
§Éeis jl{!-§lžt}tr5} ieděi!r![_§inenč.!_1{&í.$_Hí,b§ru f,žisÉqelt9.t§í|§,agbee Bi"loh

D;ttuttl a místo k*nárri: 1*, záŤi 2015 r, t8:30 hod"" eased;ici nrisi**st Obe*nrlrci úřadu. Brlotr č,p. S9"
Fřítr:r:mi za F\i: X,']adar:* Řlhová. {}ri*eu§c Haplanclr.á, Fetr §r:mr {om}uveir - cldprrl*riní sračr:a
v zar*šstrrání),
i}řít*mni *statní h<;sté: Kristj,rra Bureš*r,á {priilrěžnč bělrer"rr jeclrrání lra vysvčtlení dctazťr F-V}" í}arruše
Ěirríbit*vá {kni}rovltice -- ot*r,.ř**á knilrcvlr* v zaseda*í mígtn*sti dcl 19:0* tr*il,}"

P x,i: gr*nt .i u"rŤn án í :

t } l}řlvítání {úvoc1. ust,iiršelriscirop,r,icst}

2} §cirr,áleni prúsíaín* (pi:ip;irln*.jeh* rloplnční o clalší zjištčné skutečnirsti}
i't Fl,rrr"rtreq"í kontrol5, hclspodař*rrí smajetk*tn a fi*a*črrir:ri prostředkv *bce za mčsie* iijen,

list*i:ad a pr*sinec ž{}!4 {k**tri:la firktur. r,Ýpisů zúčtu" pokiaclních dcrklaciťr" *rlla3r,ý*h
trrtletktadů)

4} *i.qk*se
5} Z,áv*t

Jednán{ t"V i"ídí jeh* přecls*dk"r,pg qrlá1* j*r: l}FV}:

}} JedrrániFXlzahájiiaPF\ir.,J8:3i]h**i,přiriítalapiitor:xráči*n3,,FV.zkontr*l*valaus*ášenís*fu*;lnrrsl
{i:řifumní ? či*neivó FV ze 3 {{36.*7 %}.

ži PPý př*č*ťla rrávrh plogranru j*rlr:*ní. Žáďi** zmč*y- a d*plrrčlri lreb_vl_v rravr"ž*ny.
ř-ílasor,ání o pr{-}gTaiflu jeclrlár,:í FV } í:.9.?ú] 5
řr*: Vťti. *li.a Froti: - Zdržel se: -

3 } Na základč přeril*želtýclr ťlčetních dokl;:titl L:3,,la proi,eciena kcnírotra:
a) ,Forlr,olrnč b_vi"v pr*jit_v Vý,pis"v z L:a*kovnic]T ílčtír:
*) Ur\etni pcir3,&,v na bank*vilírn účtu č" 113245*iii]100 {l{,omerčrr{ lrarrk*}:
3.1fi.]i]l4 Kč 46,*l7"- 1,ýběr lrot*rl*sli ii* ptiklaríny"
{r,t*.žCl4 Kč 1.1ž4,- Svazek obci Žeiezných hor"
1 3. i l}.:i}1,+ Kč 4_3§,- u}rratja pcvill*álr* ručeni za vitl*ík Ftj:383.
30. i ů,ži} t4 í{č 1 8"24{i,- náku;: pozei::k* *d ;:. Y, fu{.,

3ů.i{i,Z{}i4 Kř l.ó1*,- náktrp trrozen"lku *rl pi, J. K."
3.1 1"2*14 Kč "45,573- 1,ý,běr lrotcrr,*sli ei* poklaclny,..

