
odbor kontroly Wffi§I,ý
C. j.: LK-0065ll9lFo1

zpB.Áva
o výsledku přezkoumání hospodaření

obce Janovice v Podještědí, IC00525499,za rok 2019

Přezkoumání hospodaření obce Janovice v Podještědí za rok 2079 ve smyslu ustanovení

§ 42 zékona č.12812000 Sb., o obcích, ve zněni pozdějších předpisů a v souladu
se zákonem ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaíeni územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 17.2.2020.

Přezkoumané období od 1. 1.2019 do 31. 12.2019.

l. Dílčí přezkoumání hospodaření nebylo prováděno.
2. Jednorazové přezkoumání hospodaření bylo vykonráno na obecním úřadu dne

5.3.2020

Přezkoumání vykonala:

Bc. Jana Folpre_chtová, kontrolor pověřený iizenim přezkoumání.

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zakona ě. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a § 4 zákona ě. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal
Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0065lI9lFol
dne 14. 2.2020.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 5.3.2020.
Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli přítomni: Petr Fenyk - starosta obce,
Bohumil Zvolánek - místostarosta obce,
Jana Košlíková - účetní obce.

předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákonač.42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2
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uvedeného zékona:

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací, týkaj ících se rozpočtov,ých prostředků,

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních
fondů,

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku,

- ustanovení § 2 odst. l písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na zík|adě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo ýzickými osobami,

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkaJici se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví,

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na zák|adě
mezinarodních smluv,

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyučtování a vypořádari finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním
fondům a k dalším osobám,

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládaní a hospodaření s majetkem státu, s nímž
ho spodaří tlzemni celek,

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zaďávání a uskutečňování veřejných zakžaek, s
výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu,

- ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazktl a nakládání s nimi,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení zazávazky fuzických a právnických osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch

třetích osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zilzovaní věcných břemen k majetku územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

Při posuzováníjednotliv|ch právních úkonů se vychází ze zněni právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumaní údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A. VÝsledek dílčích přezkoumání
A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumániza rok 2019
Dílčí přezkoumání nebylo prováděno.

A.II. Zjištěné chyby a nedostatky z přezkoumání hospodaření za rok2019
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch
v nředchozích letech
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B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny:
C h ar akí e r i s t i ka zj i š t ěn é c hv b:l a n e do s í atku :

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně
všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.

ziištěnÝ nedostatek byl odstraněn.
Popis přijatého opatření: Obec Janovice v Podještědí v$vořila svůj profil zadavatele,
na kterém uveřejnila smlouvu vzavřené veřejné zakénky rekonstrukce opěrné zdi.
Napraveno.

C. Závér z nřezkoumání hosnodařeníza rok 2019

C.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona
č.42012004 Sb.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.[. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná ňzika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.[I. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku . 0,1l o/o

b) podíl závazkttna rozpočtu územního celku ......3,67 Vo

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %

C.N. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb.)

- Dluh obce nepřekročil 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve
smyslu zákonač.23l20I7 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Liberec, dne 24. 3. 2020.

Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření: 
t

Bc. J',ana Folprechtová

lll
l\_l ......*.í

podpis kontrolorakontrQlor pověřený íizenim
',i,

.. ::
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Tato zpráva o výsledkrr-Březkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné
stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi
pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento náwh
okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č.42012004 Sb.

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
odboru kontroly krajského úřadu.

- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení obce:
- obec nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem zazávazky ýzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela darovací smlouvu a smlouvu o qfpůjčce týkající se nemovitého majetku,

smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace,
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupenik závazku
a smlouvu o sdružení,

- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- aneuskutečnila veřejné zakánky malého rozsahu (§ 27 zák. č. 134120l6 Sb.).

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. l písm. b) zákona ě.42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem vorgánech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákonač.42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
přísluŠnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst.
1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanoveni
§ 14 odst. 2 zákonač. 42012004 Sb. pokutu do qýše 50.000 Kč.

Starosta obce byl seznámen s náwhem zprávy o výsledku obce
Janovice v Podještědí a tento náwh zprávy s ním byl p o výsledku
přezkoumání hospodaření o počtu 9 sřan po jejím projednaní
obce Petr Fenyk.

Petr Fenyk
starosta obce

l, starosta§&irameniťoŤuo Ť*I
§"f*,
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Příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumánv písemnosti :

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl zveřejněn na uřední desce (dále jen UD) a způsobem
umožňujícím dálkový přístup (dále jen EÚD) v období od26.11.2018 do l4. 12.2018.

Pravidla rozpočtového provizoria
Nebyla uplatněna z důvodu schválení rozpočtu na rok 2019 do konce roku 2018.

