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Zpráva

o výsledku prezkoumání hospodarení obce Olšany u Prostejova za rok 2012,
IC 00288560

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení byla zpracována na základe Zápisu z dílcího
prezkoumání hospodarení provedeného ve dnech 12. 12. 2012 a 14. 12. 2012
a na základe výsledku dílcího prezkoumání hospodarení uskutecneného ve dnech
10.4.2013 a 11.4.2013.

Prezkoumání hospodarení probehlo na základe žádosti a v souladu se zákonem
C. 420/2004 Sb., o prezkoumávání hospodarení územních samosprávných celku
a dobrovolných svazku obcí (dále jen zákon).

Místo provedení prezkoumání: Obecní úrad Olšany u Prostejova

Prezkoumané období: 1. 1.2012 - 31.12.2012

Prezkoumání hospodarení vykonali:

kontrolor potterený rízením prezkoumání: Ing. Iveta Bejdáková
kontrolor: Bc. Otakar Štepánek

Poverení k prezkoumání hospodarení ve smyslu § 5 zákona o prezkoumávání hospodarení
vydal reditel Krajského úradu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolár.

Zástupci obce: RNDr. Milan Elfmark - starosta
Ing. René Všeticka - místostarosta
Jaroslav Vyhlídal - úcetní

Tato zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obsahuje i výsledky konecného
dílcího prezkoumání.

ZÁVER

Pri prezkoumání hospodarení obce Olšany u Prostejova za rok 2012

• byly zjišteny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatku uvedených
pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písmo b) zákona):

Územní celek chybne úctovalo ocen ovacích rozdílech pri uplatnení reálné hodnoty
a ocenení ekvivalencí u cenných papíru a podílu.



Územní celek nedodržel postup tvorby opravných položek k pohledávkám.

- Skutecný stav nebyl pri dokladové inventure overen podle inventarizacních
evidencí.

Predmet prezkoumání hospodarení:

Predmetem prezkoumání hospodarení jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona.
V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona je prezkoumání hospodarení provádeno výberovým
zpusobem s ohledem na významnost jednotlivých skutecností podle predmetu a obsahu
prezkoumání. Pri posuzování jednotlivých právních úkonu se vychází ze znení právních
predpisu platných ke dni uskutecnení tohoto úkonu.

Predmetem prezkoumání hospodarení bylo v souladu s § 2 zákona C. 420/2004 Sb.:
plnení príjmu a výdaju rozpoctu vcetne penežních operací, týkajících se rozpoctových
prostredku,
financní operace, týkající se tvorby a použití penežních fondu,
náklady a výnosy podnikatelské cinnosti územního celku,
penežní operace, týkající se sdružených prostredku a cizích zdroju,
hospodarení a nakládání s prostredky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostredky ze zahranicí poskytnutými na základe mezinárodních smluv,
vyúctování a vyporádání financních vztahu ke státnímu rozpoctu, k rozpoctum kraju,
k rozpoctum obcí, k jiným rozpoctum, ke státním fondum a k dalším osobám,
nakládání a hospodarení s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem
státu, s nímž hospodarí územní celek,
zadávání a uskutecnování verejných zakázek,
stav pohledávek a závazku a nakládání s nimi,
rucení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých á nemovitých vecí ve prospech tretích osob,
zrizování vecných bremen k majetku územního celku,
úcetnictví vedené územním celkem.

Predmet prezkoumání hospodarení byl overen z hlediska:
dodržování povinností stanovených zvláštními právními predpisy, zejména predpisy
o financním hospodarení územních celku, o hospodarení s jejich majetkem,
o úcetnictví a o odmenování,

souladu hospodarení s financními prostredky ve srovnání s rozpoctem,
dodržení úcelu poskytnuté dotace nebo návratné financní výpomoci a podmínek
jejich použití,
vecné a formální správnosti dokladu o prezkoumávaných operacích.