4.1:,ž*]4 ító 2.418"- mlrracla z-a ť,eský te]*í. seznan:.
c).12,2i}14 Kč 54.3í:3.- i,jóěr hctElv*sti do pokladrr3,..

t ?. i].2i_} t"4 Kč 7"{J**.- 1,ýlrřr hotclvtlsti <it,l ptllclaclny"
Dále b.vi,v v prťrbčl:rr nrčsíeů pr*váelčn5, pra,,,irlelnó ptr;rtlry zclrxr,*tnílr* pojištční ,z *load, ůani z příjrtlů
r mi:zd"
1,1pŤíjrncr,ó části jsr:r"r pravirielr,:ó zák*nrré rl*ta** *ci Fil irr* Parcluiri*ký kraj, ;:řijrny dlc loterijt]íht:
zákona, ;rirjm.v za ap*trlý *rlprodej třídělrého *cipaeli: a par:ht*r,t-l* za pr<>*ájenr s.}becní*h pozelnklr, tzr,.
p*c,htavrr* {Argo Zipal s"r.c,- thtrta pod liřeiorrčí Kč 7.7t 1"- a Lipanova ij.§.. Lipolti*c Kč 4t.305,-}.
Kolrečri_v zrtstatek batnkovxih* účtu k 3 1 ,12":t] 1 4 činil Kč 1 ,84 i "§ l ?.7{r.

i}rs}bčhla <liskuse k platbř z;r stružbu Ů*sicáho teletl st-:zltalnu. t}1* našell* náz<lrls se jerirrá t.i rrekalé
prrrktik.v tót{i liffily. neboť ji by-ta *rl ČCI udčiena ;:r:kui-a. JerJrrťr se * tel. ž* ítrma rczesílá nalririku, kt*rá
s* p*dr:i:á t-aktrrře z.* inzerú v t*]*ťonníR1 §ezn&::-}ě Ztrató stránk3l. Fir":r:_v {úřady, instituco}, které tuto
nab{elku 3:*važuji za plrroh*il*ettrrý dcklac1 a prr:v*dtru "jetro ťlhradu. s* pirk těžki: v,v-vazují ztzv.
sp*lrrprá*e" Snrlourru lze jer: těžko vypirvě<lět, ,ln*sí {* b3,,ť prsernr-r* a za splnčni xrčitý*lr podrnínek.
Y cpačn*rn případč t.v"ty furktrrr_v clroilí 4x ročně a rnusi být vZd3, *hlazeit,v, nebnt' pak i:la*di upomílrk_rl
s r'_vČÍslenj,i:,t vysokjmr ilerrá}en, . a to si kažťiý ron'_vsií,



Firtar:črlí výŤrnr terly narrr}lr** ab,v Zastupitr;lstrrcr obc* povŠřilr staťfi§tit a tilt$ n*srn-vslně uzar'řq:nou

srtllour,* uirqlrrčil. 'í'ttttl tinanční částka pak rTrůž* }:ýt |roLržita na skutečně prrtřebné r'.r,dajt) tllrc*" Víc*

irrti;rmaci o tót1-1 lirmč lze získ;rť natr:ř. na : t"rfig:ll'tvrul.fi:_9_d§lárá§§§]*y*e_islb§§!:§ad§agr:gtlgbjrr€k*]e-

p]-alrtik}ii a *l*olrý-e}r <1a1 ších.
W\1,1&l"stránk3;". kteró 

"js<_:rr 
*v*d*ny na cloklarlu jakrr ..Zápis inzer*ntir \r sczlt&::,lti la,,ll,§,.j3:i:bij;:istrxnkv,cz

,, ne*xistuií".
(t}d terlna 3{L t 5 j* t*lct §ffilt}Lrv a jlž ve vjprlr,črli.}
řV plc.j*drla] :::tožncst, z,ď"a b,v xcb_r.,l* r,h*dn* uskutečrrit jednáni sl{R a zl*pŠit *bchodni Podrnínk-v

k ve1l*r"li ts;hgt* lrir*k*vníhi: ričtr: . ,. jeclná se lrlavnč * r,,_vši bankovnich ptrptratkŮ" zPťrs*b ii Č*tnost

zssíiá*í barrkovtríclr 1,ý;:isir,, .,

*,r.; ť]ietni pclh_vb.v na ba*krrv:,tírn účtu č. q4-74135Sl lů7] 0 (Č*ská nár*dn{ ballka}:

V přijn.*r,,i čiisti isclu půL}ze dotace olr*c z krai* a l'-* v},,clatic]vó části peiplatk_v- za vede*Í ťlČtrr.

