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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce černotínza rok 2017,

tc oosott+t
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 11.12.2017 a na základě výstedku dítčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 13. 2. 2018'
Přezkoumání hospodaření
uskutečnilo
základě Žádosti dle $ 42 zákona
č' 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem
č.42012004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č.420t2oo4 Sb.). Kontrolním
úkonem' jimŽ došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručeníoznámení
zahájení
přezkoumání obce Černotínza rok 2017 dne 1o' 11. 2017. Posledním kontrolním úkoňem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběŽné informace o kontrolních zjištěníchdne 13.2.2018.
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Místo provedení přezkoumání:

obecní úřad Černotín

Přezkoumané období:

1.1.2017

Přezkoumání hospodaření vykonali

- 31.

12.2017

:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání
kontrolor:

lng. Milan Procházka
Bc. Veronika ondrušková Najmanová, DiS.

k přezkoumání hospodaření Ve smyslu s 5 zákona č. 42ot2oo4 sb.
zákona č. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen
zákon č' 25512012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu olomouckého kra1e
Pověření

as4

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci

obce:

lng. JiříAndýs _ starosta
Vladimíra Snejdrlová - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného
di!číhopřezkoumání.

zÁvĚn
Při přezkoumání hospodaření obce Černotin za rok2017

'

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (S 10 odst. 3 písm. a) zákona č,.42ot20o4 sb.).

=
Předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročnímhospodaření územníhocelku,
tvořící součást závěrečnéhoúčtuuvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 42o12oo4 Sb.

Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením
$ 9 písm. a) zákona č.25512012 sb. Při posuzováníjednotlivých právních úkonŮ se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v soutadu s $ 2 zákona é.42Ot2004 Sb.:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněŽních operací, týkajícíchse rozpočtových

-

prostředků,
finančníoperace, týkajícíse tvorby a pouŽití peněŽních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti Územního celku,
peněŽníoperace, týkajícísesdruŽených prostředků a cizích zdrojŮ,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví Územního celku a s majetkem
státu, s nímŽ hospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek,
stav pohledávek azávazkÚ a nakládánís nimi,
ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizovánívěcných břemen k majetku územníhocelku,

účetnictvívedenéúzemnímcelkem,
ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

Předmět přezkoumání hospodaření byI ověřen z hlediska:
- dodžování povinností stanovených zvláštnímiprávními předpisy, zejména předpisy
o finančnímhospodaření územníchcelků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictvíao odměňování,
- souladu hospodařenís finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodženíÚčelu poskytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek

-

jejich pouŽití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Černotínzarok2O17 byly přezkoumány následující

písemnosti:

Bankovní výpis: č. 12k úvěrovémuúčtuvedenému u Komerční banky, a. s. za období
prosinec 2017, úvěr na financování akce lnfrastruktura pro rodinné domy

Bankovní výpis: č. 1 - 6 k účtuFondu obnovy kanalizace, vedenému
za období leden - červen 2017 včetně souvisejících účetníchdokladů
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u KB

a.s.

_í

Bankovní výpis: č,. 182 - 195 k běŽnému Účtu vedenému u Komerčníbanky, a. s.
za období listopad 2017 včetně namátkové kontroly Účetních dokladů a vydaných
a přijatých faktur uhrazených v období, na účtuveden základní běŽný účet

Bankovní výpis: č. 36 - 38 k běŽnému účtuvedenému u Českénárodní banky
za období prosinec 2017 včetně účetnÍchdokladů v období
Bankovní výpis: č. 196 - 211 k běŽnému účtuvedenému u Komerčníbanky, a. s.
za období prosinec 2017 včetně namátkové kontroly účetníchdokladů a vydaných
a přijatých faktur uhrazených v období, na účtuveden základní běŽný Účet

Bankovní výpis: č. 7 - 8 k účtuFondu obnovy kanalizace, vedenému
za období prosinec 2017 včetně souvisejících účetníchdokladů

u KB

a.s.

