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Předmět přezkoumání hospodaření: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření obce, tvořící 
součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 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. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění 
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.  

 
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.: 

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových 

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 a závazků a nakládání s nimi, 

- ručení za závazky fyzických a právnických osob, 

- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 

- zřizování věcných břemen k majetku územního celku, 

- účetnictví vedené územním celkem. 
 
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 formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

A. Přezkoumané písemnosti 

 
Při přezkoumání hospodaření obce Olšany u Prostějova za rok 2016 byly přezkoumány 
následující písemnosti:  

- Bankovní výpis: elektronický z úvěrového účtu vedeného u KB, a. s. č. 1 za období 
4/2016 včetně protokolu o zaúčtování bankovního výpisu (úvěr na předfinancování 
dotace k projektu Revitalizace veřejných prostranství v obci Olšany u Prostějova) 

- Bankovní výpis: z účtu vedeného u ČNB č. 1 - 39 za období 1 - 10/2016 včetně 
protokolů o zaúčtování bankovního výpisu  

- Bankovní výpis: z běžného účtu vedeného u ČS, a. s. č. 001 za období 10/2016 včetně 
protokolu o zaúčtování bankovního výpisu  
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- Bankovní výpis: z úvěrového účtu vedeného u ČS, a. s. č. 001 - 002 za období 10/2016 
včetně protokolu o zaúčtování bankovního výpisu (úvěr na areál ODZ Olšany  
u Prostějova) 

- Bankovní výpis: z běžného účtu vedeného u KB, a. s. č. 207 - 226 za období 12/2016 
včetně protokolu o zaúčtování bankovního výpisu a faktur 

- Bankovní výpis: elektronický z úvěrového účtu vedeného u KB, a. s. č. 1 - 6 za období 
1 - 6/2016 včetně protokolů o zaúčtování bankovního výpisu (úvěr na bytovku) 

- Darovací smlouvy: Darovací smlouva na finanční dar na uspořádání společných 
sportovních akcí žáků ZŠ Bedihoště, Bystročic, Hněvotína, Hrubčic, Kralic na Hané, 
Olšan u Prostějova, Smržic a Vrbátek - akce "Pohár starostů v atletice" "Pohár starostů 
v malé kopané" a "Starostův hanácké vdolek" ze dne 16. 5. 2016, obec dárce 

- Dokumentace k veřejným zakázkám: veřejná zakázka malého rozsahu na akci 
"Výměna podlahy v muzeu" - 3 cenové nabídky firem, zápis ze schůze rady obce 
Olšany u Prostějova konané dne 20. 1. 2016 (seznámení s nabídkami, jejich 
vyhodnocení a schválení vítěze) 

- Dokumentace k veřejným zakázkám: veřejná zakázka malého rozsahu - mimo režim 
zákona na akci Vypracování projektové dokumentace "KOMUNITNÍ DŮM A DOMOV 
PRO SENIORY"; Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce ze dne 9. 3. 2016; 
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ze dne 9. 3. 2016; Kvalifikační dokumentace 
k veřejné zakázce ze dne 9. 3. 2016; Poštovní podací arch ze dne 10. 3. 2016  
- písemné oslovení šesti firem; 6 x e-mailová zpráva ze dne 16. 3. 2016 - zaslání 
dodatečných informací č. 1 k VZ; Ustanovení komise pro otevírání nabídek ze dne  
10. 3. 2016; 3 x Oznámení ustanovení komise a pozvání na její jednání ze dne  
11. 3. 2016 (otevírání obálek); Ustanovení hodnotící komise ze dne 10. 3. 2016;  
3 x Oznámení ustanovení komise a pozvání na její jednání ze dne 11. 3. 2016 
(posouzení a hodnocení nabídek); Seznam podaných nabídek ze dne 29. 3. 2016; 
Protokol o otevírání ze dne 29. 3. 2016; 3 x Čestné prohlášení o mlčenlivosti ze dne  
29. 3. 2016; Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29. 3. 2016; 3 x Čestné 
prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti ze dne 29. 3. 2016; Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky ze dne 5. 4. 2016; Zápis ze zasedání rady obce Olšany  
u Prostějova ze dne 9. 2. 2016 a 4. 4. 2016; Poštovní podací arch ze dne 13. 4. 2016  

