
Příloha D

Město Desná

Seznam dokladů použitých při přezkoumání hospodaření za rok 2020

Účetní výkazy Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020

Rozvaha k 31.12.2020

Příloha k UZ k 31.12.2020

Účetní sestavy Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2020

Obratová předvaha k 31.12.2020

Finance Rozpočet na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025

Rozpočtová opatření za rok 2020

Používání sociálního fondu v roce 2020

Inventarizace Plán inventur na rok 2020

Proškolení členů inventarizačních komisí

Zpráva z provedené inventarizace ze dne 10.2.2021

Inventurní soupisy majetku

Inventurní soupisy pohledávek a závazků

Inventurní soupisy podrozvahových účtů

Podklady k dotacím Seznam dotací přijatých v roce 2020

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výdaje JSDHO v roce 2020, Finanční vypořádání dotace

Smlouva č. OLP/1842/2020 o poskytnutí dotace na Nákup osobních ochranných prostředků pro 

hasiče, Závěrečné vyúčtování dotace

Smlouva č. OLP/701/2020 o poskytnutí dotace na Pečovatelskou službu, Závěrečná zpráva

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Chodník v ulici Údolní - Desná, Zjednodušená žádost

o platbu dotace

Smlouva č. 13801862 o poskytnutí dotace na Snížení energetické náročnosti VO Desná

Zjednodušená žádost o platbu dotace na Separaci odpadu ve městě Desná

Finanční vypořádání dotace na volby, Žádost o doplacení dotace

Ostatní Podklady k výběrovému řízení na akci "Oprava střechy domu s pečovatelskou službou"

Podklady k výběrovému řízení na akci "VO Desná - NPŽP 2020"

Smlouva o úvěru č.0317640479/LCD s Českou spořitelnou  z 2/2018

Zápisy ze zastupitelstva města za rok 2020

Zápisy z rady města za rok 2020

Zápisy z jednání finančního výboru za rok 2020

Zápisy z jednání kontrolního výboru za rok 2020

Závěrečný účet za rok 2019

Daňová přiznání k DPH za rok 2020

Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace Jizerskému klubu Lyžařů Desná, z.s.

Účetní doklady Přijaté faktury týkající se oprav v roce 2020:

např. df č. 615, 617, 629, 653, 669, 672, 674, 691, 1204, 1217, 1280

Přijaté faktury týkající se investic v roce 2020: 

např. df č. 613, 679, 1235, 1277

Další přijaté faktury č. 600-700 za období 6-7/2020

POZN.

Všechny uvedené doklady byly využity při zpracování příslušné oblasti 

hospodaření, nebyly prověřovány všechny náležitosti a obsah dokladů 

a písemností