Bankovní výpis: č. 25 - 35 k běŽnému účtuvedenému u Českénárodní banky
za obdobízáří- listopad2017 včetně účetníchdokladů v období
Bankovní výpis: č. 11 k úvěrovémuúčtuvedenému u Komerční banky, a. s. za období
listopad 2017, úvěr na financování akce lnfrastruktura pro rodinné domy
Darovací smlouvy: 1) Darovací smlouva uzavřená s TJ Sokol Černotíndne 6. 2.2017,
(obec dárce), 2) Darovací smlouva uzavřená s Římskokatolickou farností Černotíndne
11. 1. 2017, (obec dárce)
Dohoda o hmotné odpovědnosti: sepsaná s účetníobce dne 1.7.2008
Dohody o provedení práce: Dohoda o provedení práce ze dne 12' 10.2017 na zajištění
distribuce hlasovacích lístkůvoličům,vkládání hlasovacích lístkůdo obálek

Dokumentace k veřejným zakázkám: Výběrové řízenína veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci ''Rekonstrukce hřiště Černotín'',Výzva k podání nabídky a zadávaci
dokumentace na akci ''Rekonstrukce hřiště Černotín''ze dne 12. 11. 2017 (emailem
osloveno 5 firem), Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22. 11.2017,
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 23. 11.2017 (zasláno emailem
27 . 11. 2017), Usnesení Zo ze dne 14. 12. 2017
Dokumentace k veřejným zakázkám: Výběrové řízenÍ na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci ''oprava chodníkŮ na hřbitově v Černotíné",Výzvak podání nabídek
na akci ''oprava chodníkůna hřbitově v Černotíně"ze dne 6. 9. 2017 (emailem
osloveny 4 firmy), Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25. 9.2017,
Usnesení ZO ze dne 5. 10. 2017, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne
24. 10.2017 (zasláno emailem 26' 10' 2017), Smlouva o dílo na akci ''oprava chodníků
na hřbitově v Černotíně''uzavřená dne 15. 11.2017
Dokumentace k veřejným zakázkám: Výběrové řízenína veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo reŽim zákona č' 13412016 Sb. na akci ''oprava vodní nádže
Hluzov'', Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu zadávanou mimo reŽim
zákona č' 13412016 sb. na akci ''oprava vodní nádže Hluzov'' ze dne 28. 8. 2017,
Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu zadávanou mimo reŽim zákona
č;. 13412016 Sb. na akci ''oprava vodní nádže Hluzov'' ze dne 28. 8. 2017, Předávací
protokol 5x, Ustanovení členůkomise pro otevírání obálek ze dne 1' 9. 2017, Čestné
prohlášení ke střetu zájmů člena komise ze dne 8. 9. 2017, Protokol o otevírání
nabídek ze dne 8. 9. 2017,Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 8. 9. 2017, Protokol
o hodnocení kvalifikaceze dne 8. 9.2017, UsneseniZoze dne 5. 10.2017,Oznámení
o výběru dodavatele ze dne 13. 10. 2017, oznámení o výsledku zadávacího řÍzeni
ze dne 1.11.2017
Hlavní kniha: Analytická rozvaha sestavená k 1212017
lnventurní soupis majetku a závazkŮ: Směrnice pro provedení inventarizace majetku a
závazkŮ obce č. 14l2o1'1, Plán inventur na rok 2017 ze dne 1 1. 12. 2017 , Protokol
o proškolení členůinventarizační komise jmenované k provedení inventarizace V roce
1
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2017 ze dne 20' 12. 2017, lnventurní soupisy včetně příloh, Protokoly o zařazení a
vyřazeni dlouhodobého majetku, Seznam inventarizačních identifikátorů, lnventarizačni
zprávazarok2017 ze dne 31.1.2018
Kontrola nahrazující interní audit. Protokol o kontrole obce nahrazující interní audit dle
zákona č. 32012001 Sb. za rok 2016 ze dne 2.2.2017

odměňování členůzastupitelstva. za období leden - listopad 2017
odměňováníčlenůzastupitelstva za období prosinec 2017
PeněŽní fondy územníhocelku - pravidla tvorby a pouŽití: Fond obnovy kanalizace
v majetku obce Černotína lásady pro zřizeni a pouŽití peněŽního fondú na obnovu
a opravu kanalizace a ČoV, schválený Zo dne 21. 12. 2016 s účinností
od 22. 12.2016

Pokladní doklad
zaúčtování

kontrola pokladních dokladů za období listopad 2017 včetně

Pokladní doklad
zaúčtování

kontrola pokladních dokladů za období prosinec 2017 včetně

Pokladní kniha (deník): za období prosinec 2017 , č. dokladů V00000913 - V00000966

Pokladní kniha (deník): za období září
v00000912

-

listopad 2017, č. dokladů P0oooo794 -

Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12.2017

Příloha rozvahy'. sestavená k datu 30. 9. 2017
Rozpočtová opatření: č. 12 ze dne 4. 12. 2017, zveřejněné na internetových stránkách
obce dne 20. 12. 2017, č. 'l3 ze dne 15. 12.2017, zveřejněné na ínternetových
stránkách obce dne 8. 1' 2018

