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zPRÁvA
o výsledku přezkoumání hospodaření obce černotínza rok 2020

lč oo3oíí4í
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dí|čího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 3. 8. 2020 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 23. 2. 2021.
Přezkoumání hospodaření
základě Žádosti dle $ 42 zákona
uskutečnilo
č. 12812000 sb., o obcích (obecní zřízeni), v platném znění a v souladu se zákonem
č' 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č.42012004 Sb.). Kontrolním
zahájeni
úkonem, jímždošlo k zahájení přezkoumání, bylo doručeníoznámení
přezkoumání obce Cernotín za rok 2020 dne 27 ' 7. 2o2o. Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběŽné informace o kontrolních zjištěních dne 23. 2' 2021'

se

na

o

Místo provedení přezkoumán

í:

Přezkoumané období:

obecní úřad Černotín
Krajský úřad olomouckého kraje
1. 1.2020 - 31. 12.2020

Dílčípřezkoumáni hospodaření ve dnech 23.02.2021 - 23.2. 2021vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Veronika ondrušková Najmanová, DiS
lng' Milan Procházka

kontrolor:

přezkoumání hospodaření Ve smyslu s 5 zákona č. 42012004 Sb.
a s 4 zákona ě. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen
zákon é' 25512012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu olomouckého kraje

Pověření

k

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci obce:

Ing. JiříAndýs - starosta
Zuzana Stáhalová - účetní

Tato zpráva o výsIedku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného
dílčíhopřezkoumání.

zÁvĚn zpnÁw o yÝsleoru pŘezxouuÁruí nospooaŘenÍ

í. Kontrolní ziištění(s í0 odst. 3 zákona

č. 42012004 Sb.)

Při přezkoumání hospodaření obce Černotínza rok 2O2O

.

nebyly ziištěny chyby a nedostatky ($ í0 odst. 3 písm. a) zákona č,.42ol2oo4 sb.).

2. Upozornění na případná rizika
Při

(s

í0 odst.

4 písm. a) zákona č,.42012004 sb.)

přezkoumání nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad

na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

3. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územníhocelku a podí!
zastaveného maietku na celkovém maletku územníhocelku k 3í. 12. 2o2o
(s

a)
b)
c)

í0 odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.)
podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

1,62olo

podil závazků na rozpočtu územníhocelku

0,96 %

podílzastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

O%o

k 60 % průměru ieho příimůza poslední
(s
písm.
4 rozpočtovérokv
10 odst. 4
c} zákona ě.420/2004 Sb.)

4. ověření výše dluhu územního celku

Na základě výpočtu poměru dluhu územního samosprávného celku k průměru jeho příjmů
poslední 4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost lze konstatovat, Že dluh obce Černotínk 31'12.2020 nepřekročil 60 %
průměru jeho příjmů za posledni 4 rozpočtové roky'

za

Výše uvedené ukazatele byly stanoveny na základě údajůzískaných z účetnícha finančních
výkazŮ před jejich uzavřením a předáním do Centrálního systému účetníchinformací státu
(csÚlS), viz přezkoumané písemnosti.
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Předmět přezkoumání hospodařenÍ:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročnímhospodaření územníhocelku,
tvořící součást závěrečného účtuuvedené v $ 2 odst. 1 a2 zákona č. 42012004 sb.

Přezkoumání hospodařeníje uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením
$ 9 písm. a) zákona č.25512012 Sb. Při posuzováníjednotlivých právních úkonůse vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu'

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s $ 2 zákona é.42012004 Sb.:
- plnění př'tjmů a výdajů rozpočtu včetně peněŽních operacítýkajícíchse rozpočtových

-

prostředků,

finančníoperacetýkajícíse tvorby a pouŽití peněŽních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněŽní operace týkajícíse sdruŽených 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 rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nakládání a hospodařenÍ s majetkem ve vlastnictví územníhocelku a s majetkem
státu, s nímŽ hospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek,
stav pohledávek azávazkŮ a nakládánís nimi,
ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcíve 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 bylověřen z hlediska:
- dodžování povinností stanovených zvláštnímiprávními předpisy, zejména předpisy
o finančnímhospodaření územníchcelků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetniďvía o odměňování,
- souladu hospodařenís finančnímiprostředky ve srovnánís rozpočtem,
- dodŽení účeluposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek
jejich pouŽití,
- věcné a formálnísprávnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. chvbv a nedostatkv ziištěnépři přezkoumání hospodaření za rok 2020
Při přezkoumání hospodaření obce Černotínzarok2O2O