A. Prezkoumané písemnosti

Pri prezkoumání hospodarení obce Olšany u Prostejova za rok 2012 byly prezkoumány
následující písemnosti:
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Bankovní výpis: elektronický z bežného úctu u KB, a. s. C. 193 - 205 za období 12/2012
vc. príslušných úcetních dokladu

Bankovní výpis: elektronický z bežného úctu u KB, a. s. C. 156 - 175 za období 10/2012
vc. príslušných úcetních dokladu

Bankovní výpis: elektronický z podnikatelského úverového úctu u KB, a. s. C. 1 - 12
za období 1 - 12/2012 vc. úcetních dokladu

Bankovní výpis: elektronický z bežného úctu sociálního fondu u KB, a. s. C. 1 - 14
za období 1 - 12/2012 vc. úcetních dokladu

Dokumentace k verejným zakázkám: verejná zakázka malého rozsahu na akci
"Prístavba oddelení materské školky - etapa 11.1"

Hlavní kniha: sestavená k 31. 12. 2012

Hlavní kniha: sestavená k 31. 10.2012

Inventurní soupis majetku a závazku: plán inventur na rok 2012 ze dne 10. 12. 2012,
zápis o proškolení inventarizacních komisí ze dne 20. 12. 2012, inventurní soupisy +
inventurní sumáre k jednotlivým úctum, zápis o provedené ínventarizaci k 31. 12. 2012
+ rekapitulace zjištených stavu v porovnání s úcetními stavy ze dne 24. 1. 2013

Kniha došlých faktur: vedena na pocítaci

Kniha odeslaných faktur: vedena na pocítaci

Návrh rozpoctu: zverejnen na úrední desce i v elektronické podobe zpusobem
umožnujícím dálkový prístup ve dnech 4. 12. - 19. 12.2012

Odmenování clenu zastupitelstva: mzdové listy za období 1 - 10/2012

Odmenování clenu zastupitelstva: mzdové listy za období 11 - 12/2012

Pokladní doklad: C. 032399 - 032453 za období 12/2012 vc. úcetních dokladu

Pokladní doklad: C. 032316 - 032362 za období 10/2012 vc. úcetních dokladu

Pokladní kniha (deník): vedena na pocítaci

Príloha rozvahy: sestavená k 31.10.2012

Príloha rozvahy: sestavená k 31. 12. 2012

Rozpoctová opatrení: C. 1/2012 ze dne 19. 4. 2012, C. 2/2012 ze dne 21. 8. 2012
(schválena ZO)

Rozpoctová opatrení: C. 3/2012 ze dne 19. 12.2012 (schváleno ZO)

Rozpoctový výhled: sestavený do roku 2015

Rozvaha: sestavená k 31. 10. 2012

Rozvaha: sestavená k 31.12.2012

Schválený rozpocet: na rok 2013 zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2012

Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: rozpoctové opatrení KÚOK
ze dne 21. 9. 2012 na úcelovou neinvesticní dótaci ve výši 72 000,-- Kc na úhradu
výdaju vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu CR
a do zastupitelstev kraju, vyhlášených na 12. a 13. ríjna 2012, ÚZ 98193 + predbežné
vyúctování výdaju na volby ze dne 3. 12. 2012 + cerpání + financní vyporádání obcí
za rok 2012 ze dne 25. 1. 2013
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Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: rozpoctové opatrení KÚOK
ze dne 8. 10. 2012 na úcelovou neinvesticní dotaci ve výši 2 640,-- Kc pro JSDH
na odbornou prípravu, Úl 14004 + cerpání + financní vyporádáni dotace ze dne
14. 1.2013

Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: rozpoctové opatrení KÚOK
ze dne 17. 5. 2012 na úcelovou neinvesticní dotaci ve výši 1 240,-- Kc pro JSDH
(240,-- Kc na odbornou prípravu, 1 000,-- Kc na vecné vybavení a zásah), Úl 14004
+ cerpání + financní vyporádání dotace ze dne 14. 1. 2013

Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: smlouva o poskytnutí dotace
ve výši 700 000,-- Kc na výmenu cásti obecní kanalizace v délce 150 m
pod križovatkou silnic 111/44925 a 111/44928 v obci Olšany u Prostejova uzavrená
s Olomouckým krajem dne 7.8.2012 + rozpoctové opatrení KÚOK ze dne 21.8.2012
na úcelovou investicní dotaci ve výši 700 000,-- Kc na výmenu cásti obecní kanalizace
v délce 150 m pod križovatkou silnic 111/44925a 111/44928v obci Olšany u Prostejova,
Úl 00552 + cerpání + záverecná zpráva ze dne 29. 10. 2012 vc. financního vyúctování
príspevku

Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: rozpoctové opatrení KÚOK
ze dne 8. 10. 2012 na úcelovou neinvesticní dotaci ve výši 30 000,-- Kc na cástecnou
úhradu výdaju na zajištení akceschopnosti JSDH, Úl 00008 + smlouva o poskytnutí
príspevku ve výši 30 000,-- Kc na cástecnou úhradu výdaju na zajištení akceschopnosti
JSDH, zejména na porízení osobních ochranných pomucek uzavrená s Olomouckým
krajem dne 20. 9. 2012 + financní vyúctování príspevku ze dne 12. 12. 2012

Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: rozpoctové opatrení KÚOK
ze dne 21.6.2012 na úcelovou neinvesticní dotaci ve výši 15000,-- Kc na cástecnou
úhradu výdaju na zajištení akceschopnosti JSDH, Úl 00008 + smlouva o poskytnutí
príspevku ve výši 15000,-- Kc na cástecnou úhradu výdaju na zajištení akceschopnosti
JSDH, zejména na porízení osobních ochranných pomucek uzavrená s Olomouckým
krajem dne 5.6.2012 + financní vyúctování príspevku ze dne 12. 12.2012

Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: smlouva o poskytnutí dotace
ve výši 309 000,-- Kc na dofinancování akce "Dopruzkum znecištení v okolí obce
Olšany u Prostejova a overení vhodných sanacních technologií" uzavrená
s Olomouckým krajem dne 5.11.2012 + rozpoctové opatrení. KÚOK ze dne 8.11.2012
na úcelovou investicní dotaci ve výši 300 000,-- Kc na dofinancování akce "Dopruzkum
znecištení v okolí obce Olšany u Prostejova a overení vhodných sanacních
technologií", Úl 00552 + záverecná zpráva vc. financního vyúctování príspevku ze dne
26.11.2012, podaná na KÚOKdne 17.12. 2012

Smlouvy nájemní: nájemní smlouva na nájem bytu ze dne 1. 6. 2012 (obec
pronajímatel)

Smlouvy nájemní: smlouva o nájmu bytu ze dne 29.6.2012 (obec pronajímatel)

Smlouvy o prevodu majetku (koupe, prodej, smena, prevod): kupní smlouva na prodej
pozemku ze dne 20. 4. 2012 (obec prodávající)

Smlouvy o prevodu majetku (koupe, prodej, smena, prevod): kupní smlouva na prodej
pozemku ze dne 8.3.2012 (obec prodávající) .

Smlouvy o prijetí úveru: úverová smlouva uzavrená s KS, a. s. dne 8. 9. 2006

Smlouvy o vecných bremenech: smlouva o zrízení práva odpovídajícího vecnému
bremenu ze dne 2. 1.2012 (obec povinná)

Smlouvy o vecných bremenech: smlouva o zrízení práva odpovídajícího vecnému
bremenu ze dne 21. 2. 2012 (obec povinná)
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Smlouvy o výpujcce: uzavrená s Regionem HANA o. s. dne 20. 12. 2012 (obec
vypujcitel)

Výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu: sestavený k 31.12.2012

Výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu: sestavený k 31.10.2012

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31.12.2012

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 10. 2012

Zápis z jednání kontrolního výboru: ze dne 5. 12. 2012

Zápis z kontroly provedené na základe zákona 320/2001 Sb.: ZŠ a MŠ ze dne
12. 10.2012