Rozpočtová opatření. č' 1 ze dne 1 3. 1. 2017, zveřejněné na internetových stránkách
obce dne 16. 3. 2017, č.2ze dne 1.2.2017,zveřqněné na internetových stránkách
obce dne 16.3. 2017,č.3ze dne 17. 3.2017, zveřejněné na internetových stránkách
obce dne 6. 4' 2017, č' 4 ze dne 3. 4' 2017, zveřejněné na internetových stránkách
obce dne 2. 5. 2017, č. 5 ze dne 5. 5. 2017, zveřejněné na internetových stránkách
obce dne 2. 6. 2017, č. 6 ze dne 9' 6. 2017, zveřejněné na internetových stránkách
obce dne 26. 6. 2017, č. 7 ze dne 23. 6. 2017, zveřqněné na internetových stránkách
obce dne 12. 7. 2017, č,. 8 ze dne 7. 8. 2017, zveřejněné na internetových stránkách
obce dne 21. 8. 2017, č. 9 ze dne 13. 9. 2017, zveřejněné na internetových stránkách
obce dne 4. 10. 2017, č, 10 ze dne g. 10. 2017, zveřejněné na internetových stránkách
obce dne 6. 11.2017, č. 11 ze dne 13' 11.2017, zveřejněné na internetových
stránkách obce dne 4.12.2017

Rozpočtový výhled: obce Černotínna léta 2018 - 2022, schválený zo dne
21. 12' 2016, schválený dokument je zveřejněn na internetových stránkách obce
V záložce obecní úřad - Rozpočtový výhled a rozpočet - Rozpočtový výhled
od 16. 3.2017

Rozvaha: sestavená k datu 31. 12.2017
Rozvaha: sestavená k datu 30.

1'1

.2017

Schválený rozpočet: obce na rok 2017, schválenÝ zo dne 21 . 12' 2016, schválený
dokument je zveřejněn na internetových stránkách obce v záložce obecní úřad Rozpočtový výhled a rozpočet - Rozpočet obce - rok2017 od 16. 3' 2017
Schválený rozpočet: obce na rok 2018, schválený Zo dne 14. 12.2017, schválený
dokument je zveřejněn na internetových stránkách obce v záloŽce obecní úřad Rozpočtový výhled a rozpočet - Rozpočet obce - rok2018 od 19. 12.2017
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Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím: Finančnívypořádání dotacÍ
poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních
finančníchaktiv, část A ze dne 25. 1. 2018 - volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČeskéRepubliky, vyhlášené na20. a21.října2017 -Úzgaoll
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým Účelovým dotacím: Rozhodnuti oŽPz KÚoK
ze dne 14. 11.2017 ve věci poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích ve výši
61 2o0 Kč, účetnídoklad č. 170034 ze dne 29. 11.2017, kteým byl zaúčtován příjem
dotace na hospodaření v lesích, účetnídoklad č. 310085 ze dne 24. 4.2017, kteým je
zaúčtovánpředpis výdajů (faktura č.2017015), účetnídoklad č. 110121 ze dne
27 . 4' 2017, kteým je zaúčtována Úhrada faktury č. 2017015

Smlouvy

a

dalšímateriály

k

přijatým účelovýmdotacím: Rozhodnutí

MK Čn

č.j. 216/MK-s 249312017 OULK o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok
2017 ve výši 24 000 Kč na projekt "Zahájení automatizace Místníknihovny Černotín''
ze dne 24.3.2017, Rozpočtové opatření oE KÚoKze dne 13.6. 2017 nta účelovou
neinvestiční dotaci ve výši 24 o00 Kč na realizaci projektu v rámci dotačníhořízení
''Veřejné informačnísluŽby knihoven - podprogram VISK 3'', účetnídoklad č. 170017
ze dne 13. 6. 2017, kteým je zaúčtovánpříjem dotace, účetnídokladč.710022 ze dne
31. 10. 2017 - doúčtovánoRG 0003 - úhrada podílu z vlastních zdrojů, účetnídoklad
č. 710016 ze dne 30. 9. 2017 - doúčtovánÚzsqoss - úhrada podílu z dotace' Konečná
kontrola plnění podmínek výše uvedeného rozhodnutí příslušíposkytovateli. Podle $ 8
odst'
zákona č. 32012001 sb.,
platném znění vykonávají poskytovatelé
veřejnosprávní kontrolu u Žadatelů o veřejnou finančnípodporu nebo u příjemců této
podpory, s výjimkou těch, jímŽ byla poskytnuta veřejná finančnípodpora z rozpočtu
územníhosamosprávného celku.
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Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím: VyÚčtování dotace na projekt
"Zahájeni automatizace Místníknihovny Černotín''ze dne 12. 12. 2017, rinaňční
vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kra1e ze státního rozpočtu
nebo státních finančníchaktiv, část A ze dne 25' 1' 2018 - dotace z MK ČR na projekt
"Zahájení automatizace Místníknihovny Černotín"- Úzs+oss

Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím: Rozpočtovéopatření
oE KÚoK ze dne 4. 1o. 2017 na účelovouneinvestičnídotaci ve výši 52 846 Kč na
úhradu výdaj-ů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČeskéRepubliky, vyhlášených na 20. a 21. října 2017, PředběŽné
vyúčtovánívýdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČeskéRepubliky,

vyhlášených na 20. a 21. řijna 2017 ze dne 28. 11.2017 (doručeno na olomoucký kraj
datovou zprávou dne 28. 11.2017), účetnídoklad č. 170028 ze dne 4. 10.2017,
[teým je zaúčtován příjem dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
Ceské Republiky, opis poloŽek na výdaje spojené s volbami s Úz 98071 ze dne
27 . 11.2017
Smlouvy nájemní: Dodatek č. 1 ze dne 29. 9. 2017 k nájemní smlouvě, uzavřené dne
16. 11. 2012, (obec pronajímatel)

Smlouvy nájemní: Smlouva
(obec pronajímatel)

o nájmu

nebytových prostor uzavřená dne

3' 2. 2017,

Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo - oprava vodní nádže Hluzov ze dne 1' 11. 2017

Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo na akci ''oprava chodníkůna hřbitově v Černotíně''
uzavřená dne 1 5. 1 1. 2017
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva na nákup
pozemku a nemovitosti ze dne 19. 9. 2017, účetnídoklad č. 710013 ze dne
20' 9' 2017, kteým je zaúčtováno zařazení pořízeného majetku
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Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva na prodej
pozemků ze dne 21.6.2017, (obec prodávající), účetnídoklad č. 710009 ze dne
26. 6. 2017 , kteým je zaúčtováno vyřazení prodaného majetku

Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o Úvěru č.0812310200253 ze dne 29.6.20'l0 na
účel'' lnfrastruktura pro rodinné domy'', uzavřená s KB a.s., Smlouva o zástavě
nemovitosti č. 10000254513 ze dne 29. 6. 2010, Dodatek ke smlouvě o úvěru
č. 0812310200253 ze dne 30. 5. 2013

Účetnídoklad: Účetni doklad č. 710026 ze dne 4. 12. 2017, kteným je doúčtován

Úzzg o14 kvýdajům hrazeným z dotace na hospodaření v lesích
Účetni závěrka obce: za rok 2016, schválená zo dne 25' 4. 2017,

o schvalování účetnízávérky obce Černotínza rok2O15 ze dne 25. 4.2017

Protokol

Účetní závěrka přÍspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Černotín
za rok 2016, schválená Zo dne 25' 4. 2017, Protokol o schvalování účetnízávěrky
účetníjednotky Základni škola a mateřská škola Černotin za rok 2016 ze dne
25.4.2017
Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice č. 15 odpisový plán včetně dodatku č. 1
s účinnostíod 1 . 1. 2015, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
schválená Zo dne 29. 1.2015, Směrnice č. 17 k přeceňování majetku určeného
k prodeji reálnou hodnotou ze dne 20. 12.2012včetně dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2013,
Směrnice ke schvalování účetnízávěrky ze dne 20. 2. 2014, organizačnířád obce,
Směrnice k zabezpečenízákona o finančníkontrole č. 10 s Účinností od 1. 1 .2010
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 30' 6.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 30.

11

.2017

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2017
Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 30.

11

.2017

Výsledky kontrol zřízených organizací: Protokol o kontrole vykonané v příspěvkové
organizaci Základni škola a mateřská škola Černotíndle zákona č. 32ot2oo1 Sb'
o finančníkontrole ze dne 2.2.2017,30. 10.2017
Zápisy z jednání finančníhovýboru: Zápis z jednání FV ze dne 24. 3. 2017,
22. 11.2017
Zápisy z jednání kontrolního výboru: Kontrolní zpráva KV ze dne 1 3. 12' 2017
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 14. 12.2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení. ze dne 26. 1' 2017,25.4.2017,

