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zpráva
o výsledku přezkoumáni hospodaření obce Mladeč za rok 20í6,

tč oozggztg

zpráVa o Výs|edku přezkoumáni hospodaření byla zpracována na základě zápisu z dilčího
přezkoumání hospodařeni Vykonaného dne 6, 9, 2016 a na základě výsledku dilčího
přezkoumání hospodaření Vykonaného dne 6. 2. 2017,
Přezkoumání hospodařeni se uskutečnilo na zák|adě žádosti dle § 42 zákona
č. 12812000sb,, o obcich (obecni zřízení), V platném znění a vsouladu se zákonem
č.42ol20o4sb., opřezkoumávání ho§podaření územnich samospráVných celků
a dobrovolných svazků obcí, V platném znění (dále jen zákon ě. 42ol20o4 sb.\, Kontrolním
úkonem, jímž došlo k zahájeni přezkoumáni, bylo doručení. oznámení o zahájeni
přezkoumání obce Mladeě za rok 2016 dne 9, 8, 2016, Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zpráVy o Výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné jnformace o kontrolních zjištěních dne 6, 2, 2017,

Misto provedeni přezkoumání:
přezkoumané období:

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řizením přezkoumání; lng, lveta Bejdáková
konirolor: lng, Marie Budbvá

Pověření k přezkoumání hospodaření Ve smyslu § 5 zákona č. 42ol2oo4 sb.
a § 4 zákona č.255l2012sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen
zákon č.25512012 Sb,) Vydala vedoucí odboru kontro|y Krajského úřadu olomouckého kraje
Mgr, Bc, Zuzana PunčochářoVá,

zá§tupci obce:

obecní úřad Mladeč

1. 1. 2016 - 31. 12.2016

Jiří Pekař - starosta
Věra Budíková - účetní

Tato zpráva o Výsledku přezkoumání hospodařeníobsahuie ivýsledek koneěného
dílčího přezkoumání.

zÁVĚR
Při přezkoumání hospodaření obce Mladeč za rck 2016
. nebyly ziištěny chyby a nedostatky (§ í0 odst. 3 písm. a)zákona č. 420/2004 sb.),



předmět přézkoumání hosDodaření:

Předměiem přezkoumání ho§podařeni jsou údaje o ročním hospodařeni obce, tvoríci
součást záVěrečného účtu uvedené V § 2 odst, 1 a 2 zákona č, 42012004 sb. Přezkoumání
hospodařeni je Uskuteóněno výběrovým způsobem s ohledem na Významnost jednotlivých
skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a V souladu s ustanovením § 9 pism, a)
zákona é. 25512012 Sb, Při po§uzování jednoilivých práVních úkonů se Vychází ze znění
právních předpi§ů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu,

Předmětem přezkoumáni hospodařeni bylo v souladu s § 2 zákona č, 420/2004 sb.:
- plnění příjmů a Výdajů rozpočtu Včetně peněžních operací, týkajícich §e rozpočtových

prostředkŮ,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a Výnosy podnikatelské činnosti územniho celku,
- peněžnioperace, týkajícíse sdružených pro§tředků a cizích zdlojů,
- hospodařeni a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími

prostředky ze zahraniěí poskytnUtými na základě mezinálodních smluV,
- vyúótování a Vypořádáni finančních Vztahů ke státnímu rozpoótu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším o§obám,
- nak|ádání a ho§podaření s majetkem Ve vlastnictví územního celku a s majetkem

státu, s nímž hospodaří územnicelek,
- zadáVání a uskutečňování Veiejných zakázek,
- siav pohledáVek a záVazků a nakládánís nimi,
- ruéeni za zá\azky fyzických a práVnických osob,
- zastavováni movitých a nemovitých věcíVe prospěch třetich osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územlim celkem,

Předměl přezkoumání hospodařeni byl ověřen z hlediska:
- dodržování povjnností stanovených zvlášiními právnimi předpisy, zejména předpisy

o finančním hospodařeni územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictvía o odměňování,

