Krajský úřad Libereckého kraje

L:;

odbor kontroly

C. j.: LK-0041lI7lY1

ZPF-Áve

o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Holenice, IČ00275727, za rok 20t7

Přezkoumání hospodaření obce Holenice za rok 201] ve smyslu ustanovení §

42

zákona
č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č.24812000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších pr'edpisů, a v souladu se zákonem č,42012004 Sb.,
o př,ezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání
hospodaření dne 23. 8. 2017 .
Přezkoumané období od 1. 1. 2017 do31. 12.2017,

1. Dílčípřezkoumání bylo vykonáno

2.

na obecním uřadu dne 11.9.2017.
Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne26.2.2018.

Přezkoumání vykonal:
Bc. Kamila Vlasáková, kontrolor pověřený přezkoumáním.

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve zněni pozdějších
předpisů a § 4 zákona č.25512012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr.
René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0047lI7NI dne 17. 8.
2017.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 26.2. 2018.
Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli přítomni: Pavel Beran

- starosta,

Drahomíra Beranová - účetní,
Petr Vojtíšek - ekonom.

KraisW úřad Libereckého kraie
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předmět přezkoumání:
Pr'edmětem přezkounrárrí hospodar'ení jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst, 1 a 2
zákona č. 42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona,

Oblasti, které byly pr'edmětem přezkoumání hospodaření v členěnípodle §
uvedeného zákona:

-

-

2 odst. 7 a

2

ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací, týkaj ícíchse rozpočtových pro středků,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace, týkajícíse tvolby apoužitípeněžních
fondů,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkajícíse sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územnímicelky, anebo na
základě smlouvy s jinými právnickjnni nebo fyzickými osobami,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničíposkytnutými na základě
mezinátodních smluv,
ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahi ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtůmkrajů, k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům,ke státním
fondům a k dalšímosobám,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územníhocelku
ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
ho spo daří tlzemní celek,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadáváru a uskutečňování veřejných zakázek, s
výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazki a nakládání s nimi,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručenízazávazky ýzíckých aprávnických osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování moviých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zŤizovartí věcných břemen k majetku územníhocelku,
ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem.

Při posuzováníjednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
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A.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání

A.II.

Ostatní zjištěnéa nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumíníza
rok2017

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu díIčíchpřezkoumánízarok2017
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby

a nedostatky.

B.

Plnění opatření k

B.I.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

v předchozích letech

Nebyly zjištěny chyby

odstranění nedostatků ziištěnÝch

a nedostatky.

C.

Závěr z přezkoumání hospodaíenízarok2017

C.I.

Při

přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a §

42012004 Sb.

Nebyly zjištěny chyby

CJI.
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zékona ě.

a nedostatky.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb

a nedostatkŮ, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku
v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rízika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

C.ilI. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

celku
celku

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního
...... 0 %
b) podíl závazk'ů na rozpočtu územního
...... 0,98 Yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku úzernního celku ........... 0 %

Dluh obce nepřekročil 600Á průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtovéroky ve
smyslu zákonač.2312017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

V Liberci,

dne 26.

2.2018.

Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

§::,ě

§í::**§
Bc. Kamila Vlasáková
kontrolor pověřený přezkoumárúm

podpis kontrolora

-J-

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

-

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterérnu lze podat písernné
stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručenínávrhu této zptávy, kontrolorovi
pověřenému přezkoumáním. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem
marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písrn. d) zákona č. 42012004 Sb.
se vyhotor,uje ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis pr*edává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do pr'íslušnéhospisu
odboru kontroly krajského úřadu,
nedílnou součástízprávy je seznam přezkoumávaných písemnostíuvedených v pŤíloze.

V kontrolovaném období dle prolrlášení obce:

-

obec nehospodařila s majetkem státu,
neručila svým majetkem za závazky §zických a právnických osob,
nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neulzavřela kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčcetýkající
se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskýnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu
o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelskéhozávazku, smlouvu o
přistoupení k záv azkl a smlouvu o sdružení,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
neuskutečnila majetkové vklady,
aneuskutečnilažádnéveřejné zakázky maléhorozsahu (§27 zák.č.í3412016Sb.).