Rozpočtová opatření
V kontrolovaném období bylo zastupitelstvem obce (dále jen ZO) schváleno 5 rozpočtových
opatření (dále jen RO) a to:
1. RO schváleno ZO dne 22.2.2019, usn.č. ll2019, zveřejněno 6.3.2019,
2. RO schváleno ZO dne l0.5.2019, usn.č. 2l20I9, zveřejněno 29.5.2019,
3. RO schváleno ZO dne 13.9.2019, usn.č. 412019, zveřejněno 13.9.2019,
4. RO schváleno ZO dne 18. l0. 2019, usn.č. 5l20l9, zveřejněno 28. 10. 2019,
5. RO schváleno ZO dne 13.12.2019, usn.č. 612019, zveřejněno 3I.12.2019.

Rekapitulace Schválený R. R. po změnách Změna
Příjmy 1 953 358 2 050 652 97 294
Výdaje 3 205 I77 3 302 47I 97 294
Financováni l 25I 8l9 l 25l 8l9 0

Kontrolou ověřeno promítnutí RO č. L5l20I9 do výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2019,
schválená rozpočtová opatřeníjsou zveřejňována na EÚD obce.

§chválený rozpočet
Rozpočet na rok 2019 byl projednán a odsouhlasen ZO dne 2l. 12. 2018, usn.č. 6/2018 jako
schodkový. Rozpočet představuj e následuj ící souhrnné obj emy :

Příjmy celkem 1 953 358 Kč
Výdaje celkern 3 205 I77 Kč
Financovtiní l251 819Kč

Schválený rozpočet byl zveřejněn na PÚP.

Střednědobý výhled rozpočtu
Předložen rozpočtový výhled na období 2017 - 2020, ZO schválilo dne 8. 12.2016. Dále byl
předložen střednědobý výhled na období 2020 - 2022, schválený ZO dne 2l. 12. 18,
usn.č. 612018. Návrh Střednědobého výhledu zveřejněn od 5. |2. 2018 do 2l. 12. 2018.
Střednědobý výhled je zveřejněn na EÚD od 23 . 12. 2018.

Závěrečný účet
Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku z přezkoumání hospodaření byl
projednán a schválen v ZO dne 21.6.20|9, usn.č. 312019 s qýrrokem ,,bezvýhrad". Návrh
závěrečného účtu včetně Zprávy byl zveřejněn na ÚU a EÚD obce od 24. 4. 2019 do
l0. 7. 2019. Závěreěný účet obsahoval náležitosti uvedené v § 17 odst. 2 zákona
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o rozpočtových pravidlech, vplatném zněni, schválený závéreěný účet včetně Zprávy
je zveřejněn od l0. 7. 2019.

Bankovní výpis
Ke svému hospodaření má obec ňizené 2 bankovní účty, které k datu 31. 12. 2019
vykazovaly tyto zůstatky:

č. účtu 2002442ll[00 589 672,87 Kč (BV elektronický)
ě.úětu94-2618461l07l0 285 124.20Kč (.BY 37\
Celkem 874 797,07 Kč

Uvedený souhmný zůstatek byl shodně uveden ve výkazech Rozvaha (účet 231) aFin2-|2M
(ř. 6010) k 31. 12. 2019. Ke každému dílčímu výpisu je vytvořen rozpis položek s uvedeným
zaičtováním SU, AU a užitirozpočtové skladby.

Hlavní kniha
Kontrole byla předložena hlavní kniha - obratová předvaha za 1-1212019.

Inventurní soupis majetku a závazkil
K zajištění inventarizace majetku obce k 3|.12.2019 bylo kontrole předloženo:
Plán inventur apřikazk jejímu provedení ze dne 3.12.2019 (od 3.12. do 20. I.2020)
Proškolení členů IKze dne 3. 12.2019.
Inventarizační zápis ze dne 20. I.2020 - bez zjištěných inventarizaěnich rozdílů, bez přijafých
opatření.
Kontrole byly předloženy soupisy o provedené fyzické a dokladové inventarizaci. Stavy
majetku k datu 3I.12.2019 uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy v účetnicWÍ,
bez pí7j atých opatření.

Kniha došlých faktur
Kniha došlých faktur je vedena v počítači a v kontrolovaném období k datu 31.12.2019 bylo
přijato a zaúčtováno celkem l2I došlých faktur v číselné řadě č.e. l8-001-00001
- 18-001-00121 v celkové výši 690 223,68 Kě. Nebyly uhrazeny 3 faktury ve výši
21 016,73 Kč (ev.č. 118 - l21). Kontrolou ověřeno zaúčtováni a úluada faktur v měsíci
prosinci ev.č. 103 -110, l 12, |l4,117, (BV elektronicky),bez zjištěných nedostatků. Souhlasí
s doložením zůstatku účtu 321 Dodavatelé.