Zápis z kontroly provedené na základe zákona 320/2001 Sb.: obec ze dne 14.9.2012

Zápis ze schuze financního výboru: ze dne 3. 12. 2012

Zápisy zjednání kontrolního výboru v roce 2012: ze dne 27.1.,25.6. a 12. 9. 2012

Zápisy z jednání rady vcetne usnesení: ze dne 2. 1., 9. 1., 16. 1., 30. 1., 5. 3., 27. 3.,
3.4.,11.4.,17.4.,30.4.,14.5.,21.5.,12.6.,26.6.,10. 7., 23. 7., 7. 8., 20. 8., 31. 8.,
24.9.,8. 10.,22. 10.2012

Zápisy z jednání rady vcetne usnesení: ze dne 7. 11., 12. 11., 3. 12., 10. 12.,
27. 12.2012

Zápisy z jednání zastupitelstva vcetne usnesení: ze dne 19. 12. 2012

Zápisy z jednání zastupitelstva vcetne usnesení: ze dne 16. 2, 19. 4., 26. 6., 21. 8.
a 25. 10.2012

Zápisy ze schuzí a kontrol financního výboru: zápisy ze schuzí - ze dne 15. 2., 23. 4.
a 17. 10. 2012, zápisy o provedené inventure pokladní hotovosti obce - ze dne 15. 3.,
22. 6. a 25. 9. 2012

Záverecný úcet: schválen za dne 19. 4. 2012 s výhradou, návrh záverecného úctu
za rok 2011 byl zverejnen na úrední desce i v elektronické podobe zpusobem
umožnujícím .dálkový prístup v dobe od 2. 4. do 20. 4. 2012

V kontrolovaném období, dle informací poskytnutých zástupci obce, obec Ol$any u
Prostejova:

neuzavrela smlouvu o sdružení a neuskutecnila financní operace týkající
se sdružených prostredku,
neuzavrela smlouvu o prijetí nebo poskytnutí úveru,
nehospodarila s prostredky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostredky
ze zahranicí poskytnutými na základe mezinárodních smluv,
neuzavrela smennou a darovací smlouvu týkající se nemovitého majetku,
nehospodarila s majetkem státu,
nerucila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavrela
smlouvu o prevzetí dluhu nebo rucitelského závazku a smlouvu o pristoupení
k závazku, .
nezastavila movitý a nemovitý majetek,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutecnila majetkové vklady,
uskutecnila pouze verejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona C. 137/2006
Sb.),
nemela podnikatelskou cinnost.
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B. Výsledek prezkoumání

Pri prezkoumání hospodarení obce Olšany u Prostejova za rok 2012

• byly zjišteny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatku
uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písmo b) zákona) v clenení dle
ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona:

1. Zákon C. 420/2004Sb. §2 odst. 2 písmohl úcetnictví vedené územním celkem

1.1. Namátkovým porovnáním predloženého inventurního sumáre úctu 021 - Stavby
vc. pr~hledu majetku a Výpisu z katastru nemovitostí k 31. 12. 2012 byl zjišten
rozdíl (zem. stav. bez cp/ce na parcele C. st. 341). Skutecný stav nebyl pri
dokladové inventure overen podle inventarizacní evidence.

Porušeno ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky c. 270/2010Sb., o inventarizaci
majetku a závazku, v platném znení, kde se stanoví, že pri dokladové
inventure je základním zpusobem zjištování skutecného stavu podle
odstavce 1 overení podle inventarizacních evidencí. Další skutecnosti
se proverují, pokud je to pro zjištení skutecného stavu nezbytné.

Doloženo: fotokopie inventurního sumáre úctu 021 - Stavby vc. prehledu
majetku

fotokopie strany 17 výpisu z katastru nemovitostí

1.2. Úcetní jednotka zaúctovala precenení cenných papíru - podílových listu Fondu
CSOB bohatství k 31.12.2012 úcetním dokladem C. 412643 ve výši 37 713,60
Kc na stranu MO úctu 069 - Ostatní dlouhodobý financní majetek a stranu DAL
úctu 665 - Výnosy z dlouhodobého financního majetku. Správne melo být
úctováno na stranu DAL úctu 407 - Jiné ocenovací rozdíly. Nedodržením
postupu úctování došlo k nesprávnému vykázání zustatku úctu 407
(137 975,40 Kc).