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst.

1

písm. b) zákonač.42012004 Sb., povinen

přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15 dnů po projednánitéto zprávy spolu se závěrečným účtemvorgánech
územníhocelku.

Územtí celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákonač.42012004 Sb., povinen

v infotmacích podle ustanovení § 13 odst. l písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst.
1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokutu do výše 50.000,00 Kč.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holenice o počtu 10 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal, starosta obce Pavel Beran.

]"s ?ctP

Pavel Beran
starosta obce
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říloha ke znr

mání ho

Při přezkoumání hospodar'ení bvly přezkoumány písemnosti

:

Návrh rozpočtu
Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2017 byl zver'ejněn na ÚD i elektronické ÚD od,3. 12.
29.12.2016 (naBÚo ao 30. 1. 2OI]).

d,o

Pravidla rozpočtového provizoria

Obec nemusela přijmout pravidla rozpočtového provizoria vzhledem ke schválení rozpočtu do

31.12.2016.

Rozpočtová opatření
Zakontrolované období do 3 1. 12.2017 bylo provedeno 5 rozpočtových opatření:
Č. 1 schválené na zasedání

EÚo

ZO

dne 29,

3.2017, bodem č.2 ausnesením č. 3lI7 (zveřejněna na

dne 30.3. 2017),
Č. 2 schváIené na zasedání ZO dne 31. 5. 2OI7 , bodem č. 6 a usnesením č. 5lI7(zveřejněna na
EÚp dne 2.6.2017),
Č. 3 schválené

EÚo

na zasedání ZO dne 26, 7.2017, bodem č. 3 ausnesením č. 7ll7(zveřejněna na

dne 27.7.2017),

Č.4 schválené

na zasedání ZO dne 27. 9. 2017, bodem č. 7 a usnesením č. 9ll7(zveřejněna na

EÚp dne 28.9.2017),

na zasedáníZO dne29. II.2017, bodem ě.3 ausnesením č.Ll/I7(zveřejněna
EÚD dne 30. II.201]).

Č. 5 schválené

na

Souhmná rozpoČtová opatření byla promítnuta do výkazu FIN 2-12 M ve shodné výši, v
příjmech i ve výdajích ve výši I89.463 Kč bez použitífinancování (pol. 8115).

Rozpočtoqý výhled
RozPoČtový výhled na období 2015 - 2019 byl schválen ZO dne 25.12.2013, usnesením č.
I2l13 abodem č. 2).
Obec neméla žádnédlouhodobé závazky, na rok 2017 byly celkové rozpočtovépříjmy a
výdaje vYČÍslenyve výši 1.400.000 Kč. Následné ZO schválilo navazuj ícírczpoětov} výhled
na období 2018 - 2022 na zasedáru dne 29. 3. 20t7, usnesením č. 3ll7 a bodem č. 2).

upozornění:
Schválený rozpočet
Návrh rozpoČtu obce na rok2017 bylbeze změn schválen nazasedání zasfupitelstva obce dne
28. 12.2016, bodem č.2 a usnesením č. Illlíjako "vyrovnanýll. Schválený rozpočet byl
zveřejněn na EÚD dne 29. t2. 2Ot6.

Příjmy celkem
Výdaje celkem

937.500
937.500

Kč
Kč

Závérečnýíčet

Závěreěný ÚČet obce za rok 2016 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20t6
schválilo ZO na zasedání dne 31. 5.2017, bodem č.2 a usnesením č. 5lI7 llbez qýhrad|',
návrh závěrečnéhoúčtubyl zveřejněn na ÚP i elektronické Úp oa 15. 3. - 30. 4.2oti
@aúo
do 1.6. 2011).
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Schválený závěrečný účeti Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rck 2016 byly
zveřejněné na EUD dne 1. 6.2017 .

Bankovní výpis
Ke svému hospodaření má obec zíízenénásledující bankovní účty,které vykazovaly k datu

3l.

