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zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mladeč za rok 20í7,

lč 002992í9

Zpráva o Výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na Základé zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 27, 9, 2017 ana zák|adé výsledku dílčiho
přezkoumáni hospodaření Vykonaného dne 16, 5, 2018,
Přezkoumání ho§podaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č. 128/2000Sb,, oobcích (obecní zřízeni), V platném znění a Vsouladu se zákonem
č.42012004 sb., o přezkoumáVání hospodaření územních samospráVných celků
a dobrovolných §vazkú obcí, V platném zněni (dále jen zákon ě 42012004 sb,), Kontrolním
úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení oznámení o zahájení
přezkoumání obce Mladeě za lak 2017 dne 30, 8. 2017. Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zpráVy o Výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné infomace o kontrolních zjištěních dne 'I6. 5. 2018.

č,j,: KUoK 5833/2018
Počet stejnopisů: 2

Místo provedeni přezkoumáníi
přezkoumané obdobi:

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řizením přezkoumání|
kontrolorI

obecni úřad l\,4ladeč

1. 1.2017 - 31.12.2: 17

Mgr, DUšan Vogl
lng. Iveta Bejdáková

Pověření k přezkoumáni hospodaření Ve smyslu § 5 zákona é. 42012004 sb,
a § 4 zákona ě, 25512012sb., o kontro|e (kontrolní řád), V platném zněni (dále jen
zákon ó. 25512012 Sb,) Vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu olomouckého kraje
lv]gr, Bc, zuzana PunčochářoVá,

zástupci obce: Jiří Pekař - starosta
Věra Budíková - účetní

Tato zpíáva o Výsledku přezkoumání hospodařeni obsahu.ie iVýsledek konečného
dílčího přezkoumání.

zÁvĚn
Při přezkoumáni hospodaření obce l\,4ladeč za (ok 2017

. nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a)zákona č. 420/2004 Sb.),



předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumáni hospodaření jsou údaje o ročnim hospodaření územního celku,
tvořící souěást záVěrečného účtu uvedenéV§2odst, 1a2zákona ě. 42012004 sb.
Přezkoumání hospodaření je uskuteěněno Výběrovým způsobem s ohledem na Významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahU přezkoumání a V souladu § Ustanovením

§ s pisni, a) zákona ě. 255t2o12 sb, Při posuzování jednoilivých práVních úkonů se vychází
ze znění práVních předpisů platných ke dni uskuteěnění tohoto úkonu,

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č, 420/2004 sb.:
- p|něni příjmů a výdajů rozpočtu Včetně peněžnich operací, týkajících se rozpočtových

prostředkú,
- finanční opelace, týkajíci se tvorby a po!žití peněžnich fondů,
- náklady a Výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžnioperace, týkajícíse 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 iinančních Vztahů ke státnimu rozpoětu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke §tátním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictvi územního celku a s majetkem

státu, s nimz hospodaii územni celek,
- zadáVání a uskutečňováníveřejných zakázek,
- stav pohledáVek a závazků a nakládání s nimi,
- ruóeni za záýazky fyzických a práVnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých Věcive prospěch třetich o§ob,
- zřizováni věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední

4 rozpočtové roky podle práVního předpisu upravujíciho rozpočtovou odpovědno§t,

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hledi§ka:
- dodžoVání povinností §tanovených zvláštnimi práVními předpisy, zejména předpisy

o finančním hospodařeni územních celkú, o hospodaření sjejich majetkem,

o účetnictvi a o odměňování,
- souladu hospodaření s finanónimi prosiředky Ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení úóelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční Výpomoci a podmínek

jejich poUžití,
- Věcné a íormální spláVnosti dokladů o přezkoumávaných operacích,

A. přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce lvlladeč za rck2017 byly přezkoumány nás|edující
písemnosti:

- Bankovni Výpis: Vedený u České spořitelny, s. s,, k úVěrovému účtU za období 8/2017,

č, výpi§u 015 - 016 Včetně účtováni

- Bankovní Výpis; Vedený u České spořitelny, a, s,, za období 8/2017, ě, výpisu 008

Vóetně přijatých a vydaných faktur a účtování

- BankovníVýpis: vedený u ČNB za obdobi7 -8t2o17, č, Výpisu 'I3 - 16, Včétně úótováni



