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Zápie
o konŤ,,ro|e
čet,n.ct,v(
a finančním
hoovoda\ení
obceza 3.Q.2oo7
obec o9TRoV ?5č 262 72 bYeznice

Ve dnech4-5,1o'2oo7' by|aprovedenakonŤ,ro|a
hoepoda|en(
obcefinančn(
komig(ve g|oženÍ
MarŤ,in
ětěrba , ?etr Matějtek, DavidB|áha
Úč"tnr obecnftlo,j\adu : ina |1ana )ib|k.ová
Kont,ro|a
by|ap|ánovánaa provedenav gou|aduge zákonemč.32o/2oo1 3b,
?Yedměr,emkonŤro|y
by|ynamátkou zvo|ené
a vydajovédok|adya vYi1até
a vydanéfaktury
vYfimové
-

vldajou! pok|adn(dok|adč,Vo53, p\fiemceMirog|avTegkadne 2.9'.2oo7 čágr,ka253 Kč
hrada dárkového
ba|ffkupro p(,čedkovou
vldajovy pok|adn(dok|adč'Vo52' v\(jemceinq Hana gib|ková ze dne 27,B,2oo7 čágtka50 Kč
nákuplieko7ieŮ
vj,dajovypokladn(dok|adLVo4b p|ijemceMiroglavTegkaze dne 31,2oo7 čágt,ka31B Kč
nákupbenzinudo kYovinoYezu

?Y(jmou!pok|adn(
dok|adč'112949b p|áíceMa|ecklchčágŤ,ka7oo
Kč,vov|atekza komuná|n(
odpaá
1b.b,2007
?Yfimovypok|adn(dok|adč.7541510p|át,ceKohoutkovi čágtka7oo Kčpop|atekza komuná|n(
odpad
18.8.2007
?Yfimovypok|adn(dok|adč,bo14456 v|átce če|iáovi
čáotka uo Kčza komuná|n(
odpad1\.B.zoo7
?Yfimovyvok|adn(dok|adč.bo14457v|átce|voDraqounčágt,ka444 pop|atekzamobi|n(te|efon

Vydaná takŤ,ura
č3/2oo7' odběrate| ?aŤ,rikBart,uněkDomÍniká|n(
?aoeky104,262 23 Jince ce|kem
za 35 o9o Kčop|atnádne 1b.7,2oo7zav|acena
d|elrypiouKB dne 27'7'2oo7
Vydanáfakt,urač.4l2oo7, odběrate|?aŤ,riktsartuněk,Dominiká|n(
?aoeky104,26223 Jince
ce|kem25 275,-Kčov|atná 1b.7,2o07 zap|acena d|e vyviouKtsdne27'7.'2o07
?Yijatá faktura č,24070349 dodavate|Rumpo|d.? g.r.o.Úg|avgká27 ?|zeá na čágtku560,70 Kč
za odvoz v|aeŤ,u
a gk|aev|atná dne 29.B,2oo7 d|ewpiou KB zav|acenadne 29.b.2oo7

?řijat,áfaktura 45o7oo243 dodavate|
Connex
?Yhram
čágtku6B3,.Kčza ztrátu z
pravtdelné
autobugové
?rovozu
''r.o.na
dovralty,
evlatnádne 6.b.2oo7 d|e
wvíeuKB zap|acenadne 1B.B.2oo7
?řijaŤ,áfaktura 1077242704dodavatelTelefonica
oZ Czech repub|ic
a,5,na čágtku771,og
za elužbyelektronických
komuntkac(
ev|atná dne29.B.2oo7zavlacena dne
2B,B.2oo7
Neby|yzjiětěnyzávaay,
3tav bankovnbhúčŤ,,j
42o 276,55 ke dni2.9,2oo7
DáIeby|aprovedena
kontrolarozpočtuna rok2oo7' Komtgenegh|edala
závadv.

V ogtrovědne6,1o,2oo7

Finančn(komtgeve g|ožen(:

Martin ětěrba
Tetr
Davíd

Záznam o konlro|ep\edán a p|edneoen
na ve1ejném
zagedán(zaetupitelgtva

dne 23,10,2oo7

Zprávač,.212007
kontrolykteráproběhla2}.I0.2007.
Kontrolníhouřaduobce ostrov z provedené
PŤedseda VondrášekPetr
Č1enové SÝkora JiŤí' Strnad Milan

Obsah kontroly :
a zastaraléhomajetku obce / Seznamvěcí l
kontrola likvidace nepotŤebného
v Zpomalovacíhoretardéru.
označení
kontrola dokončenípŤedepsaného
kontrola pŤevodupodílu byvalékov árny na obec ostrov
hydrogeolog.projektupro našiobec
kontrola dokončení
kontrola stavebníchriprav pŤirekonstrukci bŤehupotoka u p. Tesky
Byly zjištěnytyto nedostatky:
- pŤevodpodílu bfvalé kovárny nebyl dokončenz drivodu chybnéhozáznamuv
/ nesouhlasípočetjednotlivych podíl /
katastr.uŤadu.

Závěr : Znovu obnovit jednání o pŤevodupodílu kovárny.

20.10.2007v ostrově
PŤedseda: VondrášekPetr
Členové : Sykora JiŤí
Strnad Milan

