
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779'|1 Olomouc
SpZn. : KUOK/62898|2O17 l OKl7 896
č.1.: ruor 3744t2O18
Počet stejnopisů: 2

Místo provedení přezkoumání:
přezkoumané období:

Přezkoumání hospodaření vykonali :

kontrolor pověřený řízen ím přezkoumání:
kontrolor:

Počet listů: 9
Počet stran: 9
Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: 14

Zpráva

o výsledku přezkoumáni hospodaření obce Liboš za rok 2017,

lč ooosszsg

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 31, 10. 2Q17 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 9. 4.2018.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem
ó. 42012004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon ó.42012004 Sb.). Kontrolním
úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Liboš za rok 2017 dne 6. 10. 2017. Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 9. 4.2018.

obecníúřad Liboš

1. 1. 2017 - 31, 12. 2017

lng. Marcela Herbríková
lng. Aleš Lichnovský
lng. Petra Krejsová Odehna|ová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 42012004 Sb.
a § 4 zákona ó. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen
zákon č.25512012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci obce: Jan David - starosta
Eva Stejskalová - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného
dílčího přezkoumání.

zÁvĚn
Při přezkoumání hospodaření obce Liboš za rok2017
. by|y zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených

pod písmenem c) (§ í0 odst. 3 písm, b)zákona é.42012004 Sb.):
- Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.



Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,
tvořící součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona ó. 42012004 Sb.
Přezkoumání hospodařeníje uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením
§ 9 písm. a) zákona č.25512012 Sb. Při posuzováníjednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu,

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č.42012004 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,
- peněžníoperace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími

prostředky ze zahranióí poskytnutými na základé 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 územnícelek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek azávazků a nakládánís nimi,
- ručení zazávazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
- zřizovánívěcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictvívedenéúzemnímcelkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední

4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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 účetnictvía 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 Liboš za rok2017 by|y přezkoumány následující
písemnosti:

* Bankovní výpis: namátková kontrola účetních dokladů k běžnému účtu vedenému
u České spořitelny, a. 3, za období 7 - 8l2O17, na účtu veden základní běžný účet

- Bankovní výpis: č, 4 - 9 k běžnému účtu vedenému u České národní banky za období
4 - 9l2O17 včetně účetních dokladů v období

- Bankovní výpis: namátková kontrola účetních dokladů k běžnému účtu vedenému
u České spořitelny, a. s. za období 5 - 9t2O17 včetně souvisejících účetních dokladů
v období, na účtu veden sociálnífond



Darovací smlouvy: Darovací smlouva "Festival malých dechových souborů 2017"
uzavřená s dárcem Zdeněk Zahradníček Agroslužby, lČ 44903294 dne 2. 6. 2017
(obec obdarovaný)

Darovací smlouvy: Darovací smlouva na finanční dar č, 2017l05l31-Ha uzavřená
s dárcem VHS SITKA, s. r. o., Ě qll5o891 dne 31 . 5.2017 (obec obdarovaný)

Dokumentace k veřejným zakázkám: Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo
režim zákona č. 13412016 Sb. o zadávání veřejných zak:ázek "Liboš - obytná zóna za
kostelem ll. etapa": Poptávka dodavatele na stavební práce zakázka malého rozsahu
"LiboŠ - obytná zóna za kostelem" vč. zadávací dokumentace ze dne 27. 2. 2017,
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídekze dne 22.3,2017, Zastupitelstvo obce dne
23, 3. 2017 projednalo výběrové řízení a schválilo smlouvu o dílo se zhotovitelem spol.
Strabag, a. s., Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky odesláno všem uchazečům
dne 24,3.2017, Smlouva o dílo č. B4llNAAA/008l2O17 uzavřena dne 5, 4.2017,
Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 4,2017
Faktura: 2 dodavatelské faktury vystavené zhotovitelem Strabag a. s. na stavební
práce "Liboš - obytná zóna za kostelem" vč. položkového rozpisu prací, a to
č.1791060088 ze dne 9. 6. 2017 na částku 1 060 060,37 Kč vč. DPH a č.1791060130
ze dne 10.7.2017 na částku 1213 003,10 Kč vč. DPH, Faktury uhrazené dodavateli
ve dnech 29, 6. 2017 , 21.7 . 2017 a 15. 11. 2017 v celkové částce 2 273 063,47 Kč vč.
DPH (tj. 1878 564,85 Kč bez DPH) - výpisy zúčtu vedeného u České spořitelny a. s.,
Zápis o předání a převzetí díla "Liboš - obytná zónaza kostelem" sepsaný dne 31. 10.
2a17, Kolaudační souhlas vydaný Magistrátem Města Olomouce, Odbor stavební pod
čj, SMOL/283737|2O17|OSIPK|Kra dne 8. 12. 2Q17, skutečně uhrazená cena díla
zveřejněna na profilu zadavatele dne 13. 12.2017