Bankovní výpis: vedený U České sporiielny, a. s., k úvěrovému ťlčiu za období 8/2017,

č, výpisu 015 - 016 Včetně účtováni (poldr)

Darovaci smIoUVy; ze dne 26, 6. 2017 (obec dárce) uzavřená s charitou Šternberk

Dokumentace k Veřejným zakázkám,. Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo

rcžim zákona ě, 1i4i2o16 Sb,, zadávání Veřejných zakázek, na stavební práce

"stavebni úpravy objeKu KD l\,iladeě": zadáVací dokumentace a výzva k podáni

nabidky do é. s. zoll, Čestné prohlášení o nepodjatosti č|enů komi§e_ ze dne 9, 3,

2o17, É'rotokol o otevíiání obálék ze dne 9. 3- 2017, Vyhodnoceni nabídek veřejné

zakázky ze dne 9, 3, 2017, oznámení o Výběru zhotovitele ze dne 17.3,2017,
Smlouva o dílo ze dne 24, 3. 2017, zveřejnéná na profilu zadavatele dne 30, 3, 2017,

faktury č, 17Fvooo36, 17Fvooo09, 17Fvoooo7, úóetní doklady č, 100136, 100083,
,100070

Hlavní kniha| sestavená k 31, 8, 2017

Hlavníknihai se§tavená k 31. 12,2017

lnventurni soupis majetku a záýazkú: Přikaz starosty obce k provedení řádné

inventarizace majetku á záVazků za rck 2017 věetně jmenování invejtarizaóní komise

ze dne 30, 1o.2Ó17: P|án inventur na rck 2017 ze dne 1. 11- 2017,, Zápisz ploškolení

inventaízační komise, podpisové vzory, ze dne 2. 1.2018, lnventarizační zpráVa o

průběhu a Vý§ledku inventarizace provedené ke dni 31, 12. 2017 ze dne 19, 'L 2018|

inventurni soupisy majetku a závazků

NáVrh rozpočtu: obce na rok 2017 zveřejnén na úiední desce a V elektronické podobě

způsobem umožňujícím dálkový přistup v termínU od 30, 1 1, 2016 do 16- 12- 2016

Návrh rozpočtu| obce N4ladeě na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce obce s

možností dálkového přístupu dne 21, ,11, 2017

odměňování č|enů zastupitelstva: za obdobi 1 - 8l2a17

Pokladní doklad; za obdobi 8/2017 č, 300417 ,300441

Pokladni kniha (denik): za období08/20,17

Přiloha rozvahy: sest avená k 31. 12.2017

Příloha rozvahy: sestavená k 30.6, 2017

Rozpočtová opatření: ó, 4l2o17 ze dne 27- 9.2017, é. 5l2o17 ze dne 23, 10,2017,
ó.6:Doý ze dne 6, ,11,2017, č.7l2o17 ze dne22. 12.2017 (schválena radou obce,

iveřejněna zákonným způsobem na úrední desce a v elektronické podobě způsobem

umožňujícím dálkový přístup)

Rozpoáová opatření: č. 1l2o17 ze dne 6- 3- 2017, ě, 212017 ze dne 15, 3, 2017,

e. ďizoll ,e dne 9. 5, 2017 (schválena radou obce, zveřejněna zákonným způsobem

na úřednídesce a V elektronické podobě způsobem umožňUjícím dálkový přístup)

Rozpočtový Výhled: sestaven na období 2o17 - 2o2o, zveřejněn zákonným způsobem

na úředníóeste a v elektronické podobě způsobem umožňujicím dálkový přístup

Rozvaha: sestavená k 30.6, 2017

Rozvaha: sestavená k 31. 12.2017

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

iverejnen' zaxónným způsobem na úřední desce a V elektronické podobě způsobem

umožňujícím dálkový přístup

schválený rozpočet: obce Mladeč na lok 2018 byl schválen zastupite|stvem obce dne

ě.-rz. zoíz á ňa"r"oně zveřejněn na úřední desce obce s možnosti dá|kového přístupu



smlouvv a další materiály k přijatým účelovým dotacimI Rozpočtové opatření

řůrjŘ]óei" ii,J i, ib. zcírz nj iie"jovou neinvestiční dotaci ve výšl 52 846 Kč na