12. 2017 tyto zůstatky:

účet231 - ZBU
č. účtu10828581/0100
ě. účtu94-1718081 l01 I0

I.457.308,32 Kč (BV č. 1)
3]0.336,68 Kč (BV č.25)

Celkový stav finančníchprostředků ve výši 1,827.645 Kč souhlasil s údajem na účtu231
Rozvaha avýkazuFin2-I2 M (ř. 6010) sestavených k datu 3l. 12.2017.
Upozornění:

-

-

účetníchpřípadů (Irapř. bankovní v.Ýpisy).

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Dohoda o odpovědnosti za peněžnt hotovost byla s pokladní uzavřena dne 2. I. 2013,
pokladní limit nebyl stanoven. V kontrolovaném období nebyla provedena žádnázměna.

Fakfura

Namátkově byly zkontrolovány přijaté a vydané fakfury za měsíc květen, červen a prosinec
2017:

květen
červen
prosinec

,.ýpis
v}pis
vYpis

KB č. 19 - 22 (FAD č. 43, 47 - 49, 5l, 52)
KB č. 23 -26 (FAD č. 53, 55, 58 - 61, FAV č.2017002)
KB č. 50 - 52,1/l8 (FAD č. 106, 108, 1l1,1l2,1l4 - 116)

Každápíijaá faktura má vyplněný likvidačnílístek se zaúčtováním,rozpočtovou skladbou a
podpisy, k jednotlivým položkám bankovního rnýpisu je ručně vyplněn předkontační doklad se
zaíňtováním a následně vytištěn z programu opis deníku.
Inventurní soupis majetku a závazků
InventaÁzace majetku a závazktl obce zarok2017 byla provedena v období od 5. do 15.
2018. Kontrole byly předloženy dokrrmenty váahující se k inventarizaci:

1.

- Plán inventur ze dne 29 . 1l . 2017 , s termínem zahájení §zických inventur od 1 . 12. 2017 a
ukončenído 3l. 12.2017, dokladovou ínventaizaci od 1. 1. do 15. 1. 2018. Inventarizační
zpráva musí být vypracována do l5. 1. 2018, součástíplánu byly podpisové vzory členůIK.
- Proškolení členůIK bylo dne29.1I.2017.
- Irnventarizaěnlzprávarok2017 bylaze dne 14. 1. 20l8, rozdíly mezi provedenou §zickou a
dokladovou inventarizací nebyly IK zjištěny.
- Předloženésoupisy fyzické inventarizace byly vytištěné z programu.
- K účtudlouhodobého hmotrrého majetku 031 - Pozemky, byl předložen aktuální v}pis z KN.
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- Zůstatky na bankovních účtechdoloženy kopiemi bankovních výpisů.
- Návrhy navyřazení majetku obce ve výši23.469,60 Kč.

Pohledávky k31. 12.2017 (úěet č. 311)
Závazky k 3I. 12. 2017 (íčetč. 32I)

0,00
0,00

Kč
Kč

Kniha došlých faktur
V kontrolovaném období 2017 bylo přijato a zaiňtováno celkem 116 faktur.
Kniha došlých faktur je vedena v ručnípodobě a sloužízátoveíjako evidence závazki.
datu

3

1

K

. 12.2017 byly všechny faktury uhrazeny.

Kniha odeslaných faktur

Kniha faktur vydaných je vedena v ručnípodobě a sloužíjako kniha pohledávek.
V kontrolovaném období 2077 byly vystaveny celkem 4 faktury (č. 201700I - 2017004), z
toho nebyl a zaplacená faktura č. 2017004 ve výši 2 023 Kč.
Upozornění:

a lsou

iejich zaplacení nebo přijetil.

příštíchobdobí.

