Nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků
písmenu b)

dle § 13, odst. 1),

Obec Mošnov přijímá tyto nápravná opatření k zjištěným chybám a nedostatkům z výsledku přezkoumání
hospodaření obce Mošnov za rok 2013 provedené Ing. Jiřím Turoňern, číslo oprávnění 1907, místo podnikání:
Havířov-Město, Palackého 689/2. Podrobný popis chyb a nedo tatků je popsán v příloze B ve Zprávě o
výsledcích přezkoumání hospodaření obce Mošnov za rok 2013.

I.

2.

Obec nesprávně proúčtovala do vého účetnictví majetek budovy mateř ké školy č.p.159, budovy
základní školy a ČOV, e kterým hospodaří zřízena přispěvková organizace - nápravným opatřením:
provede opravu účtování odpisů a zúčtování investičního transferu
a) Oprava odpisů (změna metody) účet 406/ účet 408
913 273,-- Kč
b) Oprava zúčtování transferu
účet 408/účet 40 1
113 567,-- Kč
V souvislosti s plánovanou výstavbou nové Základní školy bude upravena zřizovaci listina a tato
budova bude příspěvkové
organizaci svěřena zrizovací li tinou k hospodaření. Objekty uvedené
v nedostatku Č. I budou ze zřizovací listiny yňatya Obec zasrupitelstvu rozhodne o dalším
využití těchto objektu.
Obec nesprávně vyúčtovala energii za rok 2013 - nápravné opatření
a) Obec při vyúčtování energií za rok 2013 provedeném v roce 2014 bude na toto vyúčtování
pohlížet jako na opravu účtování nákladů minulých účetních období a podle hladiny významnosti
provede opravu účtování nákladů v souladu s § 69 vyhlášky 410/2009 b.
b) Obec již k 31.12.2014 proúčtuje do účetního období všechny náklady a výnosy, které s ním věcně
a časově souvisejí, a to bez ohledu na to. kdy dojde k jejich úhradě. evyúčtované náklady budou
zachyceny do účetnictví na základě kvalifikovaného odhadu účtu 389.

ápravná opatření budou provedena:
Bod I) -oprava účtování do 30.5.2014
převod zřizovací listiny k nově budované Základní škole do 3 1.12.2014
vyňaty objekty z nedostatku Č. I bude provedeno k 17.6.2014
Bod 2)- opravy nevyúčtovaných energií provede bod a) do 31.12.2014, bod b) k 3 1.12.2014
Přijatá nápravná opatření:
K bodu č .1 již byla provedená nápravná opatření, a to proúčtováním doporučenými účty, a to
dokladem Č. 14-007-00075 dne 30.4.2014, vyňaty objekty z nedostatku Č. 1 dodatkem Č. 4 ke
zřizovací listině ze dne 28.5.2014
dále Obec Mošnov zastupitel tvem Č. 14 ze dne 19.9.2013 chválilo zadání projektových a
inženýrských prací na objektu základní školy Mošnov 133. Tato budova by měla dále sloužit jako
bytový dům a již byly započaty projektové práce. Obec bude dále rozhodovat o využití budovy
Mateřské školy, Mošnov č.p. 159.
K bodu Č. 2, ještě nedošlo k nápravným opatřením,
strany dodavatele.

a to z důvodu nevyúčtování záloh energií ze

