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Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mladeč za rok2016,

lě oo299219

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována nazákladé Zápisu zd!!Č!ho
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 6.9.2016 a na základě výsledku dílČÍho
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 6. 2. 2017.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č. 128l2ooo Sb., o obcích (obecní zřizení), v platném znění a v souladu se zákonem
č. 42Ot2Oo4 sb., o přézkoum ávání hospodaření územních samosprávných celkŮ

a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č.42012004 Sb.). Kontrolním
úkonem, jimž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájeni
přezkoumání obce Mladeč za rok 2016 dne 9. 8. 2016. Posledním kontrolním Úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 6. 2.2017.

Místo provedení přezkoumání:
přezkoumané období:

Přezkoumání hospodaření vykonal| :

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. lveta Bejdáková
kontrolor: lng. Marie Bud'ová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 'zákona č. 42012004 Sb.
a § 4 zákona č, 255t2O12 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znéní (dále jen

záŘon ó.255t2O12 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupc! obce: Jiří Pekař - starosta
Věra Budíková - účetní

Tato zpráva o výstedku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek koneČného
dílčího přezkoumání.

zÁvĚn
Při přezkoumání hospodaření obce Mladeč za rok2Q16

. nebyty zjištěny chyby a nedostatky (§ í0 odst. 3 písm. a) zákona č.42012004 Sb.).

obecní úřad Mladeč

1.1.2016 - 31 .12.2016



předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o roěním hospodaření obce, tvořící
součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1a2zákona č. 42012004 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 posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znéní
právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona é.42012004 Sb.:
plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpoětových
prostředků,
finančníoperace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžníoperace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalŠÍmi
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základé 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 a závazků a nakládánís nimi,
ručení zazávazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem.

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

o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictvía 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 formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích,

A. přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Mladeč zarok2016 byly přezkoumány následující
písemnosti:

- Bankovní výpis: vedený u České spořitelny, a. s., za období 1212016, č. výpisu 012
včetně přijatých faktur a účtování

- Bankovnívýpis: vedený u ČNa za období 6 -712016, č. výpisu 12 - 14, včetně účtování

- Bankovní výpis: vedený u České spořitelny, a. s., k úvěrovému účtu za období 712016,
č. výpisu 005 - 006 včetně účtování

- Bankovní výpis: vedený u České spořitelny, a. s,, k úvěrovému účtu za období 712016,
č. výpisu 005 - 006 včetně účtování (poldr)



B_ankovní výpis: vedený u České spořitelny, a. s,, za období 6t2o16, č. výpisu 006
včetně přijatých a vydaných faktur a účtování

Darovací smlouvy: Smlouva o poskytnutí finančního daru uzavřená s Charitou
Sternberk dne 16, 5. 2016 (obec dárce)

Darovací smlouvy: Darovací smlouva na budovu s č. ev. 27 - stavba občanského
vYbavení v obci Mladeč, uzavřená s TJ Sokol Mladeč, z. s,, schválena zastupitelstvem
obce dne 29.6.2016 (obec obdarovaná)

Dokumentace k veřejným zakázkám: marketingový průzkum na veřejnou zakázku
malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137t2OO6 Sb. na "úklid obecního
lesa po nucené těžbě" ze dne 20. 1.2016, předložené nabídky, rozhodnutí rady obce
dne 18. 5. 2016

Hlavní kniha: sestavená k 31, 12.2016
lnventurní soupis majetku a závazků Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku
a závazkŮ za rok 2016 ze dne 7. 11,2016, Plán inventur na rok 2016 ze dne
7 , 11. 2016, Zápis z proškolení inventarizační komise ze dne 2. 1 , 2017, lnventarizačni
zpráva za rok 2016 ze dne 30. 1 , 2017 , inventurní soupisy
Kniha došlých faktur: za období 1 -7t2016, č, faktur 1- 111