.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházqici rok

Při přezkoumání hospodaření obce Černotin za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

a

J

b) přa dílčímpřezkoumání za rok 2020
Při dílěím přezkoumání hospodaření obce Černotínnebyly zjištěny chyby a nedostatky

G. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Černotínzarok2020 byly přezkoumány následující

písemnosti:

rozpoěet

-

-

Návrh rozpočtu: návrh rozpočtu obce Černotínna rok 2021 zveřejněn na pevné úřední
na internetových stránkách obce úřednídesce Ve dnech

desce obce

-

a

16.11.2020- 4.12.2020

Rozpočtová opatření: Zastupitelstvo obce Černotíndne 3. 12. 2o2o pověřilo starostu
obce prováděním rozpočtových opatření na rok2021
Rozpočtová opatření: Zastupitelstvo obce Černotíndne 12. 12. 2019 pověřilo starostu
obce prováděním rozpočtových opatřeni na rok2020

Schválený rozpočet: obce Černotínna rok 2O2O schválený zastupitelstvem obce dne
12. 12. 2019, zveřejněn na internetových stránkách obce v záloŽce Uřad - Rozpočtový
výhled a rozpočet - Rozpočet obce - rok2020 od 17. 12.2019
Schválený rozpočet: obce Černotínna rok 2021 schválený zastupitelstvem obce dne
3. 12' 2020, zveřejněn na internetových stránkách obce v záložce Uřad - Rozpočtový
výhled a rozpočet - Rozpočet obce - rok2021od 10. 12.2o2o
Střednědobý výhled rozpočtu: Střednědobý výhled rozpočtu obce Černotínna léta
2022 - 2024, schválený zastupitelstvem obce dne 3. 12. 2020, zveřejněn
na internetových stránkách obce v záloŽce Úrao - Rozpočtový výhled a rozpočet Rozpočtový výhled od 10. 12.2020, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta
2022 - 2024, zveřejněn na pevné úřední desce obce a na internetových stránkách obce
- úřední desce ve dnech 16. 11 .2020 - 4.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu: Rozpočtový výhled obce Černotínna léta 2018 - 2022,
schválený zastupitelstvem obce dne 21 . 12. 2016, schválený dokument je zveřejněn
na internetových stránkách obce v záloŽce Úrao - Rozpočtový výhled a rozpočet Rozpočtový výhled od 16. 3.2017

Závérečnýúčet:obce za rok 2019, schválený zastupitelstvem obce dne 28. 5. 2o2o
s vyjádřením souhlasu s celoročnímhospodařením bez výhrad, Návrh závěrečného
účtuzveřejněn ve dnech 27. 4. 2020 - 28. 5. 2020 na pevné úřední desce a na
internetových stránkách obce v záložce obecní úřad - Hospodaření obce - rok 2019,
schválený dokument je zveřejněn na internetových stránkách obce v záloŽce Úrao Hospodaření obce

_

rok 2019 od 1. 6. 2020

účetnictvíavýkazy

-

Bankovní výpis: elektronický č. 4 k běŽnému účtuvedenému u Komerčníbanky, a. s.
ze dne 31' 12' 2o2o - ověření zůstatku účtuč. 236 _ BěŽné účtyfondů Úsc re oni
31. 12.2020

Bankovní výpis:
červen 2020

č' 7 k běŽnému účtuvedenému u Komerčníbanky, a. s. za období

Bankovní výpis: č. 17 - 19 k běŽnému účtuvedenému u Čt{e za měsíc červen 2020
včetně účtování
Bankovní výpis: elektronický č.201k běŽnému účtuvedenému u Komerčníbanky, a. s'
ze dne 31. 12.2o2o, č.37 k běŽnému účtuvedenému u ČNB ze dne 31 ' 12.2o2o,
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-

_
-

č. 001 k běŽnému účtuvedenému u Českéspořitelny' a. s. za období 1' 1.2o2o _
31. 12. 2o2o - ověření zůstatku účtuč. 231 _ Základni běŽný účetÚSc ke dni
31. 12.2020
Hlavní kniha: Analytická rozvaha rok2020

lnventurní soupis majetku a závazkŮ: Plán inventur na rok 2020 včetně jmenování
inventarizačníkomise ze dne 4. 12. 2020, Protokol o proškolení členůinventarizační
komise obce Černotínze dne 4. 12. 2o2o,lnventarizační zpráva za rok 2020 ze dne
17. 2. 2021, lnventurní soupisy účtůč. 022, 082, 231, 236, 261, 262, 419, 472 - stavy
zjištěné inventarizací a uvedené v inventurním soupisu byly porovnány s účetním
stavem vykázaným v analytické rozvaze sestavené k 31 . 1 2. 2020
Kniha došlých faktur: za období 1 - 612020, č. 20200001 - 20200169
Kniha odeslaných faktur: za období 1 - 612020, č. 20200001 - 2o2oo007

odměňování členůzastupitelstva: za období leden - červen 2020

Pokladní doklad: příjmové a výdajové pokladní doklady č. P00000401 - V00000417

včetně účtování

Pokladníkniha (deník): za období 0612020
Pokladní kniha (deník): za období 12l2o20
ke dni 31. 12.2020

