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Tabulka č.1b

obec, svazek obcí: obec černotín,černotín1,75g 68, lčo: oo3oíí4í

termÍn odevzdání: 20. 2. 2021

P ehled věrri, ptijček a návratn ch finančníchv pomocí p ijat ch obcemi a dobrovoln misvazky obcí od peněžníchtistavri, jin ch
fyzick ch a právnick ch osob v roce 2o20 (bez organizačníchsložek státu a státních fondri)
tis.

Název obce (DSo)

Úěel rivěru

V še věru

(v tis Kč)-

Gelkem
Poznámka:

-

4

2

1

Poskytovatel věru

0,00

Termín
splatnosti
5

0,00

0,00

Uroková
sazba
v o/o
6

0,00

Zpťtsob ručení
7

0,00

v p ípadě p ijatého tjvěru v cizí měně se uvádí ridaj v cizí měně

Vypracoval: Zuzana Stáhalová, tel. 581 602 903
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Schválil: lng. Ji í Andn s, tel:773

602903

Datum: 1.2,2021 Razítko obecního ri adu:
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odbor ekonomický
Mgr. olga Fidrová, MBA - vedoucí
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Počet

Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

'._-:

lel.'. +420 585 508 502
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datová schránka: qiabfmf
email: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz

Všem obcím a svazkům obcí
olomouckého kraje
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Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh:

Váš dopis č,.j.lZe dne

ekonomický (finanční)odbor

Naše č.j.

Vyřizuje/Tel

Olomouc

KUOK 11153t2021

Jiři ZboŽinek
585 508 468

27.1.2021
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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 účtua o rozsahu a
termínech sestavení návrhů závěrečných Účtůkapitol státního rozpočtu, Ve znění
pozdějších předpisů, Yás Žádáme o spolupráci při předkládání údajůV souladu S výše
uvedenou vyhláškou.

2

Dle Přílohy č. uvedené vyhlášky předkládají kraje podklady k návrhu státního
závěrečného účtuna Ministerstvo financi ČR za jednotlivé obce a dobrovolné svazky obcí.

V příloze Vám zasíláme vzory tabulek a Žádáme Vás o jejich vypInění a předání
(i v případé, Že tabulka bude prázdná) elektronicky do datové schránky olomouckého
kraje v termínu neipozděii do 20. února 2021.
Součástístátního závěreěného účtujsou:

tabulka č. íb - Přehled úvěrů,půjčeka náVratných finančních vrýpomocí
přijatých obcemi a dobrovoInými svazky obcí,

tabulka č. 5

Výdaje územního samosprávného celku, které vyp!ývají
z koncesních smluv podle $ 30 zákona č. 139/2006 Sb. a podle s 186 zákona
č. 13412016 sb. (je zaslaná jen dotčeným obcím).
Vtabulce č. 1b uvádějte údaje o všech přijatých úvěrech, půjčkácha návratných
finančníchvýpomocích, které jste v roce 2020 skutečně ěerpali od peněŽních ústavůa
jiných ýzických a právnických osob bez organizačníchsložek státu a státních fondů
(výše čerpánínemusí být shodná se sjednanou výši úvěru, vyplňte skutečně čerpanou
výši úvěru' půjčky,NFv za rok 2o2o).
Dle pokynu Ministerstva financi Čn patří do tabulky i kontokorentní úvěry - v tomto
případě do sl. 2 ,,uýše úvěru" vypište sjednanou uýši kontokorentu a do následujícího
řádku stav čerpáníkontokorentního úvěru k 31' prosinci 2020.

Kontakty na pracovníky oddělení rozpočtu a financování Krajského úřadu olomouckého
kraje:

okres
Okres
okres
okres
okres

Jeseník Hana KuIhajová
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk

S pozdravem

#;*iiffiE[:''
Pl{tn6

do : :7.5.20.J9{r39:fl}4(x)

+02:00

Hana Kulhajová
Jaroslava Tomečková
Marcela Kučerová
Jiří Zbožínek

471

585 508 467

h.kulhaiova@olkrai.cz
h. ku haiova@ol krai. cz
i.tomeckova@ol krai. cz
m.kucerova@olkrai.cz

585 508 468

i.zbozinek@olkrai.cz

585 508

585 508 471
585 508 428
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