Kniha odeslaných faktur: za období 1 -7t2016, č. faktury 20ooo1 - 2oooo5
Návrh rozpočtu: obce na rok 2016 zveřejněn na úřední desce obce a
umožňujícím dálkový přístup ve dnech 22. 2. 2016 - 9. 3. 2O16

způsobem

Návrh rozpoČtu: obce na rok 2017 zveřejněn na úřední desce obce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve dnech 30. 1 1 . 2016 - 19. 1 2, 2016
Odměňováníčlenů zastupitelstva: za období 8 - 12t2O16

Odměňování členů zastupitelstva: za období 1 - 7t2O16

Pokladnídoklad: za období 1212016, č. dokladu 300543 - 300568

Pokladnídoklad: za období 6 -712016, č. dokladu 3OO348 - 3OO420

Pokladníkniha (deník): za období 12t2O16

Pokladníkniha (deník): za období 6 -712016

Příloha rozvahy: sestavená k31. 12.2016
Příloha rozvahy: sestavená k 31,7 . 2016

Rozpočtová opatření: č.3 ze dne 17.8.2016, č,4 ze dne 8. 9. 2016, č. 5 ze dne
17 . 10, 2016, č. 6 ze dne 9. 11. 2016 (schválena radou obce)

RozpoČtová opatření: č, 1 ze dne 1 8. 4. 2016, č. 2 ze dne 13. 6. 20,15 (schválena radou
obce)

Rozpočtový výhled: sestavený na období 2017 -2020:

Rozpočtový výhled: sestavený na období 2016 -2018
Rozvaha: sestavená k 31. 7. 2016

Rozvaha: sestavená k31. 12. 2016

Schválený rozpoČet: obce na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2016
Schválený rozpoČet: obce na rok 20,16 schválen zastupitelstvem obce dne 14. 3. 2o16

Smlouvy a dalŠÍ materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚoK
ze dne 30. 9. 2016 na účelovou neinvestiónídotacive výši 50 OOO Kč na úhradu výdajů
vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky



a do zastupitelstev krajů, vyhlášených na 7. a 8. 10. 2016 (ÚZ 98 193), FinanČní

vypořádáníbotací a náviatný-ch finaňčních výpomocíposkytnutýchze státního rozPoČtu

za rok 2016 na úhradu výbajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu
parlamentu české repudiký a do zastupitelstev krajů, vyhlášených na 7. a 8. 10. 2016,

ze dne 19. 1, 2017, nevyčérpaná část dotace ve výši 21 465 KČ byla vrácena na ÚČet

Olomouckého kraje dne 23. 1. 2017

Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo č. 841/NASKt163t2O16 na zhotovenístavbY "KomPlexní

rekonstřukce veřejného prostranství v obci Mladeč" uzavřená dne 15. 9. 2016

se zhotovitelem STRABÁG a.s. zveřejněna na profilu zadavatele dne 23. 9, 2016,

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne tti. lZ. 2016 zveřďlněn na profilu zadavatele dne

22. 12.2016

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva

na pozemek uzavřená dne 1 . 7 . 2016 (obec prodávající)

Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č.818 - 198 - 06 uzavřená s Českou

spořitelňou, á.é., dne 13.7 .2006 na financování projektu "Mladeč suchý poldr"

Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva po úvěru č. 0348977429 uzavřená s Českou

spořitelňou, a.Š., dne 11.6. 2012 na financování zhotovení kanalizace MladeČ,

§obáčov, opravu dešťové kanalizace, prodloužení veřejného osvětlenív SobáČově

účetní závěrka obce: za rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 23, 5. 2016

