
Příloha F

Město Desná

Seznam dokladů použitých při přezkoumání hospodaření za rok 2018

Účetní výkazy Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

Rozvaha k 31.12.2018

Příloha k UZ k 31.12.2018

Účetní sestavy Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2018

Obratová předvaha k 31.12.2018

Hlavní kniha - elektronické nahlížení

Finance Rozpočet na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023

Rozpočtová opatření za rok 2018

Inventarizace Plán inventur na rok 2018

Inventarizační zpráva ze dne 8.2.2019

Inventurní soupisy majetku

Inventurní soupisy pohledávek a závazků

Inventurní soupisy podrozvahových účtů

Podklady k dotacím Seznam dotací přijatých v roce 2018

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Stavební úpravy městského úřadu

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výdaje JSDHO v roce 2018, Finanční vypořádání

Smlouva č. OLP/3096/2018 o poskytnutí dotace na Pořízení cisternové automobilové

stříkačky

Smlouva č. OLP/3097/2018 o poskytnutí dotace na Nákup osobních ochranných

prostředků, Závěrečné vypořádání projektu

Smlouva č. OLP/1635/2018 o poskytnutí dotace na Pečovatelskou službu, Dodatek č. 1

Smlouva č. OLP/2211/2018 o poskytnutí dotace na akci O Desenského medvěda

Smlouva č. OLP/2611/2018 o poskytnutí dotace na akci Sympozium Desná 2018, 

Závěrečné vypořádání projektu

Závěrečné vyhodnocení akce Oprava, statické zabezpečení a doplnění hřbitovní zdi

Finanční vypořádání dotace na volby 

Dohoda č. JNA-VZ-28/2018 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP

Ostatní

Podklady k výběrovému řízení na akci "Bytový dům č.p. 334-335, Desná - vybudování

vodovodních přípojek"

Podklady k výběrovému řízení na akci "FŽS - Desná - Cisternová automobilová stříkačka"

Podklady k výběrovému řízení na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení v Údolní ulici"

Podklady k výběrovému řízení na akci "Výměna oken a dveří na objektech č.p. 163, 456, 

530, 883 v Desné"

Zápisy ze zastupitelstva města za rok 2018

Zápisy z rady města za rok 2018

Zápisy z jednání finančního výboru za rok 2018

Zápisy z jednání kontrolního výboru za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2017

Daňová přiznání k DPH za rok 2018

Veřejnoprávní smlouva a poskytnutí dotace Jizerský klub Lyžařů, z.s. + vyúčtování

Veřejnoprávní smlouva a poskytnutí dotace Divadelní spolek J.K.Josefův Důl + vyúčtování



Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje

na období 1.1. 2017 - 31.12.2019 s Libereckým krajem

Účetní doklady Přijaté faktury týkající se oprav v roce 2018:

např. df č. 153, 158, 180, 706, 767, 770, 789, 794, 832, 868

Přijaté faktury týkající se investic v roce 2018: 

např. df č. 719, 720, 721, 732, 829

Vydané faktury za celý rok 2018

Pokladní doklady za období 3/2018 č. 845-900

Bankovní výpisy ke kontrolovaným dokladům

Potvrzení od ČS o zůstatcích na běžných účtech k 31.12.2018 

POZN. Všechny uvedené doklady byly využity při zpracování příslušné oblasti 

hospodaření, nebyly prověřovány všechny náležitosti a obsah dokladů 

a písemností


