Příloha účetní závěrky k 31.12.2016
sestavená dle § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Název obce : Obec Dolní Věstonice
Sídlo
: Dolní Věstonice 67, 691 29
IČO
: 00283134
Zastoupená : starostkou Ing. Jaroslavou Rajchlovou, Ph.D.
Právní forma: územně samosprávný celek
Předmět činnosti: dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – všeobecné činnosti veřejné správy
Rozvahový den: 31.12.2016
Platné vnitřní směrnice:
 Organizační řád obce Dolní Věstonice
 Jednací řád zastupitelstva obce Dolní Věstonice
 Směrnice pro vedení účetnictví
 Směrnice o tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu
 Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole
 Směrnice o evidenci, účtování a odepisování majetku
 Odpisový plán
 Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
 Směrnice – cestovní náhrady
 Směrnice – inventarizace majetku a závazků
 Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek
 Směrnice pohledávek a tvorba opravných položek
 Směrnice o podrozvaze
 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 Vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky
 Směrnice pro výplatu ošatného
Platné Obecně závazné vyhlášky:
 OZV č. 5/2015 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“
 OZV č. 4/2015 „O místním poplatku ze psů “
 OZV č. 3/2015 „O zajištění ochrany životního prostředí v obci Dolní Věstonice“
 OZV č. 1/2015 „O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem“
 OZV č. 4/2012 „O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt“
 OZV č. 5/2011 „O místním poplatku z ubytovací kapacity“
 OZV č. 6/2011 „O místním poplatku za užívání veřejného prostranství“

Organizační struktura obce:
Starostka :
Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Místostarostka :
Michaela Houdková

Členové zastupitelstva: Aleš Fabiánek, Bc.
Pavel Tančinec
Ing. Blanka Langrová
MVDr. Erika Svobodová
Danuše Svobodová
Finanční výbor: předseda Pavel Tančinec
členové : Danuše Svobodová, Jitka Musilová
Kontrolní výbor: předseda Aleš Fabiánek, Bc.
členové: Ing. Blanka Langrová, RNDr. Jan Votava, CSc.
Počet zaměstnanců: 4 (1 účetní a matrikářka, 1 pracovník na údržbu obce, 1 pracovnice na
úklid a údržbu obce)
Příspěvkové organizace zřízené obcí: Základní škola Dolní Věstonice
Obec je členem svazků: DSO Věstonice – likvidace odpadních vod
DSO Mikulovsko
DSO Čistší střední Podyjí
Bankovní účty: Komerční banka 6821651/0100
Česká národní banka 94-1318651/0710
Hospodářská činnost: obec neprovozuje žádnou hospodářskou činnost
Daň z přidané hodnoty: obec není plátcem daně z přidané hodnoty
Software používaný pro zpracování účetnictví: Obec zpracovává účetnictví pomocí
počítačového softwaru KEO-W. Jedná se o produkt softwarové firmy ALIS spol. s.r.o. Česká
Lípa. Aktualizaci a pravidelný servis zabezpečuje firma Ing. Dušan Bedřich, výpočetní a
kancelářská technika, Velké Pavlovice.
Zástavní práva: smlouva o zřízení zástavního práva nemovitostí za účelem zajištění
pohledávek ve prospěch Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Sestaveno dne : 26.01.2017
Sestavila: Klára Jablonická
Schválila: Ing. Jaroslava Rajchlová

