
Závěrečný účet Obce Olšany za rok 2012

/§ 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisu)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Plnění k 31.12.2012 %RU

Třída 1 - daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté transfery 199 528

Kč.
Kč.
Kč.
Kč.

72,6 %
12,8%
--- %
14,6 %

995077
176063

Příjmy celkem: 1 370668 Kč. 100%

Třída 5 - běžné výdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje

1 068 146
O

Kč.
Kč.

100 %
0%

Výdaje celkem: 1 068 146 Kč. 100 %

Třída 8 - financování
Z toho např.: podílový fond KB

302522 Kč. /přebytek/

Dotace:
vypsat, např. :
4112 - běžná dotace nein.na správu a žáky
4111 - volby
4122 - dar na podporu mládeže (25%dětí)

60 100 Kč.
10428 Kč
22000 Kč

Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2012

k 31.12.2011 k 31.12.2012
např.
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek
O19 ostatní drobný dlouho nehm. majetek
031 pozemky
021 stavby
022 sam.mov. věci
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek
069 ostatní dlouhodobý fin.majetek

171 302 Kč.
----- Kč.

1 186599 Kč.
13367351Kč.

O Kč.
738620 Kč.

20000Kč.

171 302 Kč.
Kč.

1 186599 Kč.
13367351 Kč.

O Kč.
761 746 Kč.
20000 Kč.



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
- Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 21.2. 2013 , v závěru zprávy bylo

konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky

Sestavil/a: Vítů Marie

hlavní účetní obce, správce rozpočtu

V Olšanech dne: 22.2.2013

Schváleno v ZO dne 10.4.2013

Sejmuto:

J. ,)0/3

J-o I 3
Vyvěšeno:

Ir 3

úřední deska a elektronická úředni deska!



Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57, 58733 Jihlava

Stejnopis č.: 1
c. j.: KUJI 12749/2013 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Olšany, IČO: 00373851 za rok 2012

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 29. října 2012 jako dílčí
přezkoumání a dne 21. února 2013 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání
hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obec Olšany

Olšany 2

58856 Telč

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Radomír Tomandl

- kontrolorka: Monika Havelková

- kontrolorka: Miloslava Neubauerová

Podklady předložily: Zdeňka Musilová - starostka

Marie Vítů - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

tel.: 564602707, fax: 564602434, e-mail: posta@kr-vysocmacz, internet: www.kr-vysocma cz

IČO: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800



A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Olšany nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího
přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:

Zápisy z jednání výborů - finanční výbor ze dne 19. 11. 2012
- kontrolní výbor ze dne 21. 11. 2012

Dohody o provedení práce - dohody o provedení práce ze dne 1. 11. 2012 na úklidové práce
a práce pro obecní úřad
Kniha odeslaných faktur - k 31. 12.2012
Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2012
Inventurní soupis majetku a závazků - k 31. 12. 2012
Příloha rozvahy - k 31. 12. 2012
Bankovní výpis - k 31. 12. 2012
Rozvaha - k 31. 12. 2012 a k 31. 12. 2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2012
Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2012
Pokladní kniha - k 31.12.2012
Hlavní kniha - k 31. 12. 2012
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW
ZZ0021.0446 ze dne 21. 11. 2012 ve výši 107.000,- Kč na realizaci akce" Oprava budovy
obecního úřadu a hasičské zbrojnice - II. etapa"
Smlouva o dílo - smlouva o dílo ze dne 6. 2. 2012 na akci" Oprava budovy obecního úřadu
a hasičské zbrojnice - II. etapa"
Pokladní doklady - za měsíce říjen, listopad a prosinec 2012
Účetní doklady - za měsíce říjen, listopad a prosinec 2012
Rozpočtová opatření - ze dne 25. 10. a 28. 12. 2012
Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 25.10.,21.11. a 28.12.2012

c. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny
chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Olšany za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
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III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu 0,02 %
b) podíl závazků na rozpočtu 1,94 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku O %
d) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům............................ O, 58 %
e) ukazatel dluhové služby 0,25 %

Celkové závazky evidované na účtu 459 - Ostatní dlouhodobé závazky jsou 17.150,- Kč.

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSO~INA

Odbor kontroly
Llžkova 57,58733 Jihlava
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Olšany dne 21. února 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Ing. Radomír Tomandl

Monika Havelková
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kontrolorka podpis kontrolo rky

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky
dílčího přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzala starostka obce Olšany
s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního celku dle § 7 odst. 1 písmo f)
zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 21. února 2013 OBEC OLŠANY
IČO 373 851

Zdeňka Musilová

starostka podpis starostky

Rozdělovník:

Steino is Počet vvtísků Předáno Převzal

1

2

Obec Olšany Zdeňka Musilová+-------------------------~
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly~--------~--------------~

1x

1x
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