-

ověření zůstatku účtuč. 261 _ Pokladna

Příloharozvahy'. sestavená k datu 31.12.2020
Příloha rozvahy: sestavená k datu 30. 6. 2020
Rozvaha: sestavená kdatu 31.12.2020
Rozvaha: sestavená kdatu 30. 6.2020
Účetnictví ostatní: Zápis z kontroly obce Černotínnahrazujícíinterní audit v souladu
se zákonem č. 320l2oo1 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 41612004 sb' ze dne
15. 10.2020

Účetnictví ostatní: opis poloŽek účtůč. 572

a672

Účetnictví ostatní: účetnízávěrka obce Černotínza rok 2019 sestavená k31. 12. 2019
schválená zastupitelstvem obce dne 28' 5. 2o2o, Protokol o schválení účetnízávěrky
obce za rok 2019 ze dne 28.5.2020

Výkaz pro hodnoceníplněnírozpočtu:sestavený k datu 31.12.2o2o
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 30. 6. 2020
Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 30. 6. 2020
Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31' 12. 2o2o

zřizované organizace

-

Zřizovací listina organizačních sloŽek a příspěvkových organizací, odpisový plán:
účetnízávěrka účetníjednotkyZákladní škola a mateřská škola Cernotín za rok 2019
sestavená k 31. 12.2019 schválená zastupitelstvem obce dne 28. 5.2020, Protokol
o schválení účetnízávěrky obce za rok2020 ze dne 28.5.2020
Zřizovací listina organizačních sloŽek a příspěvkových organizací, odpisový plán:
Zřizovací listina Základni školy Černotín,příspěvkové organizace ze dne 8. 'l1' 2oo2
vč. dodatku č. 1 ze dne 21.12.2005, dodatku č'2ze dne 28. 11.2008, dodatku č. 3

ze dne 3. 9. 2009, Smlouva o výpůjčceze dne 3. 9. 2009

Výsledky kontrol zřízených organizací: oznámení o provedení kontroly příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Černotínze dne 2. 3' 2o2o, Pověření
5

k provedení kontroly ze dne 9. 3. 2020, Protokol o kontrole vykonané v příspěvkové
organizaci Základni škola a mateřská škola Černotínze dne 19.3' 2020
smlouvy a dohody
Darovací smlouvy: Darovací smlouva na finančnídar, uzavřená mezi obcí Černotín
(dárce) a TJ Sokol Černotín(obdarovaný) dne 27.1.2o2o, poskytnutí daru schváleno
zastupitelstvem obce dne 12. 12.2019, účetnídoklad č. 110028 ze dne 29. 1.2020,
kteým je zaúčtováno poskytnutí daru TJ Sokol Černotín,bankovní výpis č. 14 ze dne
29' 1.2020 k běŽnému účtuvedenému u Komerčníbanky, a.s., na kterém
je zaúčtována úhrada poskytnutého daru TJ Sokol Černotín,výdaje jsou součástí
schváleného rozpočtu na rok2o2o
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím: Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (změna) na akci ''Protipovodňová opatření obce Černotín''ze dne 31.3. 2o2o,
dotace poskytnutá Ministerstvem Životního prostředí, Rozpočtovéopatření obce
č.4l202o ze dne 23'7.2020 provedené starostou obce, kteým je provedena úprava
rozpočtu související s přijatou dotací, zveřejněné na internetových stránkách obce
v záloŽce Úrao - Rozpočtový výhled a rozpočet - Rozpočet obce - rok 2020 dne
12. 8. 2o2o, bankovní výpis č. 26 ze dne 19. 8. 2o2o k běŽnému účtuvedeném u Čtrtg příjem dotace ve výši 1237 669,37 Kč, účetnídoklad č' 170026 ze dne 19. 8. 2020 zaúčtovánípříjmu dotace, účetnídoklad č.710u7 ze de 31. 12' 2020 - proúčtování
investičnídotace na účet4o3 - Transfery na pořízenídlouhodobého majetku,
Vyúčtovánídotace nebylo ke dni kontroly provedeno - termín do 30. 9. 2021, opis
účetníchdat k ÚZ 15 974 (přumy a výdaje)
Smlouvy nájemní: Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v budově č. p. '1,
uzavřená mezi obcí Černotín(pronajímatel) a fyzickou osobou (nájemce) dne
29. 5. 2o2o, Záměr na pronájem zveřejněn na úřední desce od 12. 2' 2020
do 28. 2. 2020, pronájem a nájemní smlouva schváleny zastupitelstvem obce dne
28. 5. 2020, příjmový pokladní doklad č. P00000408 ze dne 26. 6. 2020, kteým
je zaúčtován příjem z pronájmu za 6 a712020
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej' směna, převod): Kupní smlouva na nákup
pozemků p.č. 1169/3 o výměře 62m2 a p.č. 494166 o výměře 6 500 m2,uzavřená
mezi Zemědělským obchodním druŽstvem se sídlem v CernotÍně, !c 14616840'
(prodávající) a obcí Černotín(kupující) dne 28. 4. 2o2o, nákup pozemků schválen
zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2019, právní účinkyvkladu do katastru nemovitostí
ke dni 29. 4' 2020, účetnídoklad č.710017 ze dne 29' 4.2020, kteným je zaúčtováno
zařazení koupených pozemků do majetkové evidence obce, účetnídoklad č. 330035
ze dne 28. 4' 2020, kteým je zaúčtován předpis kupní ceny za kupované pozemky,
účetnídoklad č' 110124 ze dne 29' 4. 2o2o, kteým je zaúčtována uhrazená kupní
cena za kupované pozemky, bankovní výpis č. 62 k účtuvedenému u Komerčníbanky,
a. s. ze dne 29' 4. 2020, na kterém je zaúčtována uhrazená kupní cena za kupované
pozemky, výdaje rozpočtovány v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 (s 3639,
pol.6130)
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva na prodej
pozemku p. č. 15t2 o výměře 61 m2, uzavřená mezi obcí Černotín(prodávající)
a fyzickou osobou (kupující) dne 8. 6. 2020, prodej pozemku schválen zastupitelstvem
obce dne 28. 5. 2020, Záměr prodeje pozemku zveřejněn na úřednídesce
od 5. 5. 2020 do 22. 5. 2020, právní účinkyvkladu do katastru nemovitostí ke dni
8. 6. 2020, účetnídoklad č.710024 ze dne 8. 6. 2020, kteým je zaúčtováno vyřazení
prodaného pozemku z majetkové evidence obce, účetnídoklad č. 330052 ze dne
8. 6. 2020, kteým je zaúčtován předpis kupní ceny za prodaný pozemek, účetnídoklad
č. 110190 ze dne 9. 6. 2020, kteým je zaúčtovánauhrazená kupní cenaza prodaný
pozemek, bankovní výpis č' 89 k účtuvedenému u Komerčníbanky, a. s. ze dne
9. 6. 2020, na kterém je zaúčtována uhrazená kupní cena za prodaný pozemek
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Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřizení věcného břemene - sluŽebnosti
č. lV-12-8015696 Černotín- Hluzov, p' č' 494t104, Úprava vNN, kNN, uzavřená mezi
obcí Černotín(obec povinná) a Čez Distribuce, a's., ]Č:24729035 (oprávněná) dne
9. 3.2020, schválená zastupitelstvem obce dne 5. 3.2020, Vyrozumění o provedeném
vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. v-540l2o20-835 ze dne 28' 4. 2020,
a to s právními účinkyk 3. 4. 2020, účetnídoklad č. 7't0016 ze dne 28. 4. 2020 přeúčtovánípozemků na analytiku věcných břemen, bankovní výpis č. 5 za období
26' 4. - 30. 4' 2020 k bankovnímu účtuvedenému u Komerčníbanky, a.s.
dne 30. 4. 2020 - příjem jednorázové úhrady, účetnídoklad č. 110128 ze dne
30. 4. 2020 - zaúčtovánípříjmu jednorázové úhrady