Porušeno ustanovení § 4 odst. 8 zákona c. 563/1991 Sb., o úcetnictví,
ve znení pozdejších predpisu, kde se stanoví, že úcetní jednotky jsou
povinny dodržovat pri vedení úcetnictví zejména smernou úctovou
osnovu, usporádání a oznacování položek úcetní záverky a konsolidované
úcetní záverky, obsahové vymezení techto záverek, úcetní metody
a ostatní podmínky vedení úcetnictví stanovené provádecími právními
predpisy.

Porušeno ustanovení § 59 odst. 2 vyhlášky c. 410/2009 Sb., kterou
se provádejí nekterá ustanovení zákona c. 563/1991 Sb., o úcetnictví,
ve znení pozdejších predpisu, pro nekteré vybrané úcetní jednotky,
v platném znení, kde se stanoví, že zmeny reálných hodnot cenných
papíru a podílu, které nejsou úcetní jednotkou urceny k obchodování,
ocenovaných reálnou hodnotou (realizovatelné cenné papíry), s výjimkou
trvalého snížení hodnoty (znehodnocellí) tohoto cenného papíru a podílu,
se úctují prostrednictvím príslušných syntetických rozvahových úctu.

Doloženo: fotokopie inventarizace úctu 407 000 - Ocenovací rozdíly z precenení
majetku k 31. 12.2012

fotokopie inventarizace úctu 069 200 - Fond CSOB bohatství
k 31.12.2012

fotokopie výpisu z úctu cenných papíru - Fond CSOB bohatství

fotokopie úcetního dokladu C. 412643
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fotokopie výkazu Rozvaha sestaveného k 31. 12. 2012

fotokopie výkazu Výkaz zisku a ztráty sestaveného k 31. 12. 2012

1.3. Kontrolou inventarizace úctu 315 - Jiné pohledávky z hlavní cinnosti
k 31. 12. 2012 bylo zjišteno, že k pohledávkám po splatnosti delší jak 90 dnu
nebyla vytvorena opravná položka ve výši 10 % za každých ukoncených 90 dnu
po splatnosti dané pohledávky.

Porušeno ustanovení § 4 odst. 8 zákona C. 563/1991 Sb., o úcetnictví,
v platném znení, kde se stanoví, že úcetní jednotky jsou povinny
dodržovat prí vedení úcetnictví zejména smernou úctovou osnovu,
usporádání a oznacování položek úcetní záverky a konsolidované úcetní
záverky, obsahové vymezení techto záverek, úcetní metody a ostatní
podmínky vedení úcetnictví stanovené provádecími právními predpisy.

Porušeno ustanoveni § 65 odst. 6 vyhlášky C. 410/2009 Sb., kterou
se provádejí nekterá ustanovení zákona o úcetnictví, ve znení pozdejších
predpisu, kde se stanoví, že v prípade pohledávek se tvorí opravná
položka ve výši 10 % za každých ukoncených devadesát dnu po splatnosti
dané pohledávky.

Doloženo: fotokopie inventarizace úctu 315 - Jiné pohledávky z hlavní cinnosti
k 31.12.2012

fotokopie výkazu Rozvaha sestaveného k 31. 12. 2012

C. Plnení opatrení k odstranení nedostatku

a) pri prezkoumání hospodarení územního celku za predcházející rok

Pri prezkoumání hospodarení obce Olšany u Prostejova za rok 2011 bylo zjišteno:

1. Kontrolou inventarizace k 31. 12. 2011 bylo zjišteno, že úcetní jednotka v inventurním
sumári úctu 311 - Odberatelé vykazovala pohledávky v celkové výši 342 887,30 Kc,
z toho po splatnosti nad 90 dní jsou evidovány pohledávky ve výši
1 274 Kc. K temto pohledávkám nebyly vytvoreny opravné položky (korekce).