"nr.áái, 
Wa",O "i"ittycn 

v souvistosti s konánim voleb do Poslanecké,sněmovny

Ě"ri".""Í" ČŘ 
"vr'rU'sených 

na 20, a 21- ři]na 2017 , Předběžné vyúčtováni T ýdajú na

"ju" 
áá i"J"""Óxe sněmovny Parlamentú cR, vyhlášených na 20, a 21 řina 2017

;"'dř ' ě-]Ž"'róii, 
-Éiri""e"l 

vypořádáni dotací poskytnutých, ,příjemcúm-piorti"JniŇi, 
r.,"ji ze §tátního rozpoitu nebo státnich finančních aKiv ze dne

22, 1. 2018

smlouvv o dílo| s JR stavby cZ, s, r, o, ze dne 24,3, 2017, příloha 1, po|ožkový

rozpočót včetně rekapitulace, příloha 2, časový harmonogram

smlouvy o přijeti úVérU; Smlouva o úvěru ě, 8,18 - 198 - 06 uzavřená, s Českou

ill-il.i;"; 5,J_'oĚis, z. zóóo na financování projektu "Mladeč suchý poldť'

smlouvy o přijeti úVěru: SmloUVa po úvěru ó, 0348977429_ uzavřená s Českou

cňnřitétnóll as dne 11, 6,2olz Áa financování zhotovení kanalizace Mladeč,

Šl;;;"",;'r;"" d;i-tue xaňarizaá prodloužení veřejného osvéilení v Sobáčově

smlouvy o Věcných břemenech: č, lE-12-80o3578^/B t3 ze dne 26,7,2017 s ČÉz

Di§tribuce, a.s, (opráVněná)

Účetnízávěrka obce: za rok 2016 schválena zastupitelstvem obce dne 22- 5,2017

Výkaz pro hodnocení p|něni rozpočtu: sestavený k 30, 6, 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpoětu: sestavený k 31, 12, 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31, 8, 2017

Výkaz zisku a žráty: sesiavený k 31, 12, 2017

Výkaz Zisku a žráty: sestavený k 30, 6, 20]7

Zápi§y z jednání finančního výboru: ze dne 12- 4,2017

Zápi§y z jednáni kontrolního Výboru: ze dne 29, 5,2017

ZáDisv z iednáni rady včetně Usneseni: ze dne 9, 1,

ii' á'zoíl _ É. 4. 2oi7 , g.5, 2017. 13, 6, 2017 - 19.7 ,

- Zápisy z jednání rady Věetně usnesení: ze dne 27, g, 2017 , 23, 1o, 2017 , 6, 11, 2017,

20. 1 1. 2017. 21, 1,2. 2017

- zápisy z jednáni zastupitelstva věetně u§nesení: ze dne 15, 3, 2017, ze dne

22 5.2017, ze dne 9- 8.2017

- Záplsy z jednáni zastupitelsiva včetně Usnesení: ze dne 1, í1, 2017, ze dne

_ ZáVěreěnÝ účet: zastupitelstvo obce na svém zasedáni dne 15, 3, 2017 projedna|o- ff&i řj'"o-JĚ']5 iář'áólďuJ"tne ,piaul, o výsledku piezkolmáni hospodaření

obce za rok 2016 a scnvatilo cetoroeni-noipodaieni Óbce za rot< 2o'I6 bez Výhrad, Před

oíolednánim bvl závérečný ue"t',u"i"inJn na úiední desce obce i V elektronické

poáooě umoznújici oálkový piistup od 24, 2,2017

Vkonirolovanémobdobiúzemnícelek,dleinformaciposkytnutýchzástupciobceMladeč:

- neuskutečnil finanóni operace týkajicí se penéžnich fond

- neuzavrel smlouvu o §družení 
"'nZuiiu]éenir 

nn"neni operace týkajicí §e sdružených

oíostiedků,
- I"ur"ui"r ..rouvu o při]eti nebo poskytnuti úvěíu, půjčky,

_ ilř"š""jrrIl šl..ii"jrv porl,iň",ý.i z Ňaroonir,,ó f;ndu a s dalšimi píostiedky

); .:r"l],Jř; i pŠri, Ňir.Í "" 
.aÚ"dě mezin á rod n ich sm l uv,

2017, 6. 2. 2017 , 6. 3. 2017 ,

201,I , 30. 8.2017



- neuzavřel kupní, směnnou, nájemní a darovací smlouvu, smlouvu o Výpůjěce týkající
se nemovitého majetku,