- souladu hospodaření § finaněnimi prostředky Ve §rovnání s rozpoótem,
- dodženi úóelu 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 za rck2016 byly přezkoumány následujíci
písemnosti:

- Bankovní Výpis: vedený u České spořitelny, a. s,, za období 1212016, č. výpisu 012
Vóetné piijatých faklur a účtováni

- Bankovní Výpis: Vedený u ČNB za obdobi 6 -712016, č, výpisu 12 - 14, Včetně úótování

- Bankovní výpi§: Vedený u České spořitelny, a, s., k úVěrovému účtu za období 7/20'16,

č, Výpisu 005 - 006 Včetné účtování

- BankovníVýpis: Vedený u České spořitelny, a, s,, k úVěrovému účtu za období 7/20'16,

č. Výpisu 005 - 006 Včetně účtování (poldr)



Bankovni výpis| Vedený u České spořitelny, a. s., za období 6/20,16, ó, výpisu 006
včetné přijatých a vydaných faktur a účtováni

Darovaci smIouvy: smlouva o poskytnutí finančního daru uzavřená s charitou
Šternberk dne 16, 5. 2016 (obec dárce)

Darovací smlouvy| Darovací smlouva na budovu s é. ev. 27 - stavba občanského
Vybavení V obci Mladeč, Uzavřená s TJ sokol Nilladeč, z, §,, schválena zastupitelstvem
obce dne 29, 6.2016 (obec obdarovaná)

Dokumentace k Veřejným zakázkám: marketingový průzkum na Veřejnou zakázku

malého rozsahu zadávánou mimo režim zákona č. 13712006 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 k31- 12.2016

lnventurni soupis majetku a záVazků: Příkaz k provedeni řádné inventarizace majetku

a závazkú za rok 2016 ze dne 7. 1,1. 20,16, Plán inventur na rok 2016 ze dng

7.11.2016,Zápiszproškoleni inventarizační komiseze dne2. 1 , 2017 , lnventarizační
zpláýa za rck 2016 ze dne 30. 1, 2017, inventurni soupisy

Kniha došlých faktur: za období 1 -7t2o16, č, faKur 1 - 111

Kniha odeslaných faktur: za období 1 - 7/2016, č, faktury 200001 - 200005

NáVrh rozpočtu: obce na rok 2016 zveřejněn na úřední de§ce obce a způsobem
umožňUjícím dálkový přístup ve dnech 22, 2, 20l6 - 9,3. 2016

Návrh rozpočiu: obce na rok 2017 zveřejněn na úřední desce obce a způsobem
umožňUjícim dálkový přistup Ve dnech 30. 11.2016 - 19- 12.2016

odměňování členů zasiupitelstvaI za obdobi 8 - 1212016

odměňoVání členů zastupjtelstva: za obdobi 1 - 7 12016

Pokladní doklad: za obdobi 1212016, č. dokladu 300543 - 300568

Pokladní dokladI za období 6 - 7/2016, č, dokladu 300348 - 300420

Pokladní kniha (deník). za období 1212016

Pokladni kniha (denik): za období6 - 7i2o16

Příloha rozvahy: sestavená k 31, 12, 2016

Přiloha rozvahy: sestavená k 31, 7,2016

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

Rozpoótová opatření: ě, 1 ze dne 18- 4- 2o1E, ě. 2 ze dne 13, 6, 2015 (schválena radou

obce)

Rozpočiový Výhled: sestavený na období 2017 - 2020

Rozpoótový Výhled; §estavený na období2016 - 2018

Rozvaha; sestavená k 31.7.2016

Rozvaha| sestavená k 31. 12,2016

Schválený rozpočet: obce na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 19 12, 2016

schváIený rozpočetI obce na rok 2016 schvá|en zastupitelstvem obce dne 14, 3,20,16

smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚoK
ze dne áo. 9. 2016 na účéIovou neinvestični dotaciVe Výši 50 000 Kč na úhradu výdajů

vznikiých V souvislosti s konánim Voleb do senátu Parlamentu ceské republiky



a do zastupitelstev krajů, Vyhlášených na 7, a 8, 10. 2016 (lJz 98 ]93), Finanční