Kniha odeslaných faktur
Kniha faktur vydaných je vedena v počítaěi. V kontrolovaném období k datu 3I. 12. 2019
byly vystaveny celkem 2 faktury @KO-KOM) v celkové výši 8 727,50 Kč v číselné řadě
18-002-0000l - 18-002-00002. Kniha odeslaných faktur slouží zátroveň jako evidence
pohledávek. K 31 . 12. 2019 byl zůstatek nulový a souhlasí na účet 31 1 Odběratelé v Rozvaze.
Kontrolou ověření věcné a formální správnosti u faktur ke dni 31.12.2019 nebyly shledány
nedostatky.

Odměňování členů zastupitelstva
Na ustavujícím zasedání dne 2. lI.2018, usn. ě. 5l20l8 byly schváleny výše odměn všem
neuvolněným ělenům ZO.



Dáů,e ZO dne 13. 12. 2019, usn. č. 612019 bere na vědomí rezignaci pana starosty Zvo|ánka
k 3I. 12. 2019. Kontrolou mzdových listů za rok 2019 neuvolněného starosty, neuvolněného
místostarosty a předsedů výboru, nebyly zjištěny nedostatky.
K datu l. I.2018 obec evidovala 93 obyvatel.

Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha obce je vedena v počítači a limit pokladny je stanoven ve výši 60 000 Kč.
Příjmové a výdajové pokladní doklady jsou číslovány samostatnou číselnou řadou.
Za kontrolované období k 31. 12. 2019 bylo vystaveno 14l příjmových a výdajových
pokladních dokladů. Zůstatek pokladny byl ve výši 11 095 Kč a byl shodný s údajem
vevýkaze Rozvaha, účet26l Pokladna i řádek 6040 ve výkazu FIN 2-12M k výše uvedenému
dafu. K jednotlivým měsícům je z programu vytištěná pokladna s Protokolem o zaúčtovéní
dávky se zaúčtováním SU, AU a rozpočtovou skladbou. Kontrolou byly ověřeny pokladní
doklady v měsíci listopad, ev. č. 114 - l25 a prosinec 2019, ev. č. l28 - l4I.

Příloha rozvahy
Kontrole byla předložena Příloha za období I2l2019.

Rozvaha
Kontrole byla předložena Rozvaha sestavená k 31. 12. 2019. SLílá aktiva po proúčtované
korekci činila 3 837 992,82 Kč. Obec v kontrolovaném období neevidovalažádné dlouhodobé
pohledávky, krátkodobé pohledávky evidovala ve výši 29 320 Kč. Byly proúčtovány odpisy
DM v celkovém objemu 72 792 Kč. Obec v kontrolovaném období neměla žádné dlouhodobé
závazky, z krátkodobých závazků nejvyšší objem představují závazky vůči zaměstnancům,
dodavatelům a dohadné účty pasivní. Výše majetku nedoznala významných změn. Kontrolou
stanovenýchvazeb na tomto výkazu nebyly zjištěny nedostatky.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrole byl předloženvýkaz FIN 2-12 M ke dni 31.12.2019. Plnění rozpočtu v přijmech
a výdajích (po konsolidaci) je následující:

Příjmy
Výdaje

Schv. rozpočet
l 953 358,00
3 205 l77,00

R. po změnách
2 050 652,00
3 302 471,00
1 251 819,00

skutečnost
l 943 077,03
2733 491,40

% Sk/RU
94,75
82,77

Financováni I 25l 8l9,00 790 414,37 xxx
Hospodaření obce skončilo záporným saldem příjmů a výdajů v objemu 790 tis. Kč.

Yýkazzisku aztráty
Kontrolou Yýkazu zisku a ňtá,ty za období l2l20l9 bylo zjištěno, že výsledek běžného
účetního období je ztráta ve výši 523 tis. Kč a souhlasí se zůstatkem účtu Výsledek
hospodaření běžného účetního období vykázaným v Rozvaze ke stejnému datu. Obec
nevykonává hospodářskou činnost. Kontrole předložen Yýkaz zisku a ztráty
s následujícími hodnotami:

Naklady celkem 2 466 358,30 Kč
Výnosy celkem I943 634,79Kč
VH BUo - 522 723,5l Kč
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Darovací smlouvy
Obec, dle sdělení, v kontrolovaném období neposkytla ani nepřijala dar.

Smlouvy a další materiály k poskytnufým účelovým dotacím
Obec, dle sdělení, v kontrolovaném období neposkytla účelovou dotaci.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Kontrole byly předloženy dotace:
pol. 4111, UZ 98348 33 00a Kč
- obec přijala dne 2. 5.2019 finanční prostředky v souvislosti s konáním voleb do Evropského
parlamentu. Kontrole předloženo vyúčtování v objemu 12 093,39 Kč (§ 6117). Konečné
vyúčtování bude provedeno v rámci finančního vypořádánízarck2}l9.

pol. 4I I2 65 400 Kč
- dotace na souhrnný ťrnanční vďah SR k rozpočtům obcí pro rok 2019.

