledky přezkoumání obce, včetně navrhovaných opatření k odstranění
nedostatků
Ad 6 Zvážit zajištění auditu hospodaření za rok 2010 na účet obce a předložit návrh v tomto
bodě starostovi obce do 7.12.2010
Finanční výbor doporučuje provést kontrolu hospodaření obce za období 2010
Středočeským krajem , především s ohledem na připravované projekty
Zapsal : Jab Rábl

