Zápis
ze schůze Finančního výboru Zastupitelstva obce Kunín
konaného dne 13. 2. 2019, na Obecním úřadě, od 16:00 hodin
Přítomni:
Omluven:
Host:

Čestmír Hrdina, Bc. Pavel Malčík, Vladimíra Karolová, Jiřina Mlčochová,
V 17:05 dorazil na schůzi Ing. Pavel Černý
Vladimír Sedláček, Bc. Jakub Vaněk
Zdeňka Cabadajová

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola účetních dokladů za rok 2018
3. Termíny schůzí FV v roce 2019
4. Majetkové záležitosti
5. Závěr
1. Zahájení
Schůzi zahájil předseda finančního výboru a seznámil přítomné s pořadem jednání.
2. Kontrola účetních dokladů za rok 2018
Byla provedena kontrola účetních dokladů pouze za období září – prosinec 2018, protože ve dne 8.
10. 2018 – 9. 10. 2018 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce Kunín k datu 31. 08.
2018.
Účetní obce nám zaslala k nahlédnutí knihu došlých i vystavených faktur a knihu poukazů za rok
2018. Kontrolovali jsme formální stránku, předmět vydaných, přijatých faktury a poukazů za měsíce
září a prosinec 2018. Účetní doklady byly setříděné podle číselné řady 301777 až 301950 za září a
číselné řady 302421 až 302627 za prosinec. Tyto číselné řady zahrnují veškeré příjmové a výdajové
částky vedené na všech bankovních účtech obce Kunín v daném období.
Dále jsme kontrolovali pokladní doklady v číselné řadě d.č. 1847 – d.č. 2339 za období
říjen – prosinec 2018.
Při kontrole nebyly zjištěny nesrovnalosti, všechny účetní doklady obsahovaly veškeré náležitosti a
byly řádně zúčtované.
3. Termíny schůzí v roce 2019
Neprojednávaly jsme termíny schůzí na celý rok 2019, pouze jsem se domluvili na příští schůzi, a to v
úterý 5. března v 16,00 hodin na obecním úřadě. Program jednání 2. rozpočtové opatření 2019,
projednání žádostí o dotace z rozpočtu obce na rok 2019.
4. Majetkové záležitosti
Obec Kunín potřebuje odkoupit pozemek p.č. 1359 zahrada o výměře 306 m2 z důvodu realizace
výstavby chybějící kanalizace v obci.
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu obce Kunín odkoupit pozemek p.č. 1359
o výměře 306 m2 (zahrada) za cenu ve výši 50,- za m2 (tak jak obec prodává své pozemky). Pokud by
se majitelům zdála částka nízká, nabídnout částku max. 70,- Kč za m2.
8. Závěr
Schůze byla ukončena v 17:40 hodin.

Zapsal: Čestmír Hrdina, předseda finančního výboru
V Kuníně dne 26. 2. 2018
1.

