
Zpráva finančního výboru zastupitelstva obce Těšetice č. 1/2021 

 
 

Datum jednání finančního výboru: 29. 3. 2021 

 

Přítomni členové FV:  

Vilém Jelen, Ing. Libuše Krejčová, Mgr. Petra Velanová, Jiří Zápotočný, Stela Doležalová 

 

Host:  

Ing. Radmila Veselá 

 

 

Schválený program:  

1. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Kontrola provedené inventarizace v MŠ Těšetice k 31. 12. 2020 

3. Seznámení se s výroční zprávou o hospodaření školy rok 2020 

4. Kontrola: výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy 

5. Namátková kontrola účetních dokladů 

6. Doporučení finančního výboru obce Těšetice 

 

 

1. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

 

Zapisovatelem byl jmenován Vilém Jelen,  

schváleni ověřovatelé zápisu: Mgr. Petra Velanová a Ing. Libuše Krejčová 

 

2. Kontrola provedené inventarizace v MŠ Těšetice k 31. 12. 2020 

 

a)  FV se seznámil se směrnicí o způsobu prováděné inventarizace 

b)  FV se seznámil s plánem inventůr 

c)  FV se sezmámil s prezenční listinou z proškolení členů inventarizační komise 

d)  FV se seznamil s inventarizační zprávou z provedené inventarizace k 31. 12. 2020 

 

Finanní výbor nezjistil žádné inventarizační rozdíly. Inventarizace proběhla v souladu se 

směrnicí o způsobu inventarizace. 

 

3. Seznámení se s výroční zprávou o hospodaření školy rok 2020 

 

MŠ Těšetice hospodařila v roce 2020 s kladným výsledkem 3.632,10 Kč.  

Od obce Těšetice (zřizovatele), MŠ obdržela příspěvek 276.000,- Kč.  

Příspěvek byl vyčerpán. 

Zůstatky fondů:  

Rezervní fond: 131.833,58 Kč 

Fond odměn: 10.000,- Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb: 48.890,88 Kč 

Fond rezervní – z ostatních titulů – dary: 1.555,-Kč 

 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce Těšetice výroční zprávu o hospodaření školy 

rok 2020 schválit. 

 

 

 



4. Kontrola: výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy 

 

FV nezjistil nedostatky 

 

5. Namátková kontrola účetních dokladů 

 

Měsíc květen: 

 

Přijaté faktury č. 400037 - 400051 

Vnitřní doklady č. 700016 - 700019 

Pokladní kniha a doklady V26 – V36 

Bankovní výpis č. 5/2020 

 

U všech kontrolovaných dokladů byly dodrženy náležitosti a postup dle zákona 320/2001 Sb. a 

prováděcí vyhlášky č. 416/2004 

 

FV byly předloženy mzdové listy v celkovém počtu 6 ks. 

 

Nebyly nalezeny žádné nedostatky. Byly dodrženy zásady GDPR. 

 

 

 

6. Doporučení finančního výboru obce Těšetice 

 

 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce Těšetice výroční zprávu o hospodaření školy rok 

2020 schválit. 

 

Ředitelka MŠ předložila Žádost o schválení účetní závěrky za rok 2020, Žádost o schválení návrhu 

na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 a převedení zisku do rezervního fondu. 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit účetní závěrku za rok 2020, návrh na 

rozdělení výsledku hospodaření a převedení zisku do rezervního fondu. 

 

 Vyjádření ředitelky MŠ Těšetice, Bc. Evy Kocmánkové k provedené kontrole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ředitelka MŠ Těšetice: Bc. Eva Kocmánková ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Těšeticích dne: 29. 3. 2021 

 

 

předseda FV:  Vilém Jelen ………………………… 

 

zapisovatel:    Vilém Jelen………………………… 

 

ověřovatel zápisu: Ing. Libuše Krejčová ………………………………………….. 

 

ověřovatel zápisu: Mgr. Petra Velanová…..…………………………………………….. 

 

 


