
SMOUVA O ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ

Mateřská ikola se sídlem v Praze 9, U Hostavického potoka 803/71, Praha 9 - Hloubétín 
IČ; 07020724,

Zastoupená ředitelkou Zuzanou Slepičkovou 
dále jen objednatel

Ing. Zuzana Zavadilová,|_______
IČ; 70559287, bankovní spojení 

dále jen zpracovatel

článek I.

Zpracovatel se zavazuje:
1) Vést účetnictví

' Účtování finančních operací a evidování finančních prostředků na bankovních účtech

- Evidování stavu a pohybu fondů
- Navrhování a projednávání účtového rozvrhu školy

2) Provádét podvojné účetnictví PO včetně měsíční a roční uzávěrky
3) Vést účetnictví školní jídelny na základě podkladu předaných vedoud ŠJ
4) Evidovat účetně čerpáni mzdových prostředků
5) Zpracování statistických hlášení pro městskou statistickou správu, pro nacH^ízené orgány, 

rozbor hospodaření dle pokynů pro nadřízené orgány
6) Zpracovatel se zavazuje vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy
7) Pořizování dat rozpočtu neinvestičních prostředků a úpravy rozpočtu jednotlivých 

účelových znaků v programu GOROlC dle podkladů MČ Praha 14 a MHMP.
8) Kontrola a rozbory čerpání neinvestičních prostředků schváleného rozpočtu a účelově 

poskytnutých prostředků dle jednotlivých účelových znaků

článek II.

Objednavatel se zavazuje:
Předávat zpracovateli pravidelně do S. pracovního dne v měsíci pravdivé, úplné a přehledné 
podklady pro

- Finanční účetnictví (bankovní výpisy, pokladna, faktury, DHM, DHIM)
- Podklady ze ŠJ (bankovní výpisy, faktury, předpis stravného, vyúčtování drobných 

vydání)

článek til.

Za poskytování prací uvedených včl. I. této smlouvy se objednavatel zavazuje platit 
zpracovateli za každý měsíc smluvenou odměnu ve výši Kč 4.800,- Kč.



článek IV.

Tato smlouva se uiavirá na dobu neurCitou stím, že může být vypovězena kteroukoli ze 
smluvních stran doporučeným dopisem, přičemž výpovědní lhůta v délce 2 měsíců počne 
běžet prvním dnem v měsíci náslcdupdm po měsíci, ve kterém bylo vypovězení smlouvy 
doručeno smluvní straně.

Ůánek V.

Zpracovatel odpovídá za správnost prováděných operací a ostatních prad.

ČUnek VI.

Tato smlouva vstupuje v platnost po podpisu obou ^ran s platností od 1.9.2018
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích. Jedno v^otovení této smlouvy obdrží
objednatel a jedno vyhotovení obdrží zpracovatel.
Veškeré změny a doplůky této smlouvy Jsou možné jen po souhlasu obou smluvních stran, a 
to pouze v písemné formě dodatkem ke smlouvě.
Obé strany po přečtení smlouvy výslovně prohlaSuJí, že smlouva odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a na důkaz toho ji stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze 1.9.2018

Objednatel
MATEŘSKÁ ŠKCHA

Praha 9 - Hostavfice 
U Hostavfdcého potoka 003/71 

IČ 070 20 724

Zpracovatel