- Finanční výbor: Zápisy ze dne 15. 3. 2016, 17. 6. 2016 a 19. 9. 2016 

- Finanční výbor: Zápis ze dne 2. 12. 2016 

- Hlavní kniha: sestavená k 31. 10. 2016 

- Hlavní kniha: sestavená k 31. 12. 2016 

- Inventurní soupis majetku a závazků: Plán inventur ze dne 9. 12. 2016; Zápis  
o instruktáži (proškolení) všech členů inventarizačních komisí jmenovaných  
k provedení inventarizace v roce 2016 ze dne 16. 12. 2016; Zápis o provedení dílčí 
inventarizace č. 1 ze dne 27. 1. 2017; Zápis o provedení dílčí inventarizace č. 2 ze dne 
27. 1. 2017; Zápis o provedení dílčí inventarizace č. 3 ze dne 27. 1. 2017; 
Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 27. 1. 2017; Inventurní soupisy  

- Kontrolní výbor: Zápisy ze dne 18. 1. 2016, 29. 4. 2016, 27. 6. 2016 a 27. 10. 2016 

- Návrh rozpočtu: obce na rok 2017 zveřejněný před projednáním v zastupitelstvu obce 
na úřední desce obce i elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup od  
29. 11. do 14. 12. 2016 

- Návrh rozpočtu: na rok 2016 zveřejněný na úřední desce obce od 1. 12. 2015 do  
18. 12. 2015 a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup od  
1. 12. 2015 do 17. 12. 2016 
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- Odměňování členů zastupitelstva: mzdové listy členů zastupitelstva obce za období 
listopad a prosinec 2016 

- Odměňování členů zastupitelstva: mzdové listy členů zastupitelstva obce za období 
leden až říjen 2016 

- Pokladní doklad: č. 16-701-00282 - 16-701-00326 za období 8/2016 včetně protokolu  
o zaúčtování 

- Pokladní kniha (deník): vedena na počítači 

- Příloha rozvahy: sestavená k 30. 9. 2016 

- Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12. 2016 

- Rozpočtová opatření: č. 10 schváleno zastupitelstvem obce dne 10. 11. 2016  
a č. 11 schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2016 

- Rozpočtová opatření: č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 2. 2. 2016,  
č. 2 schváleno zastupitelstvem obce dne 28. 4. 2016, č. 3 schváleno radou obce dne 
30. 5. 2016, č. 4 schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 6. 2016, č. 5 schváleno radou 
obce dne 25. 7. 2016, č. 6 schváleno radou obce dne 22. 8. 2016, č. 7 schváleno 
zastupitelstvem obce dne 8. 9. 2016, č. 8 schváleno radou obce dne 19. 9. 2016  
a č. 9 schváleno radou obce dne 31. 10. 2016 

- Rozpočtový výhled: sestavený na roky 2015 - 2018 

- Rozpočtový výhled: sestavený na roky 2016 - 2023  

- Rozvaha: sestavená k 31. 12. 2016 

- Rozvaha: sestavená k 31. 10. 2016 

- Schválený rozpočet: na rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2016 

- Schválený rozpočet: na rok 2016 schválený zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2015 

- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Veřejnoprávní smlouva  
o poskytnutí dotace ze dne 8. 8. 2016 zveřejněná způsobem umožňující dálkový 
přístup 15. 8. 2016; obec - poskytovatel, předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve 
výši 300 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na restaurování vitrážových oken 
kostela sv. Jana Křtitele v Olšanech u Prostějova; schváleno zastupitelstvem obce dne 
16. 6. 2016; Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce ze dne  
30. 11. 2015; Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2016 ze dne 7. 11. 2016 
včetně závěrečné zprávy 

- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Veřejná smlouva  
o poskytnutí dotace ze dne 12. 10. 2016; obec - poskytovatel, předmětem smlouvy je 
poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč na celoroční činnost, aktivity, reprezentaci  
a organizaci akcí mysliveckého spolku; schváleno zastupitelstvem obce dne 2. 2. 2016; 
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce ze dne 30. 11. 2015; 
Vyúčtování příspěvku na činnost mysliveckého spolku ze dne 27. 12. 2016 včetně 
závěrečné zprávy 

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚOK ze 
dne 21. 6. 2016 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 95 000 Kč na částečnou 
úhradu nákladů na vybavení JSDH Olšany u Prostějova; Smlouva o poskytnutí dotace 
ze dne 10. 6. 2016; ÚZ 00 415; doklady k příjetí a čerpání dotace; Finanční vyúčtování 
dotace poskytnuté v roce 2016 ze dne 16. 12. 2016 včetně závěrečné zprávy 

