Obec Málkov
Zastupitelstvo obce Málkov

USNESENÍ z veřejného zasedání č. 3/2019
ze dne 26. 6. 2019
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Málkov schvaluje následující program zasedání.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok
2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2018 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a
přijímá tato opatření:
- Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu. Obec neúčtovala
o převodu hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 720 030,32 Kč z účtu 431 – Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet č. 432 – Výsledek hospodaření minulých
účetních období, přestože obec schválila účetní závěrku za rok 2018 na svém zasedání dne
27. 6. 2018 (přeúčtováno až dne 1. 10. 2018 účetním dokladem č. 300000014).
Nápravné opatření:
Nelze již v roce 2018 opravit. V roce 2019 bude účtováno o převodu hospodářského
výsledku k okamžiku uskutečnění účetního případu.
- Inventurní soupisy nebyly vyhotoveny k účtům 132, 347 a 388.
Nápravné opatření:
Inventurní soupisy k výše uvedeným účtům byly doplněny.
- Ve Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2018 je chybně vykázán ve sloupci Hospodářská
činnost na účtu 531 – Daň silniční, zůstatek ve výši 50,00 Kč a na účtu 609 – Jiné výnosy
z vlastních výkonů, zůstatek ve výši 28,10 Kč, i když obec neprovozuje Hospodářskou
činnost.
Nápravné opatření:
Nelze v roce 2018 opravit. Chyba se již neopakuje, na účtech 531 – Daň silniční a 609 –
Jiné výnosy z vlastních výkonů není účtováno.
- Inventurní soupisy k 31. 12. 2018 neobsahovaly okamžik zahájení a okamžik
ukončení inventury k účtům 078, 081, 082, 088, 192, 194, 231, 261, 311, 314, 315, 321,
331, 381, 331, 336, 337, 342, 381, 389, 401, 403, 406, 408, 432 (dokladová inventura).
Nápravné opatření:
Na výše uvedené inventurní soupisy byl doplněn okamžik zahájení a okamžik ukončení
inventury.
- Neuvolněné místostarostce obce, jíž zanikl mandát člena zastupitelstva obce (dne 12.
11. 2018 – ustavující zasedání) nebylo poskytnuto odchodné ve výši 14 000,00 Kč.
Nápravné opatření:
Odchodné bývalé neuvolněné místostarostce bylo vyplaceno dodatečně dne 11. 6. 2019.
- Schválená rozpočtová opatření nebyla zveřejněna v souladu se zákonem. § 16 odst. 5,
neboť: rozpočtové opatření č. 1, předběžně schváleno v zastupitelstvu obce dne 20. 12.
2017, zveřejněno dne 4. 4. 2018, rozpočtové opatření č. 5 – schváleno starostou obce dne
11. 7. 2018, zveřejněno dne 10. 9. 2018, rozpočtové opatření č. 6, schváleno starostou obce
dne 25. 7. 2018, zveřejněno dne 14. 9. 2018.
Nápravné opatření:
V roce 2018 nelze opravit. Schválená rozpočtová opatření jsou již zveřejňována v souladu
se zákonem..

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2018.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Málkov schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Málkov schvaluje Darovací smlouvu se společností DIAMOND
COMPANY.

V Málkově dne 15. 7. 2019

Bc. Lucie Klepáčová, v.r.
starostka

Vyvěšeno dne: 16. 7. 2019

Sejmuto dne:

Petr Olejník, v.r.
místostarosta