- nehospodařil s majetkem státu,
- neručii svým majetkem za záVazky fyzických a právnických osob, neuzáVřel smlouvu

o převzetí dluhu nebo ručitelského záVazku a smlouvu o přistoupeni kzávazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- nekoupil, ani neproda| cenné papíry, obligace, neuskutečni| majetkové vklady,
- neměl podnikatelskou činnost,

a proto přezkoumání operací V těchto obla§tech nemohlo být provedeno,

B. VÝsledek Dřezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce l,Iladeč za rck 2017

, nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

c. plnění opatřéní k odstranění nedostatkú

a) při přezkoumáni hospodaření územniho celku za předcházejíci řok

Při přezkoumáni hospodaření obce MIadeč za rok 2016 nebyty zjištěny chyby a nedostatky,

b) při dílčím přezkoumáni

Při dilčím přezkoumání ho§podaření obce M|adeó nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

D. Upozornění na případná rizika (§,lo odst.4 pism. a) zákona ě. 42012004 sb,}:

Na případná rizika neupozorňujeme,

ffiaietku územního celku k3í. í2. 2017
(§ 1o odst. 4 Dism, b) zákona ě, 420/2004 sb.)

mního c k 3í. í
u ího cel

a) podíl pohledáVek na rozpočtu územního celku

b) podílzáVazků na rozpočtu územniho celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

F. ověření vÝše dluhu územního celku k 60 % průměru ieho příimů za poslédní

4 rozpočtové rokv

Na základě Výpočtu poměru dluhu územního samospráVného celku k plůměrU jeho přijmů za
poslední 4 rolpoětové roky podle práVniho předpisu upravujiciho rozpočtovou odpovědnosl
ize konstatovai, že d|uh obce M|adeč k 31, 12, 2o17 nepiekročil 60 % průměru jeho příjmů

za po§|edni 4 rozpočtové roky,

[/iadeč, 16, 5.2018

Za Krajský úřad olomouckého klaje

0,56 %

5,,16 %

o o/o



rlAl§(Ý ÚŘAD
otl}lroUcKÉHo KRAtE

lMgr. Dušan Vogl

konllo]ol pověiený řiz€rim přežkoumáni

lng. lveta Bejdáková

Jiří Pekař

Pouěení

Tato zpláva o Výsledku přezkoumání ho§podařeníje §oučasně i náVrhem zprávy o Výsledku
přezkoumání ho§podařeni, přičemž konečným znéním se stáVá okamžikem marného
uplynuti lhůty stanovené V § 6 odst, ,1 písm- d) zákona é, 42012004 sb, k podání písemného
stanoviska kontro|orovi pověřenému řizením přezkoumáni. Tato zpláya o Výsledku
přezkoumání hospodaření obsahUje i výsledky konečného dílčího přezkoumáni,

Územní celek může do ,15 dnů od9 dne předání náVňu zpráVy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemné stanovisko k náVrhu zpráVy o výsledku přezkoumání
hospodaření v souladu s § 6 odsi, ,1 písm, d) zákona č, 42012004 sb.

sianovisko zašle územní celek na adresu Klajského úřadu olomouckého kraje, odbor
kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumáni,

Já, níže podepsaný stalosta obce Mladeč prohlašuji, že nemám k tomuto náVrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 připomínek a nebudu podáVai
písemné stanovisko podle § 6 od§t, 1 písm, d) zákona č,420/2004 sb,

Zástupci územního celku prohlašují, že po§kytli pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumánía o okolnostech vztahujících se k němu,

stejnopis zpráVy o Výsledku přezkoumání ho§podařeni obce lv|ladeč obdžel asjeho
ob§ahem byl seznámen starosta obce dne 16. 5, 20'I8,

Ol!C rlln)i.a
73 ? ri airl!!:l,,

Rozdělovník:

1 stejnopis pro obec Mladeč
,1 stejnopis pro Krajský úřad olomouckého kraje, odboí kontroly

upozornění
,l. zveřejnění rozpočtových opatřeni dle § 16 zákona č. 250/2000 sb.

Nelze ověřit datum zverejnění rozpočtových opatření na úředni desce obce s možností
dálkového přistupu,