8. 6. 2017, 7. 9. 2017, 5. 10. 2017

Závěrečný účet:obce za rok 2016 schválený Zo dne 25. 4. 2017 s vyjádřením
souhlasu s celoročnímhospodařením bez výhrad, schválený dokument je zveřejněn na
internetových stránkách obce v záložce obecní úřad - Hospodaření obce - rok 2016
od 3. 5. 2017

Zřizovací listina organizačních sloŽek a příspěvkových organizací, odpisový plán:
Zřizovací listina sboru dobrovolných hasičůobce Černotín,ze dne 14. 4' 2oo8,
Zřizovací listina sboru dobrovolných hasičůčásti obce Hluzov ze dne 14. 4. 2008
Zřizovaci listina organizačních sloŽek a příspěvkových organizací, odpisový plán:
Zřizovací listina místníknihovny v Černotíně,organizačnísloŽky obce ze dne
18. 10.2002
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-Zřizovaci listina organizaěních sloŽek a příspěvkových organizací, odpisový plán:
Zřizovaci listina Základní školy Černotín,příspěvkové organizace ze dne 8. 11.2002
vč. dodatku č. 1 ze dne 21. 12.2oo5, dodatku č. 2 ze dne 28. 1 1. 2008' dodatku č. 3
ze dne 3. 9. 2009, Smlouva o výpůjčceze dne 3. 9. 2009

V kontrolovaném období Územní celek, dle informací poskytnutých zástupci obce Černotín:
neuzavřel smlouvu o sdruŽení a neuskutečnil finančníoperace týkajíci se sdruŽených

prostředků,
neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčcetýkajícíse nemovitého majetku,
nehospodařil s majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu
o převzetí dluhu nebo ručitelskéhozávazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
nezastavil movitý a nemovitý majetek,
nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
nezřídilvěcná břemena k majetku územníhocelku,
neměl podnikatelskou činnost,

-

a proto přezkoumání operacív těchto oblastech nemohlo být provedeno.

B. VÝsledek

řezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce ČernotÍnza rok2017

.

nebylY zjištěny chyby a nedostatky.

c. Plnění o DA tře ní k odstraněni
a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházqicí rok

Při přezkoumání hospodaření obce Černotin za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
b) při dílčímpřezkoumání

Při dílčímpřezkoumání hospodaření obce Černotínnebyly zjištěny chyby a nedostatky
D. Uoozornění na oříoadná rizika (s

í0

4 oísm. a) zákona č.

sb.):

Na případn á riztka neupozorňujeme.

Podíl
le dávek a závazkÚ na rozoočtu územníhoce lku a oodíl
maietku na cel kovém maietku íl.zemního celku k3í. 1 2- 2017
zastaven
(s 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

E.

a)
b)
c)

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

3,03 %

podil závazků na rozpočtu územníhocelku

6,07

o/o

podílzastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

6,47

olo
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F. Ověření vÝše dlu u územního celku k 60
4 rozpočtovérokv

o/"

orůměru ie

příimů za oos|ední

Na základě výpočtu poměru dluhu územníhosamosprávného celku k průměru jeho příjmůza
poslední 4 rozpočtovéroky po-dle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
lze konstatovat, Že dluh obce Černotínk31.12.2017 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů
za poslední4 rozpočtovéroky.

Černotín,13.2.2018

Za Krajský úřad olomouckého kraje
lng. Milan Procházka
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis

Bc. Veronika ondrušková Najmanová, DiS

pověřeného řízením přezkoumání

lJ/-:

podpis kontrolora

kontrolor

Poučení
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním se stává okamŽikem marného
uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona č,.42012004 sb. k podání písemného
stanovíska kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání. Tato zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečnéhodílčíhopřezkoumání.

Územní celek můŽe do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemnéstanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodařenív souladu s $ 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb.
Stanovisko zašle územnícelek na adresu Krajského úřadu olomouckého kraje, odbor
kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, nížepodepsaný starosta obce Černotínprohlašuji, Že nemám k tomuto návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 připomínek a nebudu podávat
písemnéstanovisko podle $ 6 odst. 1 písm. d) zákona č.42012004 sb.
Zástupci územnÍho celku prohlašují, Že poskytli pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumánía o okolnostech vztahujícíchse k němu.
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o výsledku přezkoumání hospodaření obce ČernotínobdÉela s jeho
obsahem byl seznámen starosta obce dne 13.2.2018.
Stejnopis zprávy

75:t 68
Tel:

lng.

JiříAndýs

Á
podpis

Rozdělovník:
1 stejnopis pro obec Černotín
1 stejnopis pro Krajský úřad olomouckého kraje,
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odbor kontroly
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