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený R31.7.2016

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k31, 12.2016

Výkazpro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30. 6. 2016

Yýkaz zisku a Aráty: sestavený k 31.7 . 2016

Yýkaz zisku a ztráty: sestavený k 3't. 12.2016

Zápisy z jednání finančního výboru: ze dne 5. 4.2016, 12. 4.2016,24.8.2016

Zápisy z jednání kontrolního výboru: ze dne 18, 1. 2016, ze dne 8.2.2016, ze dne

21.3,2016, ze dne 15. 6. 2016, ze dne 25.7.2016

Zápisy z jednání kontrolního výboru: ze dne 24. 8.2016, ze dne 17 . 10. 2016

Zápisy z jednání rady včetně usnesení: ze dne 8. 9. 2016, ze dne 17. 10.2016, ze dne

9. 11. 2016, ze dne 12, 12.2016

Zápisy z jednání rady včetně usnesení: ze dne 20. 1,2016, 15.2.2016, 17. 3.2016,
18'. 4,' 2ai6, 18. 5. zó16, 13. 6. 2016, 18. 7. 2016, 17, 8. 2016, 29, 8, 2016

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 26. 9. 2016, ze dne 19. 12.

2016

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 14. 3. 2016, 23. 5. 2016,
29.6.2016 

,]

Závěreéný účet: zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 5, 2016 Projednalo
závérečný účet obce zá rok 2015 včetné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za iok 2015 a schválilo celoroční hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
před projednáním byl závěrečný účet zveřejněn na úřední desce obce i v elektronické
podobě umožňující dálkový přístup od 8. 4. 2016 do 25.4,2016

V kontrolovaném období obec, dle informací poskytnutých zástupci obce MladeČ:

_ neuskutečnila finanční operace týkající se peněžních fondů,



neuzavřela smlouvu o sdružení a neuskutečnila finanční operace týkající se
sdružených prostředků,
neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjóky,

nehospodařila s prostr'eorv poskytnutými z Národního fondu a s dalŠÍmi ProstředkY
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
neuzavřela směnnou á nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého

majetku,
nehospodařila s majetkem státu,
neručiia svým maietkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřela

smlouvu o'převzáí dluhu nebo ručiteiskéhó závazku a smlouvu o PřistouPení
kzávazku,
nezastavila movitý a nemovitý majetek,
nekoupila, ani neprodala cenhé pápíry, obligace, neuskutečnila majetkové vkladY,

uskutečnila pouze veřejné zakázŘy mátérro rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona
č.137t2O06 Sb, a § 27 zákona č, 134/2016 Sb.),
nezřídila věcná břemena k majetku územního celku,
neměla podnikatelskou činnost.

Při přezkoumání hospodaření obce Mladeč za rok 2016

. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c. plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházqící rok

při přezkoumání hospodaření obce Mladeč za rok 2015 nebyly zjiŠtěny chybY a nedostatkY,

b) při dílčím přezkoumání
při dílčím přezkoumání hospodaření obce Mladeč nebyly zjiŠtěny chyby a nedostatkY.

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ,]

b) podílzávazků na rozpočtu územního celku

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,87 oÁ

5,61o/o

0%

Na případn á rizika neupozorňujeme.

Mladeč,6,2.2017



Za Krajský úřad Olomouckého kraje

lng. lveta Bejdáková
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kontrolor pověřený řízením přezkoumání

lng. Marie Bud'ová

"""i:
podpis kontrolora pověřéného řízením přezkoumání

podpis kontrolora

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
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumáni.

Územní celek může do 15 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst, 1 písm. d) zákona č. 42U2a04 Sb.

Stanovisko zašle obec na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kontroly,
s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, niže podepsaný starosta obce Mladeč prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 připomínek a nebudu podávat
písemné stanovisko podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona é,42012004 Sb.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumánía o okolnostech vztahujících se k němu.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mladeč obdrže| a s jeho
obsahem byl seznámen starosta obce dne 6.2.2017 .

Jiří Pekař

i -//i, '

i;/-', ilL'" /-/
podpis

oBEc MI^DE*
733 71 Chudobi*

l!c. Olrrecuc 2
Rozdělovník:

1 stejnopis pro obec Mladeč
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly
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