Porušeno ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky C. 410/2009 Sb., kterou se provádejí nekterá
ustanovení zákona C. 563/1991 Sb., ve znení pozdejších predpisu, pro nekteré úcetní
jednotky, v platném znení, kde se stanoví, že opravné položky k pohledávkám
se uvádejí v rozvaze ve sloupci "Korekce" u príslušné položky pohledávek.

Porušeno ustanovení § 65 odst. 6 vyhlášky C. 410/2009 Sb., kterou se provádejí nekterá
ustanovení zákona C. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejších predpisu,
pro nekteré vybrané úcetní jednotky, v platném znení, kde se stanoví, že v prípade
pohledávek se tvorí opravná položka ve výši 10 % za každých ukoncených devadesát
dnu po splatnosti dané pohledávky.

Prijatá opatrení: Zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 4. 2012 záverecný úcet
za rok 2011 s výhradou a prijalo nápravné opatrení, kdy byl úcetní poucen
o správném postupu úctování v souladu s platnými právními predpisy. Nedostatek
odstranen úcetním dokladem C. 412192 ze dne 2.4.2012
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2. Záverecný úcet za rok 2010 byl rádne zpracován, byl projednán a schválen s výhradou
na zasedání zastupitelstva obce dne 7. 4. 2011. Následne byl zverejnen na úrední
desce v období 11. 4. - 27. 4. 2011 a v elektronické podobe zpusobem umožnujícím
dálkový prístup ve dnech 11. 4. - 30. 4. 2011, a to po jednotlivých dokumentech, nikoliv
jako jeden dokument zobrazující se pod názvem "Záverecný úcet". Návrh záverecného
úctu však nebyl zverejnen na úrední desce ani v elektronické podobe zpusobem
umožnujícím dálkový prístup nejméne po dobu 15 dnu prede dnem jeho projednání
v zastupítelstvu obce.

Porušeno ustanovení § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Sb. o rozpoctových pravidlech
územních rozpoctu, v platném znení, kde se stanoví, že návrh záverecného úctu musí
být nejméne po dobu 15 dnu prede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního
samosprávného celku zverejnen vhodným zpusobem a ve vhodném rozsahu na úrední
desce a v elektronické podobe zpusobem umožnujícím dálkový prístup.

Dle ustanovení § 22a odst. 2 písmo c) zákona c. 250/2000 Sb., o rozpoctových
pravidlech územních rozpoctu, ve znení pozdejších predpisu, má protiprávní jednání
obce Olšany u Prostejova charakter správního deliktu.

Prijatá opatrení: Zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 4. 2012 záverecný úcet
za rok 2011 s výhradou a prijalo nápravné opatrení, kdy starosta a místostarosta
obce budou dusledne dodržovat zákon 250/2000 Sb.

b) pri dílcím prezkoumání

Pri dílcím prezkoumání hospodarení obce Olšany u Prostejova nebyly zjišteny chyby a
nedostatky.

D. Upozornení na prípadná rizika (§ 10 odst. 4 písmo a) zákona):

Na prípadná rizika neupozornujeme.

E. Podíl pohledávek a závazku na rozpoctu územního celku a podíl
zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31.12.2012 (§ 10
odst. 4 písmo b) zákona)

a) podíl pohledávek na rozpoctu územního celku

b) podíl závazku na rozpoctu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Olomouc, 21. 5. 2013
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Za Krajský úrad Olomouckého kraje

Ing. Iveta Bejdáková

kontrolor poverený rízením prezkoumání

Bc. Otakar Štepánek

kontrolor

Poucení

Tato zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení je soucasne i návrhem zprávy o výsledku
prezkoumání hospodarení, pricemž konecným znením se stává okamžikem marného
uplynutí lhuty stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona, k podání písemného stanoviska
kontrolorovi poverenému rízením prezkoumání. Tato zpráva o výsledku prezkoumání
hospodarení obsahuje i výsledky konecného dílcího prezkoumání.

