
Příloha D

Město Desná

Seznam dokladů použitých při přezkoumání hospodaření za rok 2019

Účetní výkazy Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019

Rozvaha k 31.12.2019

Příloha k UZ k 31.12.2019

Účetní sestavy Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2019

Obratová předvaha k 31.12.2019

Hlavní kniha - elektronické nahlížení

Finance Rozpočet na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024

Rozpočtová opatření za rok 2019

Inventarizace Plán inventur na rok 2019

Zpráva z provedené inventarizace ze dne 7.2.2020

Inventurní soupisy majetku

Inventurní soupisy pohledávek a závazků

Inventurní soupisy podrozvahových účtů

Podklady k dotacím Seznam dotací přijatých v roce 2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výdaje JSDHO v roce 2019, Finanční vypořádání dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MV na Cisternovou automobilovou stříkačku, 

Finanční vypořádání dotace

Finanční vypořádání dotace od LK na Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Smlouva č. OLP/1706/2019 o poskytnutí dotace na Nákup osobních ochranných prostředků 

pro JSDHO, Závěrečné vyúčtování projektu

Smlouva č. OLP/1231/2019 o poskytnutí dotace na akci Sympozium Desná 2019, Závěrečné

vyúčtování projektu

Smlouva č. OLP/2380/2019 o poskytnutí dotace na Renovaci vstupních dveří MěÚ, Závěrečné

vyúčtování projektu

Smlouva č. OLP/830/2019 o poskytnutí dotace na Pečovatelskou službu, Závěrečná zpráva

Smlouva č. OLP/397/2019 o poskytnutí dotace na akci O Desenského medvěda, Závěrečné

vyúčtování projektu

Finanční vypořádání dotace na volby do Evropského parlamentu

Ostatní Podklady k výběrovému řízení na akci "Snížení energetické náročnosti VO Desná - MŽP 2019"

Podklady k výběrovému řízení na akci "Výstavba části chodníku podél silnice I/10 - Desná III"

Zápisy ze zastupitelstva města za rok 2019

Zápisy z rady města za rok 2019

Zápisy z jednání finančního výboru za rok 2019

Zápisy z jednání kontrolního výboru za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2018

Daňová přiznání k DPH za rok 2019

Účetní doklady Přijaté faktury týkající se oprav v roce 2019:

např. df č. 544, 546, 567, 583, 651, 654, 838, 841, 869, 883, 884, 896, 1028, 1036, 1218

Přijaté faktury týkající se investic v roce 2019: 

např. df č. 527, 590, 643, 665, 694, 698, 1029, 1093, 1094, 1256

Další přijaté faktury č. 510 - 690 za období 6/2019

Vydané faktury č. 24 - 39 za období 5-6/2019

Pokladní doklady č. 2100 - 2250 (za období 6/2019)



POZN. 1

Všechny uvedené doklady byly využity při zpracování příslušné oblasti 

hospodaření, nebyly prověřovány všechny náležitosti a obsah dokladů 

a písemností

POZN. 2
Fyzická kontrola prvotních dokladů byla v důsledku nouzového stavu významně omezena 

zpracováním přezkumu  mimo sídlo města.


