Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Řípem
č. 6 ze dne 11.5.2016

Z.O. schvaluje:
•

•
•
•

Dle ustanovení §84 odst. 2 písm. B, zákona o obcích účetní závěrku roku 2015, včetně výsledku hospodaření
(viz protokol o schválení účetní závěrky, který je přílohou tohoto usnesení) a závěrečný účet obce za rok 2015
7-0-0
úpravu rozpočtu č.1 ze dne 11.5.2016
7-0-0
Nákup obecního osobního automobilu v ceně do 50.000,-Kč s platnou technickou prohlídkou cca 2 roky.
7-0-0
zamítnutí žádosti ing. Uglaje za dne 13.4.2016.
7-0-0

Bere na vědomí:
• Hospodaření MŚ za období 3/2016

Zapsal: ing.Materna

Ověřili:

Starosta obce: Ing. Václav Materna

Slavík
ing.Lacina

Obec Kostomlaty pod Řípem
Kostomlaty pod Řípem 90, 413 01 Roudnice nad Labem
PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
OBCE za rok 2015
Účetní jednotka: Obec Kostomlaty pod Řípem

IČO: 00263826

Datum rozhodování o schválení (neschválení): 11.5.2016
Výkaz FIN za schvalovaný rok (příloha) sestavený k 31.12.2015
Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát (příloha): k 31.12.2015
Zpráva o kontrole hospodaření (příspěvková organizace): za rok 2015
Inventarizační zpráva za rok 2015
Rozbor hospodaření příspěvkové organizace: za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce: za rok 2015
Nápravná opatření vyplývající z přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
• méně závažné chyby a nedostatky:
- vyřazení prodeje pozemku v prodejní místo v zůstatkové ceně- opraveno účetním dokladem
číslo: 00810016
- v nedostatečném rozsahu doloženy inventurní soupisy- dokladové soupisy- opraveno
vytvořením těchto soupisů
• závažné chyby a nedostatky:
- nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření na přijaté dotace- náprava: přijato
systémové opatření -vypracován podpisový a organizační řád se stanovením odpovědnosti za
jednotlivé úkony
- územní celek inventarizací neověřil skutečný stav na účtu 028 proti skutečnému stavu.
opraveno účetním dokladem číslo 810012.
Identifikace schvalujícího orgánu: Zastupitelstvo obce ve složení:
• ing. Václav Materna
• Milan Nahrabecký
• ing.Jiří Lacina
• Vladimír Kavina
• ing.Miloš Kalaš
• Jaromír Slavík
• Jaroslav Holaj
Členové zastupitelstva obce vycházeli při schvalování účetní závěrky z účetních výkazů sestavených
k rozvahovému dni 31.12.2015, inventarizační zprávy, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2015 a vnitřních finančních kontrol.
Účetnictví za rok 2015 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce.

Obec Kostomlaty pod Řípem
Kostomlaty pod Řípem 90, 413 01 Roudnice nad Labem

Výsledek hospodaření za rok 2015 činí: 816.220,97 Kč.
Schválení výsledku hospodaření obce a jeho rozdělení:
1) výsledek hospodaření obce za rok 2015 ve výši 816.220,97
bude převeden na účet 432 tj. výsledek hospodaření minulých účetních období.
2) PO Mateřská škola „Veselé Sluníčko“ výsledek hospodaření 45.489,49 Kč bude rozdělen takto:
• 25.489,45 Kč do reservního fondu
• 20.000,-Kč do fondu odměn
Výrok o schválení (neschválení):
Účetní závěrka za rok 2015 byla schválena s výhradou (náprava nedostatků uvedených ve zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015).
Jednotlivé nedostatky a jejich odstranění je uvedeno v příloze této zprávy.

ing.Materna Václav
starosta obce

VNITŘNÍ DOKLAD - ÚPRAVA ROZPOČTU K 30.4.2016
č.
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
SU

AU

O+§

POL.

ÚZ

MD

D

231

0010

3632

2111

3 000,00 Kč

3722

2112

1 500,00 Kč

6310

2142

-4 500,00 Kč
0,00 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
SU

AU

O+§

POL.

ÚZ

MD

D

231

0010

3639

5171

3 000,00 Kč

3639

5139

-3 000,00 Kč

3111

5171

11 000,00 Kč

3111

5169

-6 000,00 Kč

3111

5139

-5 000,00 Kč

2212

5156

10 000,00 Kč

2219

5139

-10 000,00 Kč
0,00 Kč

ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO A SCHVÁLILO DNE:

Zaúčtovala dne:

Starosta obce:

