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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce MIadeč za rok 2013,

lč oozggztg

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření provedeného dne 23,9.2013 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření uskutečněného dne 26.3,2014 ,

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem
č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Mladeč

Přezkoumané období: 1. 1. 2013 - 31 . 12. 2013

Přezkoumání hospodaření vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Bc. Dana Giblová
- kontrolor: lng. Marie Bud'ová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. lng. Libor Kolář.

Zástupci obce: lng.Václav Arnoš - starosta
vlastimila Arnošová - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledky konečného
dílčího přezkoumání.

zÁVĚR
Při přezkoumání hospodaření obce Mladeč za rok2013
. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených

pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm, b)zákona):

- Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření do 15 dnů od projednánízávěrečného účtu,



předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona.
V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno uybérovým
zpŮsobem s ohledem na významnost jednotlivých skuteóností podle předmětu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění p.á,uniah
předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona é.420t2004 Sb.:
- plnění př'1,1mŮ a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtorných

prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúČtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtŮm obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem

státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek azávazků a nakládánís nimi,
- ručení zazávazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
- zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictvívedenéúzemnímcelkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy

o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictví a o odměňování,

- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek

jejich použití,
- věcné a formálnísprávnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Mladeč zarok2013 byly přezkoumány následující
písemnosti:

- Bankovní výpis: k základnímu běžnému účtu u ČS a.s. za období červen - červenec
2013, přijaté a vystavené faktury za období červen - červenec 2013

- Bankovnívýpis: ke sociálnímu fondu za období červen - červenec 2013

- Činnost finančního výboru: Zápis z finančního výboru ze dne 2. g.2013

- Činnost kontrolního výboru: Zpráva předsedy kontrolního výboru obce Mladeč ze dne
10, 12.2013



Datovací smlouvy: Darovací smlouva uzavřená dne 29. 4. 2013 mezi obcí Mladeč
a Rímskokatolickou farností Měrotín o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč
na podporu projektu "Obnova portálu kostelnízdi Měrotín"(obec dárce)

Darovací smlouvy: Darovací smlouva uzavřená dne 29. 4. 2013 mezi obcí Mladeč
a Charitou Šternberk o poskytnutí finančního daru ve výši 5 00O Kč na neinvestiční
náklady spojené s provozem Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby střediska
Litovel v roce 2013(obec dárce)

Dohody o provedení práce: uzavřená na údržbu SW, CZECHPoint, síťové práce,
údržba Serveru ze dne 2. 1,2013

Dokumentace kveřejným zakázkám: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku
stavby "Hasičská zbrojnice - nástavba a nový krov"

Hlavní kniha: sestavená k 31. 8. 20í3
lnventurní soupis majetku a závazků, Dokumentace průběhu inventarizace
k 31. 12. 2013 - Příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace ze dne
19. 12.2013, Zápis z proškolení inventarizační komise ze dne 2. 1,2014, Zápis
o výsledku inventury k 31. 12.2013, lnventarizační zpráva ze dne 31,1.2014, prvotní
inventurní soupis, inventurní soupisy majetku a závazků k 31. 12. 2013, opravné
položky k účtu 311 (účet 194) - doloženy pohledávky po splatnosti

Návrh rozpočtu: obce Mladeč na rok 2013 byl vhodným způsobem a po dobu
stanovenou zákonem zveřejněn; v elektronické podobě umožňující dálkový přístup
a na úřední desce obce byl vyvěšen dne 1 8.2,2013 a sejmut dne 7. 3.2013
Odměňování členů zastupitelstva: za období leden - srpen 2013

Pokladní doklad: příjmové a výdajové pokladní doklady za období červen - červenec
2013

Pokladní kniha (deník): vedená na PC, fyzická inventarizace provedena dne 2.9,2013
Pravidla rozpočtového provizoria: na rok 2014 schválená zastupitelstvem obce dne
11, 12.2013

Pravidla rozpočtového provizoria: na rok 2013 na dobu od prvního dne nového
rozpočtového roku do schválení řádného rozpočtu na rok 2013 schválilo zastupitelstvo
obce dne 12. 12.2012

Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12.2013

Rozpočtová opatření: č. 3 až 1 0 schválil starosta obce a následně zastupitelstvo obce
vzalo na vědomí v době od 21. 10. 2013 do 1 1. 12. 2013

Rozpočtová opatření: č. 1 a 2 schválil starosta obce a následně zastupitelstvo obce
vzalo na vědomídne 5.6,2013

Rozpočtový výhled: zpracovaný na roky 2014 - 2017

Rozvaha: sestavená k 31. 8. 2O13

Rozvaha. sestavená k 31. 12.2013

Schválený rozpočet: obce Mladeč na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne
6, 3. 2013

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚOK
OE ze dne 17.1a,2013na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 53 000 Kč na úhradu
yÝdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
CR, vyhlášených na 25. a 26. října 2013, Finanční vypořádání dotací a návratných
finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2013 na úhradu výdajů
vzniklých v souvislosti s konáním do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čn (ÚZ ga



071) ze dne 27. 1.2014, Žádost o úhradu zvýšených výdajů na volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu Čn (ÚZ 98 O71) ze dne 27 . 1. 2014

Smlouvy a dalŠÍ materiály k přijatým účelovým dotacím: Finanční vypořádání dotací
a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2013 na
Úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb prezidenta České republiky (ÚZ
98 008) ze dne 27. 1.2014, Žádost o úhradu zvýšených výdajů na volby prezidenta ČR
(UZ 98 008) ze dne27.1.2014
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚOK_
OE ze dne 3, 6. 2013 na účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 3 04O Kó
pro JSDH na rok 2013 na odbornou přípravu ÚZ lq 004), Finanční vypořádání dotací
a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2013
na úhradu výdajů na odbornou přípravu ÚZ 14 004) ze dne 16. 1.2,014

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpoětové opatření KÚoK _
OE ze dne 10. 1.2013 na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb
prezidenta České republiky (ÚZ 98 008), piedběžné vyúčtování výdajů zpracované dne
13,2.2013, doplatek ve výši 4 553,50 Kč

Smlouvy nájemní: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená mezi obcí Mladeč
(pronajímatelem) a fyzickou sobou (nájemcem) ze dne 12. 6.2013 na část nemovitosti
P. Č, 60711 ostatní plocha v k. ú. Mladeč, schváleno zastupitelstvem obce dne
5, 6. 2013, záměr pronajmou zveřejněn na úřední desce od 2. 5. 2013 do 21 . 5. 2013

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva uzavřená
mezi obcí Mladeč (prodávajícím) a K. Š, a K. Š. (kupujícími) na parc. ě. 41113 ostatní
plocha/jiná plocha ze dne 22.7,2013, schváleno zastupitelstvem obce dne 5. 6. 2o13,
záměr prodat zveřejněn na úřední desce od 2. 5. 2013 do 21 , 5. 2013

Smlouvy o přijetí úvěru: č. 0283692499 uzavřená mezi Českou spořitelnou, á. s.
(věřitelem) a obcí Mladeč (dlužníkem) ze dne 29. 11. 2010

Smlouvy o přijetí úvěru: č, 0348977429 uzavřená mezi Českou spořitelnou, a. s.
(věřitelem) a obcí Mladeč (dlužníkem) ze dne 11,6.2012
Smlouvy o přijetí úvěru: č,818-198-06 uzavřená mezi Českou spořitelnou, a. s.
(věřitelem) obcí Mladeč (dlužníkem) ze dne 17 .7. 2006

Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene uzavřená mezi obcí Mladeč (budoucí povinnou z věcného břemene)
a spoleČností ČrZ Distribuce, a. s. zastoupená firmou EMONTAS, s. [. o. (budoucí
oprávněnou z věcného břemene) ze dne 12.9.2013
Smlouvy o výpŮjčce: Smlouva o výpůjčce g ks kontejnerů, toho 6 ks na sklo a 3 ks
naplast, uzavřená dne7.6,2013mezi obcí Mladečaakciovouspolečností EKO-KOM
(obec vypůjčitel)