VvooiádánídotacianávratnýchfinančníchVýpomociposkytnutýchzestátnihorozpočtu
)L"Í"i'ŽOÁ ná unraOu výdajů vzniklých v souvislosti s konánim voleb_do Senátu

P"riá."nju 
-e""Xe 

épuOtit<y aio zastu'pitelstev krajú, vyhlášený,ch na 7 , a 8, 10- 2016,

," an" is l. zolz, rievyoérpana část dotace Ve výši 21 465 Kč byla Vrácena na účet

olomouckého kraje dne23. 1 . 2017

smlouvy o diloI smlouva o dílo č. 841/NAsK163/2016 na zhotovení stavby "Komplexní

iér""iii"Ř"i veřeiného prostranství v obci Mladeč" uzavřená dne 15, 9, 2016

l" ln"i""iáp, SÍMBA'G a,s, zveřejnéna na profilu zadavatele dne 23, 9, 2016,

Ď"oáiál- e r §mlouvy o dílo ze dne 14, 12. 2016 zveiejněn na profilu zadavatele dne

22- 12,2016

smlouvy o převodU majetku (koupě, prodej, směna, převod): KUpní smlouva

na pozémek uzavřená dne 1, 7, 2016 (obec prodávajicí)

smlouvy o přijetí úvěru| smlouva o úVěrU č.818 - 198 - 06 uzavřená s Českou

"poriúiňou, 
á,Š,, One l g, 7. 2006 na financováni projektu "lvlladeč suchý poldť'

smlouvy o přijetí úVěru; Sm|ouva po úuělu č, 0348977429 uzavřená s Českou

;p;ř,i"l;"; 'r'i, on" rr 6. 2012 na financování zhotovení kanalizace lMladeč,

ŠlLa8ou, o'pr"uu'O"Sťové kanalizace, prodlouženi veřejného osvětlení v Sobáóově

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

Výkaz pro hodnoceni plnéní rozpoětu: §e§tavený k 31. 7, 20'16

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31, 12, 2016

Výkaz pro hodnoceníplnění rozpočtu: sestavený k 30,6. 2016

Výkaz zisku a áráty: sestavený k 31, 7. 2016

Výkaz zisku a ztráty; §estavený k 3,1, 12, 20,16

Zápisy z jednání finančního výboru| ze dne 5 - 4.2016, 12, 4, 2016,24- 8,2016

Zápisy z jednáni kontrolního Výboru| ze dne 18, 1. 2016, ze dne B,2,2016, ze dne

21.3.2016, ze dne 15. 6, 2016, ze dne 25. 7, 2016

Zápisy z jednání kontrolního Výboru; ze dn e 24,8,2016, z9 dne 17 , 10,2016

Zápisy zjednání rady vóetně 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 věetně usnesení| ze dne 20, 1, 2o16, 15,2,2016, 17,3- 2016,

ia|. l,' zoia, ] 8, 5, 2o1 6, 1 3, 6, 2o1 6, 18 - 7, 2016, 17. 8. 2016, 29 - 8. 2016

Zápisy z jednáni zastupitel§tva včeině usnesení: ze dne 26, 9, 2016, ze dne 19, 12,

2016

Zápisy z jednání zastupitelstva Včetně usneseni: ze dí:le 14, 3, 2016, 23, 5, 2016,

29, 6.2016

ZáVěrečný účet: zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23,5,2016 projednalo

iáuéiátný ,ie"t obce z; rok 2o15 včetné zpláuy o vý§ledku piezkoum^áni hospodaření

obce za iok 20,15 a schválilo ce|oroční hospodařeni obce za rok 2015 bez Výhrad,

Ěi"J pro;"ánanirn O1ll závěrečný účet zveřejněn na úřední_desce obce i v elektronické

podobě Úmožňujíci dálkový přístup od 8, 4, 2016 do 25. 4.2016

V kontrolovaném období obec, dle iníormací poskytnutých zástupci obce MIadečl

- neuskut9ónila finanční operace týkajicí se peněžních fondů,



- neuzavřela smlouvu o §druženi a neuskutečnila finanční operace týkající se
§družených pro§tředků,

