OBEC DRSLAVICE
DRSLAVICE 25
384 21 HUSINEC

Výtisk č. 1

P R O T O K O L č. 01/2007:
o výsledku kontroly finančního výboru za rok 2007

Kontrolovaný subjekt:
Předmět kontroly:

Cíl kontroly:

Obec Drslavice
Drslavice 25
384 21 Husinec
Hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2007.
Správnost, úplnost, průkaznost, srozumitelnost, přehlednost
účetnictví a jeho vedení způsobem zaručujícím trvalost účetních
záznamů v návaznosti na dodržování ustanovení zákona č.
563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Stav správy a
ochrany majetku. Dodržování rozpočtové kázně, hospodaření
s udělovanými příspěvky a dotacemi
Prověřit dodržování právních předpisů a opatření přijatých
orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů při hospodaření
s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito
orgány.

Termín provedení:

17. 10. 2007

Kontrolní skupina ve složení:

Ing. Zdeněk Švejda

Pověření č.:

----------------

Počet stran protokolu:

2

Počet příloh:

----------------

Počet výtisků:

dva – výtisk č. 1 (kontrolní výbor)
- výtisk č. 2 (Obec Drslavice)

Růžena Mauricová

1. Úvod
Zkontrolovány byly účetní doklady za období leden – srpen 2007. Kontrola proběhla bez
problémů. Za obec Drslavice byla přítomna účetní obce paní Miroslava Binderová.
2. Kontrolní zjištění
Zkontrolovány byly např. tyto doklady:
1) předpis a úhrada mezd:
- předpis mezd za duben d.č. 20001 z 30.4.2007 (HM 5750,00 Kč)
- úhrada daně z příjmů a výplata čistých mezd d.č. 014401 a 090064
2) předpisy a úhrady poplatků:
- předpis byly zaúčtovány dokladem 30001 z 31.3.2007. Úhrady jsou prováděny
hotově do pokladny OÚ Drslavice nebo převodem na účet.
- K dnešnímu dni poplatky uhradili všichni poplatníci kromě jednoho. Vymáhání
tohoto nedoplatku se v současné době řeší.
3) Obec v roce 2007 obdržela pokutu za nepředložení poplatkového hlášení za odběr
podzemní vody za rok 2004 a 2005 ve výši 50.000,00 Kč a 1.000,00 Kč na úhradu
nákladů.
- obec uhradila tuto pokutu: d.č. 015701 1.000,00 Kč dne 22.6.2007
d.č. 015801 45.000,00 Kč dne 22.6.2007
d.č. 015901 5.000,00 Kč dne 25.6.2007
Úhrada proběhla ve 3 splátkách z důvodu finančního limitu internetbanky.
4) Obec obdržela výměr za odběr podzemích vod za rok 2006 ve výši 39.326,00 Kč.
- Tento poplatek byl uhrazen opět na splátky (limit internetbanka)
d.č. 012001 20.000,00 Kč dne 13.3.2007
d.č. 012101 19.326,00 Kč dne 14.3.2007
5) Z faktur byla zkontrolována např. faktura za odvoz PDO za leden 2007 na 2.826,00 Kč.
Předpis i úhrada této faktury byl zaúčtován v únoru 2007.
6) Obec v srpnu 2007 obdržela finanční prostředky z programu „Obnova venkova“
ve výši 100.000,00 a 80.000,00 Kč. Zaúčtováno bylo zatím pouze přijetí dotací.
Použití dotace je vázáno na realizaci, která bude probíhat od října do prosince 2007.
3. Závěr
- Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
S tímto protokolem byl seznámen a jedno vyhotovení stejnopisu protokolu převzal:
Helena Machovcová
starostka obce
………………………………

…….……………..…

jméno, příjmení, titul a funkce vedoucího
(zástupce) kontrolované osoby

datum seznámení a převzetí
(měsíc vypsat slovy)

Protokol vyhotovili: Jméno a příjmení:

………….………….

Podpis:

Ing. Zdeněk Švejda

…………………….

Růžena Mauricová

…………………….

V Drslavicích dne: 17. 10. 2007

podpis