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚOK ze 
dne 17. 10. 2016 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 50 000 Kč na částečnou 
úhradu nákladů na projekt restaurování kulturní památky sousoší Ukřižování v obci 
Olšany u Prostějova, parc. č. 837/1; Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 14. 6. 2016; 
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ÚZ 00 550; doklady k přijetí a čerpání dotace; Finanční vyúčtování dotace poskytnuté  
v roce 2016 ze dne 11. 10. 2016 včetně závěrečné zprávy 

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace 
ve výši 50 000 Kč  z dotačního titulu Obnova kulturních památek na částečnou úhradu 
nákladů na projekt restaurování sousoší Ukřižování, okres Prostějov, obec Olšany  
u Prostějova, pozemek parc. č. 837/1 uzavřená s Olomouckým krajem dne 14. 6. 2016; 
Rozpočtové opatření KÚOK ze dne 17. 10. 2016 na účelovou neinvestiční dotaci ve 
výši 50 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na projekt restaurování kulturní památky 
sousoší Ukřižování v obci Olšany u Prostějova, parc. č. 837/1, ÚZ 00 550; doklady  
o čerpání a zaúčtování dotace; Finanční vyúčtování dotace včetně Zprávy k poskytnuté 
dotaci ze dne 10. 10. 2016 

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚOK ze 
dne 3. 10. 2016 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 50 000 Kč na úhradu výdajů 
vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do 
zastupitelstev krajů, vyhlášených na 7. a 8. října 2016, ÚZ 98 193; doklady o čerpání  
a zaúčtování dotace; Předběžné vyúčtování výdajů na volby ze dne 22. 11. 2016; 
Finanční vypořádání dotace ze dne 23. 1. 2017; vratka dotace ve výši 16 047 Kč 
vrácena na účet Olomouckého kraje dne 9. 1. 2017 

- Smlouvy nájemní: Smlouva o nájmu ze dne 4. 4. 2016; obec - pronajímatel 

- Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo na Vypracování projektové dokumentace "KOMUNITNÍ 
DŮM A DOMOV PRO SENIORY" ze dne 27. 4. 2016; Zveřejnění smlouvy o dílo na 
profilu zadavatele dne 9. 5. 2016 

- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Smlouva kupní ze dne  
6. 9. 2016; obec - kupující; předmětem smlouvy je nákup pozemku parc. č. 442/15  
o výměře 1 153 m2 v k. ú. Olšany u Prostějova; nákup schválen zastupitelstvem obce 
dne 17. 12. 2015; vklad práva do katastru nemovitostí byl proveden dne 3. 10. 2016,  
a to s právními účinky k 7. 9. 2016 

- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Smlouva kupní ze dne  
29. 2. 2016; obec - kupující; předmětem smlouvy je nákup pozemku parc. č. 768/20  
o výměře 4 855 m2 v k.. ú. Olšany u Prostějova; nákup schválen zastupitelstvem obce 
dne 2. 2. 2016; vklad práva do katastru nemovitostí byl proveden dne 8. 4. 2016,  
a to s právními účinky k 17. 3. 2016 

- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Smlouva o bezúplatném 
převodu pozemku č. 1004991653 ze dne 11. 10. 2016; obec - nabyvatel; předmětem 
převodu je pozemek parc. č. 792 o výměře 6 047 m2 v k. ú. Olšany u Prostějova; 
bezúplatný převod schválen zastupitelstvem obce dne 8. 9. 2016; vklad práva do 
katastru nemovitostí byl proveden dne 8. 11. 2016, a to s právními účinky  
k 14. 10. 2016 

- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Smlouva kupní ze dne  
10. 10. 2016; obec - prodávající; předmětem smlouvy je prodej pozemku parc. č. 287  
o výměře 289 m2 v k. ú. Olšany u Prostějova; prodej schválen zastupitelstvem obce 
dne 16. 6. 2016; záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce od 18. 9. 2015 do 
4. 10. 2015; návrh na vklad práva do katastru nemovitostí byl proveden dne  
12. 10. 2016 

- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Směnná smlouva ze dne 
9. 9. 2016; předmětem smlouvy je směna pozemků parc. č. 681/6 o výměře 484 m2  
a 681/4 o výměře 484 m2 v k. ú. Olšany u Prostějova; směna schválena 
zastupitelstvem obce dne 16. 6. 2016; záměr směny byl zveřejněn na úřední desce 
obce od 2. 5. do 20. 5. 2016; vklad práva do katastru nemovitostí byl proveden dne  
7. 12. 2016, a to s právními účinky k 15. 11. 2016 
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- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Směnná smlouva ze dne 
29. 2. 2016; předmětem smlouvy je směna pozemků parc. č. 519/3 o výměře 1 918 m2, 
parc. č. 888 o výměře 508 m2 a parc. č. 459/25 o výměře 2 561 m2 v k. ú. Olšany; 
směna schválena zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2015; záměr směny byl zveřejněn 
na úřední desce obce od 30. 9. 2015 do 16. 10. 2015; vklad práva do katastru 
nemovitostí byl proveden dne 8. 4. 2016, a to s právními účinky k 17. 3. 2016 

- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č. 0430551419/LCD ze dne 24. 10. 2016 
schválená zastupitelstvem obce dne 8. 9. 2016; účelem úvěru ve výši 7 mil. Kč je 
uhrazení ceny vydražených nemovitostí a věcí dosažených vydražením v dražbě 

- Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene  
č.: PV-014330039954/001 ze dne 30. 9. 2016, obec - povinný 

- Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene  
č.: PV-014330035609/001 ze dne 4. 3. 2016, obec - povinný 

- Účetnictví ostatní: Účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2015 a schválená 
zastupitelstvem obce dne 28. 4. 2016 

- Účetnictví ostatní: Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Olšany  
u Prostějova, příspěvkové organizace k 31. 12. 2015 schválená radou obce dne  
18. 4. 2016; Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 21. 4. 2016 

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12. 2016 

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30. 6. a 31. 10. 2016 

- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 10. 2016 

- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 12. 2016 

- Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápis z kontroly provedené na základě zákona 
č. 320/2001 Sb., v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění 
a dalších zákonů a předpisů ze dne 20. 10. 2016; kontrolovaný subjekt - ZŠ a MŠ 
Olšany u Prostějova 

- Zápis z kontroly provedené na základě zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, ve 
smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění a dalších zákonů a předpisů: ze dne 
18. 10. 2016; kontrolovaný subjekt - obec Olšany u Prostějova 

- Zápisy z jednání rady včetně usnesení: ze dne 14. 11. 2016, ze dne 28. 11. 2016,  
12. 12. 2016 a 28. 12. 2016 

- Zápisy z jednání rady včetně usnesení: ze dne 20. 1. 2016, ze dne 9. 2. 2016, ze dne 
7. 3. 2016, ze dne 4. 4. 2016, ze dne 18. 4. 2016, ze dne 16. 5. 2016, ze dne  
30. 5. 2016, ze dne 9. 6. 2016, ze dne 27. 6. 2016, ze dne 25. 7. 2016, ze dne  
1. 8. 2016, ze dne 22. 8. 2016, ze dne 8. 9. 2016, ze dne 19. 9. 2016, ze dne  
3. 10. 2016, ze dne 17. 10. 2016 a ze dne 31. 10. 206 

- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: konaného dne 2. 2. 2016, 28. 4. 2016, 
16. 6. 2016 a 8. 9. 2016 

- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: konaného dne 10. 11. 2016  
a 15. 12. 2016 

- Závěrečný účet: obce za rok 2015 schválený zastupitelstvem obce dne 28. 4. 2016  
s výhradou; závěrečný účet byl před projednáním v zastupitelstvu obce zveřejněn,  
a to v elektronické podobě umožňující dálkový přístup a na úřední desce obce od  
11. 4. do 28. 4. 2016 
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V kontrolovaném období obec, dle informací poskytnutých zástupci obce Olšany u 
Prostějova: 

-  neuzavřela smlouvu o sdružení a neuskutečnila finanční operace týkající se 
sdružených prostředků,  

-  neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky, 
-  nehospodařila s majetkem státu,  
-  neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřela 

smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu 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. 137/2006 Sb. a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.), 
-  neměla podnikatelskou činnost. 

