
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2013
Rozvaha - k 31.12.2012 a k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2013
Hlavní kniha - k 31. 12. 2013
Pokladní kniha - k 31. 12. 2013
Kniha došlých faktur - vedena v knize
Kniha odeslaných faktur - vedena v knize
Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2013
Evidence majetku - k 31. 12. 2013
Bankovní výpisy - k 31.12.2013
Smlouvy o převodu majetku - kupní smlouvy na prodeje pozemků s právními účinky vkladu
do katastru nemovitostí ze dne 14.10.,18.11. a 28.11.2013
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW
ZZ00507.0052 ze dne 29. 8. 2013 na realizaci akce "Oprava budovy OÚ Kochánov
čp. 60 - II. etapa"
Návrh rozpočtu - na rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce obce (pevné) i elektronické
úřední desce obce od 1. 12. do 18. 12. 2012
Odměňování členů zastupitelstva - ke kontrole předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc
květen roku 2013
Příloha rozvahy - k 31.12.2013
Účtový rozvrh - na rok 2013 sestaven a předložen ke kontrole
Smlouva o dílo - č. SP3 - 1155 ze dne 10. 6. 2013 na zhotovení plastových oken
Informace o přijatých opatřeních - zaslána na Krajský úřad dne 5. 4. 2013
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 18. 12. 2012, 22. 1., 26. 2., 26. 3.,
23.4.,28. 5., 25. 6., 6. 8., 27. 8.,24.9.,29. 10.,26. 11. a 17. 12.2013

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny
následující chyby a nedostatky:

Předložené inventurní soupisy majetku obce neobsahovaly soupisy majetku na majetkovém
účtu 031 - Pozemky a na účtu 902- Drobný dlouhodobý hmotný majetek.
napraveno

Inventurní soupis pozemků majetkového účtu 031 - Pozemky nebyl doložen soupisem
pozemků podle parcelních čísel.
napraveno

Při dílčím přezkoumání za rok 2013: dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebylo
provedeno.
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