Odměňování členůzastupitelstva
Na ustavujícím zasedáriri ZO dne 1. 11.2014 byl zvolen starosta (neuvolněný), místostarosta a
byla stanovena odměna všem neuvolněným členůmZO. Výše odměn byla v souladu s NVL č.
3712003 Sb., v plabrém zněni. Místostarosta dne 30. 3. 2016 oznámil ukončenífunkce
místostarosty i zastupitele. ZO dne 30. 3. 2016, usn.č. 3116, boďem 6) zvolilo nového
místostarostu ode dne I. 4. 2016 a odsouhlasilo odměnu ve sávající\ďši. Bývalému
místostarostovi byla vyplacena odměna po dobu 3 měsíců v souladu s ust. § 75 odst. 4 zákona
č. 12812000 Sb. v plaúrémzněni.
Na zasedání ZO dne 25. 1.2017, usnesením č. lll7 a bodem č. 3) byly schváleny nové výše
odměn - starostovi 10.110 Kč, místostarostovi 3.160 Kč, členůmZO 300 Kč a účetní
hodinovou'sazbu ode dne 1.2.20t7. Schválené výše odměn nepřesahovaly objem uvedený v
příloze č. 1 Nařízení vlády č. 3712003 Sb., v platném znětú, o odměnách za qýkon funkce
členůmzastupitelstev.
Namátkově byly zkontrolovány výše odměn u neuvolněných zastupitelů 2 - |2l20l7,
vyplacené odměny nepřesáhly schválené výše a stanovenou hranici vyplývajícíz naíízeni
vlrády.

Počet obyvatel k 1.

l. 2017

čitu|l 94.

Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha obce je vedena ručně, příjmové a v,ýdajové pokladní doklady mají svoji
číselnouíadl. Zajednotlivý měsíc ručně vytvořen předkontační doklad se zaúčtovánímSU,
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-

AU a rozpočtovou skladbou. V kontrolovaném období 2017 bylo vystaveno celkem PPD 1N
17N a VPD 1 - 116 pokladních dokladů.

-

Zůstatek pokladní knihy ve výši 0 Kč byl shodný s údaj em ve výkaze Rozvaha - účetČ. 26I .
Namátkově byly zkontrolovány pokladní doklady za měsíc květen 2017, Č. 7N, Č,40 - 5I,
červen 2Oí7 č. 8N, č. 52 - 59 a prosinec č. 15N - 1 7N, 105 - 1 16.

Příloha rozvahy
Yýkaz Příloha rczvahy byl předložený k datu 3I.

12. 2017

.

Upozornění:

II.3. Stavbv"
rré v oddílu G
druhů
staveb.
obsahuje rozdílnésouhrnné hodnoty u iednotlivých
"A.II.1.
" vÝkazll tozvah
uvedené v odd
pozemků.
jednotlivých
druhů
u
obsahuje rozdílnésouhmné hodnoty

Rozvaha
Kontrole byl předložen výkaz Rozvaha sestavený k datu 3I. í2. 2017, který vykazoval v
jednotlivých položkách následující objemy:
Stálá aktiva činila v netto hodnotě částku 4.023.160,90 Kč. Převážnou část dlouhodobého
majetku tvořily nemovitosti (účetO2I a 031) v zůstatkové hodnotě 3.994.202,25 KČ. Celková
výše majetku v brutto hodnotě činila 7.658,58I,45 Kč, ztoho na béžnýchÚČtech v bance obec
vykazovala 1.827 .645 Kč.
Jako součást pasiv - cizí zdroje obec eviduj e významné položky:
- na účtu33I - zarněstnanci zůstatek 1 1.847 Kč,
- na účtu342 - ost.daně zůstatek 1.030 Kč.

oprávky byly vytvořeny ve výši 34.656 Kč (účetč. 551 Yýkaz zisku a ztráý).

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Yýkazpředložen k datu 3I.12.2017 s těmito hodnotami:

Příjmy po

schv. rozpočet

konsolidaci

937.500,00

Výdaje po

konsolidaci

937.500,00

Financování

0,00

uprav.

rozpočet skutečnost RU %

I.126.963,00

I.3l1.942,13

116,95

I.126.963,00

819.046,30

78,00

0,00

-

438.895,83

xxx

Hospodaření obce za kontrolované obdobi 2017 skončilo rozpočtovým přebýkem ve výŠi
438.895,83 Kč vůčischválenému vyrovnanému rozpočtu obce na rok 2017. Uvedený
přebytek byl tvořen vyššímirealizovanými příjmy o 380.442,13 Kč vŮči rozpočtovaným,
realizované výdaje činily o 58.453,70 Kč méně nežrozpoětované.

Yýkaz zisku aztráty

předložen výkaz sestavený k datu 3I. 12.2017 audává, že obec nemá zřízenu hospodářskou
činnost.
Hospodářský výsledek obce běžnéhoúčetníhoobdobí za ďané období činil zisk + 407.752,19

Kč.