Kr:rrečlrý zůstatek bankrrr,Éíhs} ůčt* k 31.12,zalz$ čirril Kč t43,897,84.

*pčt Fli prcierinal *rrižncrst. zeia účet rr i:n* 3:a*k3,,rnusí být zpr:platňrrr,án, *eb*ť se j*rlná * státní banku

"r 
bai:ku. rr kter,é *rusí rr:it *b*c i"lenizc. irařieen.ou"

l}iskrrse k ťrčtrr veclenéinu u Čug žádná rreb.vla, účeť je veden "jirk* ctru,ltý, a tr> pttvitrarě u íét* birnk,v,

púuze r,iz. r.,.Ýš* ... bantr:r,ní pciirlati,y fi.] íofilll,} účtlt,

bi p*rircb*č b;,,1"v pr*jit,v vš*ciii'v piijrrt* Ťaktur3l za měsic prosilt*c :{}14, tJ kaŽelÓ íaktul,v tr_Vlt:

zki:*tr*lrlvárlc: ori ktrl'o lr"r,,l;r vyst*ricna, čelic se týk,ala, *lr> jakélro eibdtlbí sPadii;r bYlr: P$§i}uzťllt]"

zda .ce j*iin;i o v}rlaj *bee. 1r prosinci bylo pr*účtor,áno ceikenr t5 pŤijaíý*h taktrrr v celk*vé r'ÝŠi KČ

?ů.5§2.1 iJ.

Faktura
přijaiá
ini*lni
číslo §tručnÝ n*nis íaktur*vanÝ*h údaiů

C*na celke*: vč.
DPH

4 Á"a G*rdie, Jihlava - škoieni k účetnín,:u prográmu 1 45ž,ůů Kč
1ÁAIt9 ČeskÝ ie!ef,s*znam * zápis clo ,rl,Ew,mobiln]seznanr-cz ž 418,ů0 Kč

14§
Sordic, Jihlava - rační předplatn* prosr*mu na 2CI15 a modui
Paklgdna 3 642,1ú Kč

,14fi Vodafone - teleí. p*platek za č. 7744002S4 4s,00 Kč

147 fu4.Jeníč*k - oprffva a moniáž skříňky {asi výv*ska v zap§!,vqe} 863,ů0 Kč

14& SOP * sv*z TK* 11i2*14 l4 317,§0 Kč

149 UtZ pťode| - Zal0na na eleHtrlnu 16 4g0.0* Kč

15* ř,,*cr, M. pystc*tÝ - právní služby při ukcnčeni ry"*** p*l"tqg§in*}_v,L, ? 0ů*,O* Kč
4 r.4 l,uloravlařres* - sbirka zákor:u {piaeen* zálohou Kč 12.0qqij 1 349.00 Kč
1q} M. Marek - čištóní boi|eru, těsněr:ítermost*t, č.p. 1 2 3B5,*ů Kč

153 J. Zezulka, M. Král*vá - sanitace pivních veden! 1 §25.ů0 Kč
4eÁiJŤ RWř - z*loha na plyn, č,p, 54 250,** Kč

RWř - z*l*ha na plvn, č.p.69 3 8,10,0ů Kč

15§ RWE * plvn, č,p. 69 3 42*,*0 Kč

157 ČEZnr*d*i - zál*ha na *lektřinu 16 4sů,OCI Kč

15* čEzprodei - záloha na elektřinu 2 520,0CI Kč

Celken,t doktadů za prosinec 2014: 16 přijatých {q&!§r 70 5s2,1ů Kč

iliskuse se vedla u ťaktr_lry č. 144. viz. sťej:tc jako u bodu 3)a), * u taktury č. 148. Zrtre Lryl p*Ltze

k**statován celk*vý svoz TKC} a l*: 3,7 t zs 1112{}14 za ]55 cllrčanů.

