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Opatření k nápravě chyb a nedostatků 

Věc: Doplnění     Závěrečného účtu za rok 2019

Na základě zjištění provedené kontroly přezkumu hospodaření za rok 2019 ze dne 
5.3.2020 byl doplněn Závěrečný účet za rok 2019 o Opatření k nápravě chyb a 
nedostatků za rok 2019.
1/ Územní celek neúčtoval o vzniku pohledávky vyplývající z uzavřené kupní smlouvy
na prodej pozemku – dne 1.1.2020 dokladem číslo 30109 byl doúčtován předpis na 
vznik pohledávky v částce 2840,- Kč na účet  311 0060 . Napraveno.
2/ Územní celek neúčtoval o vzniku závazku faktury (daňový doklad číslo 
3402007379 ) k 31.12.2019 (DUZP) – v roce 2020 budou faktury zaúčtovány na účet 
321 k DUZP . Napraveno.
Opatření k nápravě chyb a nedostatků bylo spolu se Závěrečným účtem za rok 2019 
schváleno obecním zastupitelstvem dne 17.6.2020 a vyvěšeno na úřední desce a 
elektronické úřední desce

 
Zpracovala: Kobylková Lenka

                                                                                              Petr Dvořáček
                                                                                              starosta obce Roubanina

                                                                        
                    

V Roubanině 17.6.2020
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