Zřwovacilistina organizačních složek a příspěvkových organizacÍ, odpisoqý plán
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Ob ec není zŤizov atelem žádnépří sp ěvko v é or_g ant zac e.

Darovací smlouvy
Za kontrolovaný rok 2017 nebyla předložená žádná darovací smlouva.
Smlouvy a dalšímateriály k poskytnu{ým účelovýmdotacím
Za kontrolované období2017 obec neposkYla žádnou účelovoudotaci.
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
V kontrolovaném období 2017 obec přijala účelovédotace:
pol. 4111
- dotace z MF prostřednictvím LK na "výdaje spojené s konáním voleb do PS Parlamentu
ČR"ve výši 22.000 Kč, celkov é vynaloženénáklady činily 1 1.930 Kč.

pol.4|12

- dotace ze SR prostřednictvím

LK

Smlouly o přijetí úvěru
V kontrolovaném období 2017

obec neuzavřela žádnou, smlouvu o přijetí úvěru.

"na výkon státní správy" v celkové výši 57.800 Kč.

Dokumentace k veřejným zakázkám
V kontrolovaném období nebylo uskutečněno ani předloženo

žádné výběrové íízení.

Z předchozího roku má obec uzavřenou Smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky
ze dne 13.7.2016 uzavíená mezi obcí Malá Skála (centrální zadavatel) a obcí Holenice
(pověřující zadavatel) s předmětem smlouvy - úprava vzájemných práv a povinností v
souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky "Komplexní nakládání s odpady".

Smlouva byla projednána zastupitelstvem obce Centrálního zadavatele dne 28. 6. 2016 a o
obce
jejím
pověřujícího zadavatele dne29.6.2016, o
uzavření bylo rozhodnuto usnesením č.6116.

jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 16-06-28lZ01124 a zastupitelstvem
Informace o přijafých opatřeních (zák 42012004 Sb., 32012001Sb., apod.)
Obci nevznikla povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.

Vnitřní předpis a směrnice
Ke svému hospodaření má obec lzavřeny následující směrnice:
-

Směrnice
Směrnice
Směrnice
Směrnice
Směrnice

č.ll20l4 o nakládání s obecním majetkem,

č.2l20I4 o pokladní službě a provádění pokladních operací,
č.3l20I4 pro oběh účetníchdokladů,
č. Il20I1 - inventarizace majetku azávazktt,

ě.212011 - odpisový plán.

Výsledky externích kontrol
V kontrolovanán období 2017 byla v obci provedena kontrola externím subjektern - Finanční
uřad pro Liberecký kraj, Odbor kontroly zvláštních činností,na daňovou kontrolu dle § 87
odst. 1 zákona č. 28012009, daňový íád, ve zněnt pozdějších předpisů. Předložen Protokol ze
dne 10. 4. 2017, čj. 32854011712600-31412-507921, píedmětem kontroly byly finanční
prostředky poskytnuté ze SR jako neinvestičníúčelovoudotaci na úhradu výdajů použitých v
souvislosti s volbami do zastupitelstva kraje v roce 2016, bez sankcí.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
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ZOzasedalovednech25.1.,22.2.,29.3.,26,4.,31.5.,28.6.,26.7.,30.8.,27.9.,25.10.,
29.11. a27. 12.2017, ztěchto zasedáni byly předloženy zápisy. Současně byly předloženy

dokumenty ze zasedání dne 28. 12. 201 6 (schválený rozpočet 20 I7).

Peněžnífondy územníhocelku - pravidla tvorby a použití
V kontrolovaném období 2017 abec nezŤídllažádnépenéžrlt
fondy.

Finančnía kontrolní výbor

V kontrolovaném rcce 2017 zřizený
kteých byly předloženézápísy.

f,rnančníi kontrolní výbor provedl kažďý 4 kontroly, ze

účetnízávérka
Schválení účetnízávěrky obce k 3|. 12.2016 schválilo ZO nazasedání dne 31. 5.2017,
usnesením ě.5117 a bodem č. 2.
Kontrole byl předložen Protokolo schválení účetnízávérky.
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