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Věc: Předkládání oodkladů ke státnímu závěrečnému účtu
Zasíláme vyplněnou tabulku č. lb _ Přehled úvěru, půjčeka návratných finaněních výpomocí
přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí.
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Tabulka č.1b

obec Černotín,753 68 Černotín1, lČ o03o1141

obec, svazek obcí:

termín odevzdáni: 20- 2. 2018

P ehled věr , ptljček a návratn ch finančníchv pomocí p ijat ch obcemi a dobrovoln mi svazky obcí od peněŽních tistav , jin ch fyzick ch
a právnick ch osob v roce 2017 (bez rist edních orgán státní správy a státních fondri)
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Počet listŮ: 1
Počet příloh: 1
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Předkládání podkladů ke státnímu závěrečnému účtu
Na základě ustanovení vyhlášky č. 419l2oo1 Sb. o rozsahu, struktuře a termínech Údajů
předkládaných pro Vypracování návrhu státního závěrečného Účtu a o rozsahu a
termínech sestavení návrhů závěrečných Účtůkapitol státního rozpočtu, Ve znění
pozdějších předpisů, Vás Žádáme o spolupráci při předkládání Údajů V souladu s rnýše
uvedenou vyhláškou.

Dle Přílohy č. 2 uvedené vyhlášky předkládají kraje podklady k návrhu státního
závěrečného účtuna Ministerstvo financí ČRza jednotlivé obce a dobrovolné svazky obcí.

V příloze Vám zasíláme vzory tabulek a Žádáme Vás o jejich Vyplnění a předání
(i v případě, Že tabulka bude prázdná) na adresu. Krajský Úřad olomouckého kraje,
ekonomický odbor, oddělení rozpočtu a financování, Jeremenkova 4oa, olomouc
v termínu neipozděii do 20. února 20í8. Tabulky lze zaslat idatovou schránkou'
Součástí státního závěrečného účtujsou:

tabulka č. 1b

-

Přehled úvěrů,půjčeka náVratných finančníchuýpomocí

přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí,

tabulka č. 5 Výdaje Územního samospráVného celku, které vyplývají
z koncesních smluv podle zákona č. 139i2006 Sb., o koncesních smlouvách a
koncesním řízení(je zaslaná jen dotěeným obcím).

V tabulce č' 'lb uvádějte údaje o všech přijaých Úvěrech, půjčkácha návratných
finančníchvýpomocích, které jste v roce 2017 skutečně čerpali od peněŽních ústavůa
jiných fyzických a práVnických osob bez ústředních orgánů státní správy a státních
fondů (vyše čerpánínemusí být shodná se sjednanou výši úvěru).

Dle pokynu Ministerstva financí ČRpatří do tabulky i kontokorentní úvěry - V tomto
případě do sl. 2 ,,výše ÚVěru" vypište sjednanou výši kontokorentu a do následujícího
řádku stav čerpáníkontokorentního úvěru k 31. prosinci 2017.
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Kontakty na pracovníky oddělení rozpočtu a financování Krajského Úřadu olomouckého
kraje:

okres Jeseník
okres olomouc
okres Prostějov
okres Přerov
okres Šumperk

S pozdravem

Hana Kulhajová
Hana Kulhajová
Jaroslava Tomečková
Marcela Kučerová
JiříZboŽínek

585 508

47'1

471
585 508 428
585 508 467
585 508 468
585 508

h.kulhajova@kr-olomoucky.cz
h.kulhajova@kr-olomouckv.cz
i.tomeckova@kr-olomouckv.cz
m.kucerova@kr-olomouckv.cz
i.zbozinek@kr-olomouckv.cz

