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Obec Jenštejn 

nám. 9. května 60 
250 73 Jenštejn 

 

ZÁPIS 

Z 9. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU 2014-2018 

KONANÉHO DNE 28. 5. 2018 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ 

Den konání: 28. 5. 2018 

Místo konání: Obecní úřad Jenštejn 

Čas zahájení: 19:30 

Čas ukončení: 20:05 

Jména přítomných členů: Jiří Hulík, Jan Rábl, Radek Roušar, Kamil Ondroušek, 
Blanka Křížová (5) 

Jména nepřítomných členů:  

Hosté:  

Zápisem pověřen: J. Hulík 

Pořad jednání (dle oznámení): 1. Výsledek hospodaření obce 2017 

2. Výsledek hospodaření školky 2017 

3. Hospodaření obce 2018 

 

 



 2 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

 

Bod 1 – Výsledek hospodaření obce 2017  

 
Usnesení finančního výboru jako pracovní skupiny pro vyhodnocení podkladů ke schválení účetní 
závěrky obce Jenštejn za rok 2017: 
 
Finanční výbor se na svém 9. jednání dne 28. 5. 2018 seznámil s předloženými podklady k účetní 
závěrce obce za rok 2017: výkaz FIN, rozvaha, výkaz zisků a ztrát a zpráva auditora. Na jejich základě 
výbor konstatuje, že: 
 
Finanční výbor nezjistil žádné skutečnosti, které by ho vedli k závěru, že účetní závěrka neposkytuje v 
rozsahu posuzovaných skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky. 
Na základě výše uvedeného výbor doporučuje zastupitelstvu obce účetní závěrku za rok 2017 
schválit.  
 
Výbor dále doporučuje zastupitelstvu obce následující: 

1) Převod výsledku hospodaření obce za rok 2017 na účet výsledků hospodaření minulých 

účetních období. 

 
PRO usnesení hlasovalo 5 členů výboru jmenovitě: Jiří Hulík, Jan Rábl, Kamil Ondroušek, Blanka 
Křížová, Radek Roušar 
PROTI usnesení hlasovalo 5 členů výboru. 
Hlasování se ZDRŽELO 0 členů výboru.  
Usnesení bylo finančním výborem přijato. 
 
 
Bod 2 – Výsledek hospodaření školky 2017  
 
Usnesení finančního výboru jako pracovní skupiny pro vyhodnocení podkladů ke schválení účetní 
závěrky MŠ Jenštejn za rok 2017: 
 
Finanční výbor se na svém 9. jednání dne 28. 5. 2018 seznámil s předloženými podklady k účetní 
závěrce MŠ Jenštejn: rozvaha, výkaz zisků a ztráty a přehled plnění rozpočtu za rok 2017. Na jejich 
základě výbor konstatuje, že: 
Finanční výbor nezjistil žádné skutečnosti, které by ho vedli k závěru, že účetní závěrka neposkytuje v 
rozsahu posuzovaných skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky. 
Na základě výše uvedeného výbor doporučuje zastupitelstvu účetní závěrku MŠ Jenštejn za rok 2017 
přijmout. 
  
Výbor dále doporučuje zastupitelstvu obce následující: 
 

1) Převést přebytek rozpočtu z roku 2017 do rezervního fondu školky. 

 
PRO usnesení hlasovalo 5 členů výboru jmenovitě: Jiří Hulík, Jan Rábl, Radek Roušar, Kamil 
Ondroušek a Blanka Křížová 
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PROTI usnesení hlasovalo 5 členů výboru. 
Hlasování se ZDRŽELO 0 členů výboru.  
Usnesení bylo finančním výborem přijato. 
 
 
Bod 3 – Hospodaření obce 2018 
 
 
Výbor se zabýval stavem rozpočtu k 30. 4. 2018. 
 
 
 
 

      V Jenštejně dne 28. 5. 2018 
 
 
 
             …….…………………….………… 
               Jiří Hulík    
            předseda výboru 