í}áje se vedla obecrrá diskrrs* k lrčit:vání tr ba*k*vnílrr lrčtu a poklailrr*,

I{a účt*cir ""tl*tv v bankách," s* rrčtrrje na záktraelě s:znáfi}*ni hanky o 1iřijatýclr nebtl Pr*vcrlenýclr
platbách (bankovni i,ýpis_v}. Vklady nebcl y$,bčr.v perrčz v hot*v*sti ;i připadné převcdy lrr*zi

Lankavnj*ti účt,v se nrusí účtovat pí*§ti,eď*;ťtvi:n učtu ..Fcn{ze ta cestě". Ne]ze z riČtu Bal:kovlti ÚČtv



přimo prcvádět },iE:tcve_:stní vjpi.tty {např, výplata r"nezet). V,l,ůra:rá hclttlv*st z hanky sc pr*účtuje při:s

ú,čet ""Peníáť, 11& ťť$ťč" na ričet ".I}*klildaxr" Ll znělro isrru již pr"*r.ádělr,v hiltol.trstí plaíl,:3," j;Ř<l

ltáklada r,é r,3,.daj e.

Fo k*nzulta*i se sl. účetní nd roku lCI 1 5 bude tenir"l prcblém *dstrančlr.

c) Ke kontrale b3,,l3,,, illl1e přeillilžerr.v hotov*st*í pclklarŤr"rí dtrklarty" "}ectrnalo r,ýrlxj*r,é poklarlní
§ 1nt*r§l§1 eíc {lt}l(tff{tV souvrselá S pr$vozeín OnCť"

PD
interní
čí*la $ťučnÝ popis dokladů

Cena e*lkem vč.
DřFi

119 ůbčerstvení na Mikul*š* 8CI,0O Kč
12* poštovné za do§oručenÝ dopis 47,0CI Kň

1ž1 vÝzdoba vánočniho etromu 4.3,*0 Kč
122 vÝběr z BÚ 54 423.s0 Kč
]23 vánočnístrom B57,0ů Kč
124 Výzdoba vánočního str*mu * řetězy 4"870,0ú Kč
,1nÉ
ILJ Mzdy{zastupitelé a obča*é pracr.r.jící na DPP} 48 363"00 Kň

126 P*št*vná s5,fl0 Kč
ll{ F*št*vnó z* d*poručenÝ copis 47.fi* Kč
j28 NovÝ zámek na pohostinstvi 769,CI0 Kč
lZij ř"tákup pošt, Známek s5,0fi Kč
13* Poštovné 7s,00 Kč
l31 výběr h*tovosii d* poklaci*y 7 ú*ů.00 Kč
132 §i lv*str*vský *hň*stro; 2 42fi.s* Kč
133 Vvbav*ní p*hosiinsiví ívarná k*nvice, n";ikr*vlaná ir*uba, sklcničky} § 910,CI0 Kč
41n přih!ášení k trvalému sobytu 50,s# Kč
41EiJJ Dorovnání pokladnv na rulový zústáiek k 31 ,12.2ů14 6,0ú Kč
.l aá kancelářské poiřebv 2 410.00 Kč

Ceikem dokladu z§ pr$si-]ec 2ů14 "8 PD 127 5*1,ůů K*

liiskuse: Oc1 roku ž*t5 b3,."b3,1c p*třeba l.ésl pokladní iloklaci,v přírno r, účettrictví, aby sc nev3pisclval_v j*"{ič

ručnč 1nákr:p *lcleiulu P*klaclna, ťaktula č.145 j.

