Příloha k čj. MF-21658/2018/1701-17
Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při 2. dílčím přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2018
Druh písemnosti
Dohody o provedení
práce
Dokumentace
k veřejným zakázkám

Faktura
Informace o
opatřeních k
doporučením
kontrolního orgánu v
Zápisu z 1. dílčího
přezkoumání
hospodaření
Inventurní soupis
majetku a závazků

Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných
faktur
Pravidla rozpočtového
provizoria
Rozvaha
Schválený rozpočet
Smlouvy o dílo

Smlouvy o výpůjčce
Účetní deník
Účetnictví ostatní

Údaje pro výpočet
ukazatelů podle § 10
odst.4, zák. č.
420/2004 Sb.
Vnitřní předpis a
směrnice

Popis písemnosti
uzavřené pro rok 2018 (8 dohod) vč. výkazů práce
Cenová nabídka na tisk propagačních tiskovin zaslaná firmami:
HART PRESS s.r.o. ze dne 7. 12. 2018
UNIPRINT s.r.o. bez data
TISKÁRNA HELBICH, a.s. bez data
E-mailová nabídka služeb tiskárny HART PRESS, spol s.r.o. ze dnů 23. 10. 2018
a 7. 12. 2018
č. 97 přijatá dne 28. 12. 2018
ze dne 10. 2. 2019

účet 022 50 – Samostatné movité věci a soubor movitých věcí ke dni 31. 12. 2018
účet 028 00 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek ke dni 31. 12. 2018
účet 231 70 – Fond "Konto pomoci památkám UNESCO" - běžný účet
č. 19-1132080297/0100 v Komerční bance, a.s.
účet 331 50 – Závazky za zaměstnance ke dni 31. 12. 2018
včetně Plánu inventur majetku a závazků v roce 2018, Protokolu o proškolení členů
IK, Inventarizační zprávy a soupisů k 31. 12. 2018, všechny inventurní soupisy
č. 69 – 103 včetně faktur
č. 33 – 58 včetně faktur
pro rok 2019 – informace výkonné ředitelky DSO o schválení pravidel RP
(Schváleno na jednání valné hromady svazku obcí České dědictví UNESCO, ze
dne 14. 12. 2018)
ke dni 31. 12. 2018
přehled o plnění rozpočtu vč. provedených změn za rok 2018
ze dne 11. 11. 2018 s R.S. na zhotovení kreseb včetně licence,
ze dne 28. 11. 2018 s F.R. na zhotovení fotografií,
Objednávka ze dne 28. 11. 2018 s I.D. na překlady brožur a zajištění grafických
prací včetně dokumentu o zveřejnění v informačním systému registru smluv
ze dne 5. 1. 2009 uzavřená mezi DSO a Národní kulturní památkou Vyšehrad, IČO:
419745, o výpůjčce zvukového průvodce DARUMA
ze dne 11. 1. 2019 s účetními zápisy ze dne 31. 12. 2018
Operativní evidence propagačních předmětů a tiskovin ze dne 25. 3. 2019
Opis vstupních dokladů – tisková sestava za období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018
ze dne 11. 2. 2019
Platební poukaz č. 5034 ze dne 28. 12. 2018
Přehled objednávek za rok 2018
Vyjádření Ing. Severové zaslané e-mailem dne 1. 4. 2019 ke způsobu inventarizace
12ks zvukových průvodců Daruma
Vyjádření k nesprávnému účtování a provedené inventarizaci účtu 331 50 - Závazky
za zaměstnance z 9. a 10. 4. 2019
Výpis účtové osnovy a účelových znaků platných pro rok 2018
zaslané e-mailem dne 29. 3. 2019 a 10. 4. 2019

Organizační Směrnice – vnitřní kontrolní systém, systém zpracování účetnictví ze
dne 2. 12. 2016
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Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
Výsledky externích
kontrol

Vyúčtování a
vypořádání finančních
vztahů ke státnímu
rozpočtu

Zápisy z jednání
orgánů dobrovolných
svazků obcí
Zřizovací listina
organizačních složek
a příspěvkových
organizací, odpisový
plán

za období 1 – 12/2018
ke dni 31. 12. 2018
Oznámení o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění, VZP ČR ze
dne 27. 4. 2018
Závěrečný protokol ze dne 14. 6. 2018
Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného provedené dne 11. 6. 2018
dokumentace k neinvestiční dotaci Ministerstva kultury z programu Podpora pro
památky UNESCO – „UNESCO pro děti aneb Sloh se nepíše, na sloh se kouká“,
včetně vyúčtování,
dokumentace k neinvestiční dotaci Ministerstva kultury z programu Podpora pro
památky UNESCO – „Projekt památky UNESCO – slohové cvičení“, včetně
vyúčtování,
dokumentace k neinvestiční dotaci Ministerstva kultury z programu Podpora
regionálních kulturních tradic, projekt Česko – UNESCO – Slovensko, aneb po 25
letech opět spolu – „Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých
s naší státností“, včetně vyúčtování
Zápis z jednání valné hromady svazku obcí České dědictví UNESCO, ze dne
14. 12. 2018
Stanovy DSO České dědictví UNESCO
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