ÚČetní závěrka obce: za rok 2012 byla schválena zastupitelstvem obce dne 5. 6. 2013
Veřejnosprávní kontrola nahrazující interní audit: provedená finančním výborem dne
15. 2. 2013 a 2. 9. 2012 (kontrolovaný subjekt obec)

Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice ó.2011 - 4 Odpisový plán ze dne 31. 12.2011,
Ó,2011 - 3 lnventarizace majetku azávazků ze dne 25. 11.2011, č.2011 - 2 oběh
ÚČetních dokladŮ ze dne 23. 5. 2013, ó. 2011 - 1 Zabezpečení zákona o finanční
kontrole ze dne 18, 5. 2011, č. 112010 Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného
k Prodeji ze dne 12. 10, 2010, č. 312010 Opravné položky k pohledávkám ze dne
31, 12,2010

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31 . 8. 2013



Yýkazzisku a ztráty: sestavený k 31. 8. 2O13

Yýkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 1 2. 2013
ZáPis z jednání finanČního výboru: ze dne 15. 2. 2013, ze dne 14. 3. 2013, ze dne
2.9.2013
Zápis z jednání kontrolního výboru: ze dne 16. g,2013
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: 6. 3. 2013, 27. 5. 2013, 5. 6. 2013,
24_ 7.2013

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 21. 10, 2013, 11. 12. 2013
ZávěreČný ÚČet: obce Mladeč za rok 2012 byl vyvěšen na úřední desce i na úřední
desce v elektronické podobě od 2. 5. 2013 do 18. 5. 2013, Zastupitelstvo obce Mladeč
dne 5. 6. 2013 schválilo Závěreóný účet obce za rok 2012 vóetně Zprávy o výsledku
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a souhlasí s celoročním hóspodařením
s výhradou k dodržování ČÚS

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán:
"Obecní knihovna vl/ladči", organizační složka obcé ze dňe 15. 1.2ob3, p-okiaoni
kniha vedenázarok2013, pokladní příjmové a výdajové doklady zarok2013

V kontrolovaném obdobÍ, dle informací poskytnutých zástupci obce, obec Mladeč:
- neuzavřela smlouvu o sdružení,- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,- nehosPodařila s prostředky poskytnutýmiz Národního foňdu a s dalšími prostředky ze

zahraničí poskytnutými na záktadě mezinárodních smlLlv,- neuzavřela směnnou a darovací smlouv se nemovitého majetku,- nehospodařila s majetkem státu,- neruČila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřela
smlouvu o Převzetí dluhu nebo ručitetského závazku a Šmlouvu o přistoupení
k závazku,

- nezastavila movitý a nemovitý majetek,- nekouPila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady,- uskuteČnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3-zákona č. 137/2a06
Só.,),

- neměla podnikatelskou činnost.

B. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Mlade č za rok 2013

' bYlY zjiŠtěnY chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených Pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona) v členění dIe
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona:

Zastupitelstvo obce projednalo dne 5. 6, 2013 závěrečný účet. Písemná
informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedóných ve zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 byla obcí zaslána dne
21. 6, 2013. TÍm nebyla dodržena lhůta 15 dnů od projednání závěrečného účtu.



Porušeno ustanovení § 13 odst. í písm. b) zákona č. 42ot2oo4 sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, kde se stanoví,
že územní celek je povlnen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkůuvedených ve zprávěo výsIedku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím
orgánem, nebo auditorem a podat o tom písemnou informaci příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této
zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního cetku,
Doloženo: kopie zprávy k nápravě nedostatků, zaslána obcí Mladeč dne
21. 6. 2013, kopie usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. 6. 2013

G. p!nění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
Při přezkoumání hospodaření obce Mladeó za rok2012 bylo zjištěno:

1. Kontrolou výkazu Rozvaha a účetních dokladů vztahujících se k odpisu majetku bylo
zjiŠtěno, Že nebyly dodrŽeny postupy účtování odpisů majeiku pořízeného z investičniho
transferu, Odpisy majetku pořízeného z transferů byly jedenkrát chybně zaúčtovány na
stranu DAL ÚČtu 401 - Jmění účetníjednotky a jedenkrát správně zaúčtovány na stianu
DAL ÚČtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů. Tímto
nesPrávným ÚÓetním postupem byl vykázán stav účtu 403 - Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku k 31 . 12.2012 v nesprávné výši 42 g19 680 Kč. Správná měl být
vykázán zůstatekvevýši 45343 358 Kč.

§ 36 odst. 1 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění stanoví, že pro
dosaŽení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a pro
zajiŠtění vyŠŠí míry srovnatelnosti účetních závěrek ministerslvo vydává Čeóxe
ÚČetní standardy (dále jen ,,standardy"). Standardy stanoví zejméná btižší popis
ÚČetních metod a postupŮ účtování. Vybrané účetní jednotky postupují poote
standardŮ vŽdy. Ostatní účetní jednotky se mohou od standaraů oOcnYlii pokud
tím zajistí věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Odchylku od standardů a její
dŮvody jsou ostatní účetní jednotky povinny uvést v fříloze účetní závé*ý.
PouŽití standardŮ účetními jednotkami se považuje za naplnění účetních metod
Podle tohoto zákona a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví. Pravidla
Pro tvorbu a vydávání standardŮ mŮže ministerstvo stanovit prováděcím právním
PředPisem. Vydání standardů oznamuje ministerstvo ve Finančním zpravodaji.
Ministerstvo vede registr vydaných standardů.
NedodrŽen Český úČetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 7o8 _

Odpisování dlouhodobého majetku bod 8.3, kde se stanoúí, že i případě
dlouhodobého majetku, ktený je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z
investiČního transferu, úČetní jednotka s výjimkou organizační složky státu účtuje
souČasně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení přijatého investičníňo
transferu na stranu UIÁ OÁrl účtu 403 - Transfery na poříŽení dlouhodobého
majetku se souvztaŽným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu
ÚČtové skupiny 67 - Výnosy z transferů, a to v částce tohoto Óopisu násobené
transferovým podílem.

Přijatá opatřenÍ: Dle písemného sdělení obce, Zastupitelstvo obce Mladeč schválilo
závěreČný ÚČet obce Mladeč za rok 2012 vóetně Zprávy o výsledku přezkoumání



hosPodaření obce Mladeč za rok 2012 a souhlasilo s celoročním hospodařením
s výhradou k dodržování Čús. uložilo účetní obce dodžovat Čús.
Plnění Přijatého opatření bude předmětem konečného přezkoumání hospodaření.
za rok2013.

Při koneČném přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo zjištěno, že opravným
dokladem Č, 4a1001 ze dne 14. 5.2013 byla provedena oprava chybného účtování
na účtu 401 - nedostatek bvl odstraněn.

2. Kontrolou výkazu Zisku aztráty a účtování přecenění majetku na reálnou hodnotu bylo
zjiŠtěno, Že ÚČetní jednotka účtovala chybně a v nesprávné výši 62 9oo Kč nákladý z
Přecenění majetku na reálnou hodnotu na účet 664 - Výnosy z přecenění reálnou
hodnotou s minusovým znaménkem. Správně měly být účiováňy náklady z přecenění
majetku na reálnou hodnotu ve výši 42 900 Kč na účet 554 - Náklady z přecenění
reálnou hodnotou.

PoruŠeno ustanovení § 4 odst. 8 zákona č. 563/í991 Sb., o účetnictví, v platném
zněnÍ, kde se stanovÍ, Že ÚČetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení
ÚČetnictví zejména směrnou účtovou osnovu, uspořádáňí a označování položek
ÚČetní závérky a konsoIidované účetní závěrky, obsahové vymezení těchto
závěrek, ÚČetní metody a ostatní podmínky vedení účetnittví stanovené
prováděcími právními předpisy.

PoruŠeno ustanovení § 38 písm. c) vyhlášky é. 410/2009, kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, v-e
znění PozdějŠÍch předpisŮ, ktertí stanoví, že položka ,,B,ll.+. Výnosy z přecónění
reálnou hodnotou" obsahuje výnosy vyplývající z přecenění majetku a závazkú na
reálnou hodnotu vČetně výnosŮ z přecenění majetku určeného k prodeji na
reáInou hodnotu podle § 64 k okamžiku jeho prodeje.

Přiiatá opatřenÍ: Dle písemného sdělení obce, Zastupitelstvo obce Mladeč schválilo
závěreČný ÚČet obce Mladeč za rok 2012 vóetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Mladeč za rok 2012 a souhlasilo s celoročním hospodařením s
výhradou k dodržováni Čús. uložilo účetní obce dodržovat Čús.
Plnění přijatého opatření bude předmětem konečného přezkoumání hospodaření.
za rok2013,

v roce 2013 se uskutečnil prodei nemovitého maietku v souladu s prováděcími
předpisv.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Mladeč bylo zjištěno:

1. Zastupitelstvo obce projednalo dne 5. 6, 2013 závěrečný účet. Písemná informace
o Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
Přezkoumání hospodaření za rok 2012 byla obcí zaslána dne 21 . 6. 2013. Tírn nebyla
dodržena lhůta 15 dnů od projednánízávěrečného účtu.

Porušeno ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb.,
o Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazkŮ obcí, ve znění pozdějších předpisů, kde se stanoví, že územní celeŘ ;e
Povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zpráié
o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajicím orgánem,
nebo auditorem a podat o tom písemnou informaci příslušnému
Přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do í5 dnů po projednáni této zprávy



spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

PoloŽeno: kopie zprávy k nápravě nedostatků, zaslána obcí Mladeč dne 21,6.2013,
kopie usnesenízastupitelstva obce ze dne 5. 6.2013

Na případn á rizika neupozorňujeme.

celku
elku k 31.na celk

odst. 4 písm, b) zákona)

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
podíl závazků na rozpočtu územního celku
podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Mladeč, 26.3.2014

Za Krqský úřad Olomouckého kraje

lng. Bc. Dana Giblová

kontrolor pověřený řízením přezkoumán í

lng. Marie Bud'ová l'\
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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. 3 písm. l) zákona, k podání písemného stanoviska
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek mŮŽe do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku
Přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu záravý o výsledku
přezkoumání hospodařenív souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona.



stanovisko zašle obec na adresu krajského úřadu olomouckého
s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

kraje, oddělení kontroly,

Já. níŽe PodePsaný starosta obce Mladeč prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 připomínek a nebudu
písemné stanovisko podle § 6 odst. 3 písm. l)zákona.

L-zemní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákonao přezkoumávání hospodaření do
15 dnŮ Po Projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního ielku podat
PÍsemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě,
r-Četně uvedení lhŮty, ve které podá písemnou zptávu o plnění prijátych opatřeni
(§ 13 odst. 2zákona).

Ve lhŮtě uvedené Územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územní
celek Povinen Podle § 13 odst, 2 zákona o přezkoumávání hospo'daření zaslat písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření.

Obě výŠe uvedené písemnosti zašle obec na adresu Krajského úřadu olomouckého kraje,
oddělení kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

zprávy o
podávat

obdržel a s jeho

OBEC MLADEČ
7B3 2l Chudobín

okr. olomouc

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obsahem byl seznámen starosta obce dne 31. 3,2014

lng.Václav Arnoš

podpis

]

Rozdělovník:

1 stejnopis pro obec Mladeč
1 stejnopis pro krajský úřad olomouckého kraje, oddělení kontroly

Vyvěšeno na úřední desce dne: gL.O3.201,4

Sejmuto z úřední desky dne: 17.04.201,4