Územní celek muže do 30 pracovních dnu od predání návrhu zprávy o výsledku
prezkoumání hospodarení podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku
prezkoumání hospodarení v souladu s § 6 odst. 3 písmo I) zákona.

Stanovisko zašle obec na adresu Krajského úradu Olomouckého kraje, oddelení kontroly,
s uvedením jména kontrolora povereného rízením prezkoumání.

.
Já, níže podepsaný starosta obce prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku
prezkoumání hospodarení obce za rok 2012 pripomínek a nebudu podávat písemné
stanovisko podle § 6 odst. 3 písmo I) zákona.

Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písmo b) zákona o prezkoumávání hospodarení
do 15 dnu po projednání zprávy spolu se záverecným úctem v orgánech územního celku
podat písemnou informaci o prijetí opatrení k náprave chyb a nedostatku, uvedených
ve zpráve, vcetne uvedení lhuty, ve které podá písemnou zprávu o plnení prijatých opatrení
(§ 13 odst. 2 zákona).

Ve lhute uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úradu je územní
celek povinen podle § 13 odst. 2 zákona o prezkoumávání hospodarení zaslat písemnou
zprávu o plnení prijatých opatrení.

Obe výše uvedené písemnosti zašle obec na adresu Krajského úradu Olomouckého kraje,
oddelení kontroly, s uvedením jména kontrolora povereného rízením prezkoumání.
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Stejnopis zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení obce Olšany u Prostejova obdržel
a s jeho obsahem byl seznámen starosta obce dne 22. 5. 2013

RNDr. Milan Elfmark

Rozdelovník:

1 stejnopis pro obec Olšany u Prostejova
1 stejnopis pro Krajský úrad Olomouckého kraje, oddelení kontroly

Upozornení

Nesplnením povinnosti uverejnení nebo nedodržením zpusobu uverejnení stanovených
v § 147a a § 147 zákona c. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách, ve znení pozdejších
predpisu, se územní celek podle § 120 odst. 1 dopustí správního deliktu. Za správní delikt
se uloží pokuta do výše stanové v § 120 odst. 2 zákona o verejných zakázkách.

Dne 4. cervence 2012 byl ve Sbírce zákonu vyhlášen zákon c. 239/2012 Sb., kterým se mení
zákon c. 563/1991 Sb., oúcetnictví, ve znení pozdejších predpisu a další související zákony:

novela zákona o úcetnictví prináší v § 4 odst. 8 povinnost schvalování úcetních
záverek nekterými vybranými úcetními jednotkami,
zákon C. 128/2000 S., o obcích, je v § 84 odst. 2 písmo b) doplnen o vyhrazenou
pravomoc zastupítelstva obce "schvalovat úcetní záverku obce sestavenou
k rozvahovému dni" a § 102 odst. 2 je doplnen o vyhrazenou pravomoc rady obce
"schvalovat úcetní záverku obcí zrízené príspevkové organizace sestavenou
k rozvahovému dni".

Dle cI. XVI zákona c. 239/2012 Sb., prechodné ustanovení, se schvalování úcetní záverky
podle § 84 odst. 2 písmo b) a § 102 odst. 2 písmo q) zákona c. 128/2000 Sb., ve znení
úcinném ode dne nabytí úcinnosti tohoto zákona, poprvé provede za úcetní období roku
2012.
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Krajský úrad Olomouckého kraje
Kancelár reditele

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OVEROVAcíOOLOŽKA

k návrhu zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení obce Olšany u Prostejova
za rok 2012
IC 00288560

Sp.Zn.: KÚOKl48205/2012/KR-K1756

RNDr. Milan Elfmark, starosta potvrzuje, že priložené fotokopie 10 ks dokladu v poctu

15 ks listu souhlasí s originálními doklady.

Olomouc, 22. 5. 2013

Overil:

RNDr. Milan Elfmark, starosta

Uméno, príjmení, funkce) podpis