Dái* je p*tř*ba prcvádět piesné *čt*:,árrí r,i,bčru htrtovtlsti z lrar:ki:vttího účt* d* pr:kladn,v přes ú§*t ;:*niz*
ni: cesíě, kt*rý strouži k překlenuti časov*hit lrcst:uiatju :rrezi učt*r,áníln na záklaiJě pitklaeiní*h ilr:klarl* a

l,Ýpisť: z účtri. a lrlar.,lrč nrrrsí bjt 1jyst"1\,c\"átl,v př:lrnavé p*klaeiní ri*klady na celcu v3ibíl"an*u částku. í3ři

ťtčtor,ání o pchrv-bu pe*šz r. hot*r,,osti je nezb_i,Ťnč nuttré účtar,ai ns z;iktrailč pfijmclvých ir výdajirvýctrr
p*klaelnír:h d*ktadů, Z p*kladrr_v sr: pak buclou nan*áinč 1/vst.11,i}v3í na r,še*j:ny- lttttrv*sttií plaíb3" ;r*klar3r:i
d*kt.rd.v*, §131 peněz v prlklaclně nelze t-iairraz*r,at §tlirzenkanrt,
§tein,Ý zár,ěr jako u b*du b]- oil r"*krr 2015 brrrj* lťnto pť*blél:r adstrirlrČn,

{Cd lectr*a 3015 jso* již r.j,-i:čr,_v z bank*r,níh* účtu el* pak}ai1*.v a vklad_v z pr:k3adn_v

prol.ádčnv přes ťlč*t Y*níz* r:a cr:stč.)

i1} V_vstar,ená íbi<tr"rr"y: 1r3,1;t v_vstavťlli} pouzť jerilra tbktrtrir, SOF r:;i I<c 4{}2.-.

e} §,{ziJ*r.é ilr"rklad_v: §yly d*k**lr*lcvarl* uxarrřeiró t}ohael_v pt"*verieni práce. F*z*l":

základě Dí}P r"nus{ i,lýt rtritx, v rozsahu 3{}0 rrlčně pr* jeclr'ohtl za*rěst*.tvat*tc,
c*ipracované h*eiirl,v t*nť* Ťi:erc1 praccvní cloh,v překr"ilčí.

*iskilse: Při s*pisr:r,,áltí n*vých DPP d<rporučím* pl'i přištínr jederá*i FV apůsob a *bsair ťěc}:l* smiriv, U
vý,pl*t m*zd by m*l být od kažrtróht. zan,ičstr:ance piiicžen Pra,;cvnj y_vkaz, kť*l,,v b.r, n,:č1 *lrsalr*r.at

lr:ir'ir*álně t_rta náležitcsti; jmón*: a pi,:jmeni, z& ".!aký ln*síc je r3.plněn. odpra*i:van* l,:<,rdin_v vdiul*nr
r!ni, ;:*pis 1._y-konané pl"ťrce. k<l* si pr*..,edenou ;rrii*i převzat {ví s} ni" že b3,1a prcv*denir a vjakérn
rozsairu}...".a sl*rtží jakr: pr:dklai1 pr* yjpcrčet rxčsíčni *dmčn.v- {nrzd,v.}. N*lze pr*vádět vypi*tu 1r*z

p*dktadů. t}ále ji: prrťř*ba každénru zaměstnan*i {zastupit*l. pracrrvník *a t}PP,."i dávat v dťn r,ýplitt.v

Vý,platrrí listr:k" na kt*r*r"n .je v3,kázálta hruitá fitzda, cdvedgt.rá ctnr1 z pi,íjrnů, <lctrr,*elc*ii sociální g
zrirav*ttri p$"Jištóní" Pak si krržctý r:růže pr*l,ést k*rrťreilu své iinančrrí *:rtnrčrl5r.

dr:klacl_v s i ír:r číslern l1,{} až t3*. Vešk*ré rloklacl
Seů
t obce

*a barrkor.*j účet

{Jell,*elsfiá pl,**e na
idsslx1{ s* stár,,at. že



F* kcnzutria*i s* sl. účetní nárn b,r,4* se1*l,;nc" ž* ,.Fracorryri výkaz-ť' v.rplrlelván-v a Př*dktrádán-v

