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Zápie
o konŤ,,ro|e čet,n.ct,v( a finančním hoovoda\ení obce za 3.Q.2oo7

obec o9TR oV ?5č 262 72 bYeznice

Ve dnech 4-5,1o'2oo7 ' by|a provedena konŤ,ro|a hoepoda|en( obce finančn( komig( ve g|oženÍ

MarŤ,in ětěrba , ?etr Matějtek, David B|áha
Úč"tnr obecnftlo ,j\adu : ina |1ana )ib|k.ová

Kont,ro|a by|a p|ánována a provedena v gou|adu ge zákonem č.32o/2oo1 3b,

?Yedměr,em konŤro|y by|y namátkou zvo|ené vYfimové a vydajové dok|ady a vYi1até a vydanéfaktury

- vldajou! pok|adn( dok|ad č, Vo53, p\fiemce Mirog|av Tegka dne 2.9'.2oo7 čágr,ka 253 Kč
hrada dárkového ba|ffku pro p(,čedkovou

vldajovy pok|adn( dok|ad č'Vo52' v\(jemce inq Hana gib|ková ze dne 27,B,2oo7 čágtka 50 Kč
nákup l ieko7ieŮ

vj,dajovy pokladn( dok|ad LVo4b p|ijemce Miroglav Tegka ze dne 31,2oo7 čágt,ka 31B Kč
nákup benzinu do kYovinoYezu

?Y(jmou! pok|adn( dok|ad č' 112949b p|áíce Ma|ecklch čágŤ,ka7oo Kč, vov|atek za komuná|n( odpaá
1b.b,2007
?Yfimovy pok|adn( dok|ad č.7541510 p|át,ce Kohoutkovi čágtka 7oo Kč pop|atek za komuná|n( odpad
18.8.2007
?Yfimovy pok|adn( dok|ad č,bo14456 v|átce če|iáovi čáotka uo Kč za komuná|n( odpad1\.B.zoo7

?Yfimovy vok|adn( dok|ad č.bo14457 v|átce|vo Draqoun čágt,ka 444 pop|atekza mobi|n(te|efon

Vydaná takŤ,ura č 3/2oo7' odběrate| ?aŤ,rik Bart,uněk DomÍniká|n( ?aoeky 104,262 23 Jince ce|kem
za 35 o9o Kč op|atná dne 1b.7,2oo7zav|acena d|e lrypiou KB dne 27 '7 '2oo7

Vydaná fakt,ura č.4l2oo7, odběrate| ?aŤ,riktsartuněk,Dominiká|n( ?aoeky 104,26223 Jince
ce|kem 25 275,-Kč ov| atn á 1 b.7,2o 07 zap| acen a d| e vyviou Kts dn e27'7 .'2o 07

?Yijatá faktura č,24070349 dodavate| Rumpo|d .? g.r.o. Úg|avgká 27 ?|zeá na čágtku 560,70 Kč
za odvoz v|aeŤ,u a gk|a ev|atná dne 29.B,2oo7 d|e wpiou KB zav|acena dne 29.b.2oo7



?řijat,á faktura 45o7oo243 dodavate| Connex ?Yhram 
''r.o.na 

čágtku 6B3,.Kč za ztrátu z ?rovozupravtdelné autobugové dovralty, evlatná dne 6.b.2oo7 d|e wvíeu KB zap|acena dne 1B.B.2oo7
?řijaŤ,á faktura 1077242704 dodavatel Telefonica oZ Czech repub|ic a,5, na čágtku 771,ogza elužby elektronických komuntkac( ev|atná dne 29.B.2oo7 zavlacena dne 2B,B.2oo7

Neby|y zjiětěny závaay,

3tav bankovnbh účŤ,,j 42o 276,55 ke dni 2.9,2oo7

DáIe by|a provedena kontrola rozpočtu na rok2oo7' Komtge negh|edala závadv.

V ogtrově dne6,1o,2oo7

Finančn( komtge ve g|ožen(:

Martin ětěrba

Tetr

Davíd

Záznam o konlro|e p\edán a p|edneoen na ve1ejném zagedán( zaetupitelgtva dne 23,10,2oo7



Zprávač,.212007
Kontrolního uřadu obce ostrov z provedené kontroly která proběhla2}.I0.2007.

PŤedseda
Č1enové

Vondrášek Petr
SÝkora JiŤí ' Strnad Milan

Obsah kontroly :

kontrola likvidace nepotŤebného a zastaralého majetku obce /
kontrola dokončení pŤedepsaného označení v Zpomalovacího
kontrola pŤevodu podílu byvalé kov árny na obec ostrov
kontrola dokončení hydrogeolog.projektu pro naši obec
kontrola stavebních riprav pŤi rekonstrukci bŤehu potoka u p.

Seznam věcí l
retardéru.

Tesky

Byly zjištěny tyto nedostatky :

- pŤevod podílu bfvalé kovárny nebyl dokončen z drivodu chybného záznamuv
katastr.uŤadu. / nesouhlasí počet jednotlivych podíl /

Závěr : Znovu obnovit jednání o pŤevodu podílu kovárny.

20.1 0.2007 v ostrově

PŤedseda : Vondrášek Petr
Členové : Sykora JiŤí

Strnad Milan