B. Výsledek přezkoumání 

 
Při přezkoumání hospodaření obce Olšany u Prostějova za rok 2016  

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků 

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok 

Při přezkoumání hospodaření obce Olšany u Prostějova za rok 2015 bylo zjištěno: 

1.  Kontrolou výkazu FIN 2 -12 M sestaveného k 31. 12. 2015 bylo zjištěno, že obec 
chybně účtovala o přijatých kaucích na služby spojené s pronájmem obecních bytů. 
Přijaté kauce ve výši 5000 Kč od dvou nájemnic obecních bytů byly chybně 
naúčtovány s položkou 8113 – Krátkodobé přijaté půjčené prostředky a položkou 
8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky, přičemž správně měla být použita 
položka 8901 – Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů  
a výdajů vládního sektoru.  

Jednotné třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje při plánovaných a skutečných 
pohybech na účtech rozpočtů obcí je stanoveno vyhláškou č. 323/2002 Sb.,  
o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Důsledkem chybného účtování 
o přijatých kaucích na služby spojené s pronájmem obecních bytů nebyla dodržena 
náplň druhového třídění položek rozpočtu. Druhové třídění položek rozpočtu je 
uvedeno v příloze vyhlášky v části B. 

Kontrolou výkazu FIN 2 -12 M sestaveného k 31. 12. 2015 bylo dále zjištěno, že 
položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech nebyla 
kryta rozpočtem. U této položky činil k 31. 12. 2015 rozpočet po změnách částku  
-6 086 819,34 Kč, výsledek od počátku roku činil částku 868 020 Kč. K 31. 12. 2015 
disponovala obec  finančními prostředky na bankovních účtech ve výši  
7 532 161,01 Kč. K nepokrytí položky 8115 došlo chybným zapojením položky  
8213 – Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ze zahraničí ve výši 7 mil. Kč do 
rozpočtu obce.  

Důsledkem nedostatečného provádění předběžné kontroly plánovaných  
a připravovaných operací došlo k nepokrytí položky 8115 rozpočtem.  

Nedodrženo ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném 
znění, kde se stanoví, že uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují předběžnou kontrolu 
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plánovaných a připravovaných operací příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní 
účetní.  

Nedodrženo ustanovení § 1 vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve 
znění pozdějších předpisů, kde se stanoví  rozpočtová skladba jakožto jednotné 
třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje při plánovaných a skutečných pohybech 
na účtech rozpočtů obcí. Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje z různých 
hledisek do jednotek třídění, kterými jsou povinny obce označovat své rozpočtované 
i skutečné příjmy a výdaje.  

Doloženo: 
výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2015, 
účetní doklad č. 1509-000271 ze dne 11. 9. 2015, 
účetní doklad č. 1512-000239 ze dne 30. 12. 2015, 
rozpočtové opatření č. 9/2015 schválené zastupitelstvem obce dne 19. 10. 2015, 
rozpočtové opatření č. 12/2015 schválené zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2015. 

 
Přijatá opatření: Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova na své schůzi konané dne 
28. 4. 2016 schválilo závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou a přijalo opatření k 
nápravě chyb a nedostatků s okamžitou platností ve znění: 

starosta, místostarosta a účetní byli poučeni o dodržování ustanovení § 26 odst. 1  
z. č. 320/2001 Sb., v platném znění, kde se stanoví, že uvnitř orgánu veřejné správy 
zajišťují předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací příkazce 
operace, správce rozpočtu a hlavní účetní a  

starosta, místostarosta a účetní byli poučeni o dodržování ustanovení § 1 vyhlášky č. 
323/2002 Sb., v platném znění, kde se stanoví rozpočtová skladba jakožto jednotné 
třídění příjmů a výdajů, které se uplatňuje při plánovaných a skutečných pohybech na 
účtech rozpočtů obcí.  

Finanční výbor zajistí pravidelnou kontrolu přijatých opatření. 

Kontrola plnění přijatého opatření se uskutečnila dne 23. 11. 2016. Kontrolou výkazů 
FIN 2-12 M sestavených k 30. 6. 2016 a 31. 10. 2016 bylo zjištěno, že výše uvedený 
nedostatek se neopakoval a přijaté systémové opatření je dodržováno. 

 

b) při dílčím přezkoumání  

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Olšany u Prostějova nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. 
 

D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.): 

Na případná rizika neupozorňujeme.  

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl 
zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2016  
(§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,04 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku   4,28 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,26 % 

 