veřejné zakázky

-

Dokumentace k veřejným zakázkám: V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu schválených zastupitelstvem obce dne 21. 2. 2019 obec
Černotínpořídila malotraktor Panter FD-S s přívěsem za cenu 136 329, 60 Kč s DPH
na základě objednávky ze dne 16' 4. 2020, faktura č. 420200020 vystavená dne
16' 4.2020 ve výši 't36 329,60 Kč s DPH, účetnídoklad č' 310098 ze dne 28' 4.2020 předpis úhrady faktury, bankovní výpis č. 5 za období 26. 4. 2020 - 30. 4. 2o2o
k bankovnímu účtuvedenému u Komerčníbanky, a.s. - dne 29' 4. 2020 provedena
úhrada faktury č.420200020, účetnídokladč). 110123 ze dne 29.4.2020 - zaúčtování
úhrady faktury č' 420200020 a zařazení do majetku obce, rozpočtovéopatření obce
č,.3 ze dne 17. 4.2020 schváleno starostou obce a zveřejněno na internetových
stránkách obce v záloŽce Úrao - Rozpočtový výhled a rozpočet - Rozpočet obce - rok
2020 od 12.5.2020

usnesení, záplsy, apod.

-

Vnitřní předpis a směrnice: Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
schválená zastupitelstvem obce dne 21.2.2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 20. 2. 2020, 5. 3. 2o2o,
28. 5. 2020 a 22.7 . 2O2O

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 3' 12.2020

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Kontrolní zpráva kontrolního výboru
zastupitelstva obce Černotínze dne 10.6.2020
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápis č' 1 zjednání finančníhovýboru
zastupitelstva obce Černotínze dne 1. 12. 2020

fondy

-

PeněŽní fondy územníhocelku - pravidla tvorby a pouŽití: Fond obnovy kanalizace
v majetku obce Černotínze dne 22. 12. 2016, Zásady tvorby fondu obnovy kanalizace
a čistírnyodpadních vod schválilo Zastupitelstvo obce Černotínna svém 14. zasedání
dne 21 . 12. 2016 s účinnostíod 22. 12. 2016, Plán financování obnovy kanalizace
a ČoV, bankovní výpis č. 194 běŽného úětu vedeného u Komerčníbanky, a. s. ze dne
15. 12' 2020 - převod finančníchprostředků ve výši 40 000 Kč do Fondu obnovy
kanalizace, účetnídoklad č. 110396 ze dne 15. 12' 2020 - zaÚétování převodu
finančníchprostředků ve výši 40 000 Kč do Fondu obnovy kanalizace, Rozpočtové
opatření č. 912020 provedené starostou obce dne15. 12' 2020, zveřejněné na
internetových stránkách obce v záloŽce Úrao - Rozpočtový výhled a rozpočet Rozpočet - Rok 2020 dne 13. 1' 2021, bankovní výpis č. 4 běŽného účtuvedeného
u Komerčníbanky, a. s. ze dne 31 ' 12. 2020 - zůstatek na účtu(Fond obnovy
kanalizace)
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V kontrolovaném období územnícelek, dle informací poskytnutých zástupci obce Černotín:

-

neuzavřel smlouvu o sdruŽení a neuskutečnil finančníoperace týkajícísesdruŽených
prostředků,
neuzavřelsmlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
neuzavřel směnnou smlouvu, smlouvu o výpůjčcetýkajícísenemovitého majetku,
nehospodařils majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu
o převzetídluhu nebo ručitelskéhozávazku a smlouvu o přistoupeníkzávazku,
nezastavil movitý a nemovitý majetek,
nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
neměl podnikatelskou činnost,

a proto přezkoumáníoperacív těchto oblastech nemohlo být provedeno.
tng. Jiří Andýs, starosta obce Černotín,prohlašuje, Že poskytl pravdivé a úplnéinformace
o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Přezkoumání hospodaření obce Černotínza rok202O vykonali
Bc' Veronika ondrušková Najmanová, DiS.
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

lng. Milan Procházka
kontrolor

Datum vyhotovení: 24. 2. 2021

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' 't písm. d) zákona č. 42012004 sb. k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání. Tato zpráva
výsledku
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečnéhodílčíhopřezkoumání.

o

Územní celek můŽe do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemnéstanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření v souladu s $ 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42012004 sb.
V rámci stanoviska můŽe územnícelek podat písemnénámitky proti kontrolním zjištěním
uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s $ 12 odst. 1
písm. i) zákona é.25512012sb.
Stanovisko zašle Územní celek na adresu Krajského Úřadu olomouckého kraje, odbor
kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černotínbyl předán datovou

schránkou.
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S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl starosta obce telefonicky
seznámen dne 23. 2.2021.
Záznam o projednání návrhu zprávy o výstedku přezkoumání hospodaření obce Černotínbyl
doručen do datové schránky obce dne 23.2.2021.

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