oeec čennoríru
753 68 Černotínčp. 1, okres Přerov
Vaše značka: cRN/62l201 9
Naše č'j.: cRN/62l20't 9
Naše číslospisu:
Vyřizuje: Vladim íra Šnejdrlová

V Černotíně:31

Krajský úrad olomouckeho kraje
Jeremenkova ll9ll40
olomouc
77911

.o'l .2o19

Věc: Předkládání podkladů ke státnímu závérečnémuúčtu
Zasíláme vyplněnou tabulku č. l b _ Přehled úvěru, půjčeka návratných finančníchvýpomocí
přijaých obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

S pozdravem

Ing. Jiří Andýs, starosta obce, v.r

obec Cernotín' čp. l 753 68 Cemotín. okres Přerov
'
ICO: 00301 l4l bank. spoj.: 3123831/0100
Tel.: 581 602 903 e-mail: cernotin@volny.cz DS: 99wbjmp
JlD: 3ao78e3b-76gs_+oer_gc&:i;l;

J^llrur,Naše

v laolmlra Snejoflc
1019,01.31 U,:14:la

Signcn
o{-vhdimí! Šn.jd'loťa

c&,

o=obcc čcfroď. rrČ 00$l
:.5'4.9?-ř{'l1<cz{n3ol
l 4l

či': cRN/62l2o1 9

Public key:
RS!:UE biu
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Tabulka č.1b

obec, svazek obcí:

obec Černotín.753 68 Černotín1, lČ oo3o1141

termÍn odevzdánÍ: 20' 2' 2019

P ehled věr , ptijček a návratn ch finančníchv pomocí p ijat ch obcemi a dobrovoln mi svazky obcí od peněžních ristavri, jln ch fyzick ch
a právnick ch osob v roce 2018 (bez organizačníchsloŽek státu a státních fondťr)
v tis. Kč

Název obce (DSo)

Uěel věru

V še věru
(v tis Kě)"

2

1

Obec(DSO) celkem
Poznámka:

*

v p Ípadě p ijatého t]věru v cizí měně se

Vypracoval: Vladimíra Šnejdrlová, tel. 581
(príjmení, telefon, podpis)

0,00
uvádi daj

Poskytovatel uvěru

Termín
splatnosti

4

5

0,00

0,00

Uroková
sazba
v o/,
6

Zpťtsob rucení
7

0,00

0,00

v cizí měně

Schválil: lng' Jirí Andn s, tel. 773602903 Datum 31.1.2019
(p íjmení, telefon, podpis)

Razítko obecního uradu:
Čemotíní

Fr:

141
903

cBNl 6 Ll lÚ ir|
)bs
2l I

odbor ekonomický
Mgr. olga Fidrová - vedoucí

2,tt9

Jeremenkova 40a
779 1'l Olomouc

tel.: +420 585 508 502

datová schránka: qiabfmf
em ail: posta@ olkraj.cz

www.olkraj.cz

Všem obcím a svazkům obcí
olomouckého kraje

llnnJ511Ú liBÍi0
0L0tll0lJIl1[1{0

Poiet listů: 1

}lRRJI

Počet příloh: 1
Poěet listů/svazků příloh:

VáŠdopis ě.j.lZe dne

Naše č.j'
KÚ oKt7 57

ekonomický (finanční)odbor
1

Vyřizuje/Tel
7 t 20 1 9

t

oE

t

9

07

Jiří ZboŽínek
585 508 468

Olomouc

23. 't.2019

Předkládání podkladů ke státnímu závěrečnému účtu
Na základě ustanovení vyhlášky č. 41912001 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 r,nýše
uvedenou vyhláškou.

Dle Přílohy č. 2 uvedené vyhlášky předkládají kraje podklady k návrhu státního
závěrečného Účtu na Ministerstvo financi 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 4aa, olomouc
v termínu neipozděii do 20. února 2019. Tabul ky zasílejte datovou schránkou
Součástí státního závěrečného účtujsou:

Přehled Úvěrů, půjčeka návratných finančních r,nýpomocí
přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí,

tabulka č. 1b

-

tabulka č. 5

-

Výdaje ÚzemnÍho SamospráVného celku, které vyplývají

z koncesních smluv podle $ 30 zákona č. 139/2006 Sb. a podle
č' 13412016 Sb. fie zasIaná jen dotěeným obcím}.

s

186 zákona

Vtabulce č. 1b uvádějte Údaje o všech přijattých úvěrech, půjčkácha návratných

finančních výpomocích, které jste v roce 2018 skutečně čerpali od peněŽních ústavůa
jiných fyzických a právnických osob bez organizačních složek státu a státních fondů
(výše čerpánínemusí být shodná se sjednanou uýši Úvěru, vyplňte skutečně čerpanou
výši úvěru, půjčky,NFVza rok 2018).

Dle pokynu Ministerstva financí ČR patří do tabulky i kontokorentní úvěry - v tomto
případě do sl. 2 ,,v1iše úVěru'' vypište sjednanou výši kontokorentu a do následujícího
řádku stav čerpáníkontokorentního úvěru k 31 . prosinci 2018.

';il:iim,:'

ťbfiÍxtdo : l9'l l.]0l!lló]:B1): +(}l]x'