- neuzavi;la smlouvu o pi,jetí nebo poskytnuti úvéru, půjčky,

- nánospodařila s prostřbdt<y poskyinutými z Národniho fondu a s dalšími prostředky

ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluV,

nĚÚá"i"r" 
"i.ěnňou 

á nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého

majetku,
- nehospodařila s majetkem státu,
- neručiia svým majetkem za záýazky fyzických a práVnických osob, neuzavřela

".rouuu 
o, pr"ur"ii dluhu nebo ,uéit"trr"nó zá\azk! a smlouvu o přistoupení

k záýazk,lJ,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- ;;k;;;lh;"i n"Ér.oa"t" 

""ni,e 
pápiry, obligace, neuskutečnila majeikové vklady,

- uiiutJenlr" pouie veřejné zárár(y máteno rozsahu (§ 12 odst, 3 zákona

č, 137/2006 Sb, a § 27 zákona č, 134/2016 sb,),
- nezřídila věcná břemena k majetku územního celku,

- neměla podnikatelskou činnost,

B- výsledek ořezkouíhání

Při přezkoumání hospodaření obce Mladeč za rck2016

. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumáni hospodaření obce Mladeč za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedosiatky,

b) při dílčim přezkoumání

Při dilčím přezkoumání hospodařeni obce Mladeč nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

D. Upozornění na připadná rizika (§ 1o odst,4 pism, a} zákona ě, 420/2004 sb,}:

Na případná rizika neupozorňujeme.

E. Podil pohledávek a závazků na rozpočtu,, úzéllnilo: :ce;lku a p=odll

ffiniho celtu k gt.,lz. 20t0 (§ to

odst.4 pism. b) zákona č.420/2004 sb.)

a) podíl pohledáVek na rozpočiu územního celku

b) podílzáVazků na rozpočtu územního celku

c) podil za§taveného majetku na celkovém majetku územniho celku

0,87 %

5,61 %

0 o/"

Mladeč,6,2,2017



I
Za Krajský úřad o|omouckého kraje

lng. lveta Bejdáková

kontío]oí pověřený iizeiim pl€zkoumání

lng, lvlarie Bud'ová

KRAtsKÝ Ú ŘAD
oLoMoUCKÉHO KR^lE

(52)

podpis kontrololá pověř€nélro iiz€nírn plezkoUmáni

|.

Pouěení

íata zpláýa o Výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zpráVy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž koneěným zněním §e stáVá okamžjkem marného
uplynutí lhůty stanovené V § 6 odst, 1 písm, d) zákona č, 42012004 sb, k podání písemného
sianoviska 

'kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumáni. Tato zpráVa o Výsledku
přezkoumání hospodaření obsahuje.i vý§ledky konečného dílčího přezkoumání,

Územní celek může do 15 pracovních dnů od předáni náVrhu zpráVy o výsledku
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovi§ko k návrhu zprávy o Výs|edku
přezkoumáni hospodařeni V souladu s § 6 odst 1 pism. d) zákona é, 42012004 sb.

Stanovisko zašle obec na adresu Krajského úřadu olomouckého kraje, odbor kontroly,

s Uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání,

Já, niže podepsaný siarosta 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 č.42012004 sb,

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

Stejnopis zprávy o Výsledku přezkoumání hospodaření obce Mladeó obdržel asjeho
obsahem byl seznámen staro§ta obce dne 6.2,2017.

J iří Pekař *.--'y1...

ogre ur,eDEč
,n]r 21 ch\Jdo''{' ,l.. ot,*ou, z

RozděloVník;

1 stejnopis pro obec Mladeč
1 stejnopis pro Klaj§ký úřad olomouckého kraje, odbol kontro|y