Smlouvy o dílo
Obec v kontrolovaném období uzavřela následující smlouvy o dílo:
- Smlouvu o dílo uzavřenou dne 6. 11.2019 mezi obcí Janovice v Podještědí (objednatel)
a FO, IČ 71153705 (zhotovitel) na prohrnování obecních cest v zimním období nejdéle však
do 30. 4.2019, za dohodnutou cenu 580 Kč/hod.
- Smlouvu o dílo uzavřenou dne 17. 12.2019 mezi obcí Janovice v Podještědí (objednatel)
a FO, IČ 75936160 (zhotovitel) na akci "Janovice v Podještědí - oprava malé vodni nádrže
po povodni na pozemku p.č. 136ll, k.ú. Janovice", za dohodnutou cenu 128 381 Kč, realizace
do 3l. 7.2020.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Kontrolou byly ověřeny:
- Kupní smlouva ze dne 13. 11.2019 uzavřenou mezi obcí (kupující)
na p.p.ě. 85913 o výměře 2I0 m2 za dohodnutou kupní cenu 13 650 Kč,
18. 10. 2019, usn.č. 5l20l9. Vklad do KN proveden dne 16. l. 2020
k 16.12.2019. Platba odeslána zíňtu obce dne 18. 1l .2019, (BV l1).
- Kupní smlouvu ze dne 8. 11.2019 vavřenou mezi obcí (kupující)
na p.p.č. 101/5 o výměře 156 m2 za dohodnutou kupní cenu 10 140 Kč,
18. 10. 2019, usn.č. 5/2019. Vklad do KN proveden dne 16. l. 2020
k 16. 12.2019. Platba placena v hotovosti dne12. tl.2019, (č.d. l20).
- Kupni smlouvu ze dne 5. 1l. 2019 lzavřenou mezi obcí (kupující)
na p.p.č. 8414 o výměře 249 m2 za dohodnutou kupní cenu 37 350 Kč,
18. 10. 2019, usn.č. 5/2019. Vklad do KN proveden dne 16. l. 2020
k 16. 12.2019. Platba placena v hotovosti dne 12. 11.2019, (č.d. 121).

Smlouvy o přijetí úvěru
V kontrolovaném období obec neuzavřela smlouvu o přijetí úvěru.

Smlouv_v o věcných břemenech
v kontrolovaném období obec neuzavřela smlouvu o věcném břemenu.

a FO (prodávajici)
schváleno zo dne
s právními účinky

a FO (prodávající)
schváleno zo dne
s právními účinky

a FO (prodávající)
schváleno zo dne
s právními účinky
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Zveřejněné zňměry o nakládání s majetkem
Obec v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 12812000 Sb,, o obcích, v platném zněru zveřejňovala
záměry prodeje, směny ěi pronájmu majetku před jejich projednáním.

Dokumentace k veřejným zakázkám
Dle sdělení obce nebyla v kontrolovaném období realizovánažádnáveřejná zakánka.

Informace o přijafých opatřeních (zák 42012004 Sb., 32012001Sb., apod.)
Obec zaslala dne 12. 6. 2019 Zprávu o plnění nápravných opatření k nápravě chyb
a nedostatků zjištěných při kontrole hospodaŤeni za rok 2018.

Vnitřní předpis a směrnice
Obec má ucelený soubor vnitřních směrnic z předchozich let. V roce 2019 nebyly
aktualizovány.

Výsledky externích kontrol
Dle sdělení obce neproběhly žádné externí kontroly.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Kontrole bylo předloženo 6 zápistt ZO z roku 2019 (22, 2., 10. 5., 2I. 6., 13. 9, 18. 10.
a 13. 12.2019) a l zápis ZO z 8. 12.2017 (rozpočet pro rok 2018), které jsou podle zjištění
kontroly vedeny v souladu se zněním zákonač. 12812000 Sb., o obcích, v platném znění.

Peněžní fondy územního celku - pravidla tvorby a použití
Obec Janovice v Podještědí netvoii žádné fondy.

Činnost finančního a kontrolního výboru
K zajištění ustanovení § 119 zék. č. 12812000 Sb., o obcích, v platném zněni, byly kontrole
předloženy zápisy z jednáni ťrnančního (6 zápisů) a kontrolního výboru (5 zápisů).

Schvalování účetní závérky
Předložen Protokol o schválení roční účetní závěrky obce - schváleno ZO dne 2I. 6.2019,
usn.č. 312019.
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