1, pisemtlé p*cl*bó n*,istlu, pl}uze t*rt:rrru ustrrilro srlělelrí rrebcl Sh'XSk_v=,

Nar..rhuj*m* l*t* skuiečnost zmčl:it rl* star,* rak, jak je uveilen* v badu ei,

* Zál,črem by*lr*m ehtěii irlŤ.r-rr:aovat klanrč bčžného režijnil,o pícv*ztt *b*e o vČtŠii;h ŤjnanČrrích

1:r.i:j*ktcch a rrákup*clt, kterii cbec r. r*c* ?{J-l4 fl*aircovala:

úp*"; i;;;; pun*lv ne i r 7 .g45,-.ir*up*čk,v na lrřiště Kč 33.35ů,-" plrlt*vé nŮžk.v KČ8.{J49.-" t"ekr:r,strukce

sklep* r, p*h*stinsr,i Kč i4.íJOů,-. r*"nárrí i*rénrr na skáie Kč žg.ů,tíj,-. ,,*l'é žiclle cl* Polr*stinst'i KČ

28.q5{},_.krb*r,á kamna ijo p*irostinstvi Kč 12,§!Xj.-, r,nitřni civ*ře ypoh*stinstvi KČ 1O.rt7l}"-, nraiba

v pohcstittstr,í Kč :9.?87,4{}. inst*lntórskó pr,áee v r*lioltllství í(č 3:,Ttr{}.-. tr*drriČt<a {ndcsit d* Politrstinstvi

Kč 4"ó]8._. stavei]ni úpravahŤi.{tě apcli*stinstvi Kč 7{,},38ž,-, porllahcr'ťr kr"l,,'tirt* dtr Poir*stinství KČ 5{}J:5"-

konrpr*scr dc poie*stinstr,í Kč q.ý8ň,-, |rr,toU*"3,,r:hřír"ač do polrristirtství KČ 4.5Z4--, nor'* t*sl;lttraČ*i st*lY

d* pch*stinsivi Kč 17.7E2"-. ze}remá uoto!.uu*r,á zasrár,,ka l,čctnč 1itvičk.v a stavebníc}r Prací KČ 88,Ů7[J,-,

ur,ítac{ c*rlule *i:c* na začátek obce r,č*tně star,*bni irrslaie*e celkenr 5 ks t{Č §{i,475,-,

.4} *iskuse byla pror,áclčna lr kažrl*ii* baciu zr,laišt", Na zilr,ór nám tr*víc str. ÚČetlrí v-vsvřtlila někt*ré

n*jasné úč*tni prrstrtp.v, např. v,vsvčt]i]a, že r*zplrčtcvá rič*lnictrri rná jirré Či*it-,l-áni ilČtri v {lČt*vórr'

t"ozvr1eu op,tlti klasick*n:u ipoitvoji;órnui; **et,.ictl,{" ž* účt*vrlnílr*tavasti n':*z'i Paktradn*u a bar:kr:u

j* také již OK pr*v;lclěno př*s učet Fertíze na ce-qťě ir smi*uvit s Českým teletilnnírt seznamen: je jiŽ

cdieilnaž0l5l,_v-por,čz*na"", _ .Ý,!! 1

5) Závét.: ppl, kaniiat*val3, ž,e je pgiřeba provóst sh*rln*u k{lr:tlclu roku 2015 v cr-r ne.jvČtŠinr lr-rzsahtl,

n*ž proběhne kontr*la z !.iraisl(óho úřaclu, a l,:laYr'š" ab-v b-vi-v rraŠ* návrhy př*elloŽ*n-v* zil.rtup!t*lx;::

rra rrej lri i žš í m zased ání zast r: ;:itel stva 0i] trfi ,

J*einání b_r4o ukcrnč*no v* 2í}:3* hoi1" ,/ "
.í/

Z áp i s l, _r'hotovi l a : Yl arl a ni: Ř í h* r,;i {li ? Yh