Faktura: namátková kontrola přijatých faktur za období 7 - 812017 včetně zaúčtování

Hlavní kniha: sestavená za období 1212017

lnventurní soupis majetku a závazků: Pokyn starosty Obce Liboše k provedení řádné
inventarizace majetku obce k datu 31 . 12. 2a17 ze dne 30. 11 . 2017, Plán inventur na
rok 2017 ze dne 1.11.2017, Jmenovací dekret pro dílčí inventarizační komise ze dne
11. 12, 2017, záznam o instruktáži členů inventarizačních komisí pro provádění
inventarizace majetku Obce Liboš, lnventarizaění zpráva o výsledku inventarizace
majetku k 31. 12- 2a17 ze dne 30. 1. 2018

lnventurní soupis majetku a závazků: lnterní doklad č, 9109 ze dne 31. 12.2017,
zaúčtování opravných položek k neuhrazeným pohledávkám

Kniha došlých faktur: vedena ručně

Návrh rozpočtu: obce na rok 2018 byl před projednáním zveřejněn na úřední desce
obce od 7.11.2017 do23.11.2017
Návrh rozpočtu: obce na rok 2017 by| před projednáním zveřejněn na úřední desce a
internetových stránkách obce od 22. 11. 2016 do 8. 12. 2016

Odměňování členů zastupitelstva. za období 1 - 9l2O17

PeněŽnífondy územního celku - pravidla tvorby a použití: Směrnice k používání FKSP
(sociální fond) schválená starostou obce dne 18. 12.2015, platná od 1, 1,2016
a Statut sociálního fondu obce Liboš schválená zastupitelstvem obce dne ,l7. 12. 2015,
platná od 1. 1 .2016, Rozpočet sociálního fondu na rok 2a17 schválen zastupitelstvem
obce jako součást rozpočtu obce na rok2017 dne 8. 12.2016

Pokladní doklad: za období 912017 , č, P 3419 - V 3440 vč. účtování

Pokladní kniha (deník).za období 912017

Příloha rozvahy: sestavená k datu 30.9.2017



Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12.2017

Rozpočtová opatření: č. 1012017 ze dne 2. 10. 2017, č. 11l2O17 ze dne 1. 11. 2017 a
č. 1212017 ze dne 1. 12.2017 (všechna schválená starostou obce, poté dána na
vědomí na jednání zastupitelstva obce) - kontrola navedení schválených rozpočtových
opatření do výkazů a kontrola zveřejnění na internetových stránkách obce
https://libos .cz a na úřední desce

Rozpočtová opatření: rozpočtová opatření - ó. 1l2O17 ze dne 6. 1.2017, č.212017
ze dne 1. 2. 2017 , č. 312017 ze dne 23, 3. 2a17, ó. 412017 ze dne 23. 3. 2017,
č.512017 ze dne 25.4.2017, č.612017 ze dne 16. 5. 2017, č.712017 ze dne
22.6.2017, č.8l2O17 ze dne 1.7.2a17 a č.9l2O17 ze dne 27.9.2017 (všechna
schválená starostou obce, poté dána na vědomí na jednání zastupitelstva obce) -
kontrola navedení schválených rozpočtových opatření do výkazů

Rozpočtová opatření: rozpočtová opatření - ó. 312017 ze dne 23- 3. 2017, č. 512017
ze dne 25.4.2017, č.812017 ze dne 1.7.2017 a ó.9l2O17 ze dne 27.9.2017 -
kontrola zveřejnění na internetových stránkách obce a na úřednídesce

Rozpočtový výhled: sestaven na období 2017 - 2019, Střednědobý rozpočtový výhled
zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce obce dne 20. 3. 2017 do
31. 12. 2019

Rozvaha: sestavená k datu 31. 12.2017

Rozvaha: sestavená k datu 30.9.2017

Schválený rozpočet: obce Liboš na rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne
23. 11.2017, Schválený rozpočet obce na rok 2018 zveřejněn na úřední desce dne
24. 11. 2017 doposud

Schválený rozpočet: obce Liboš na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne
8. 12. 2016, Schválený rozpočet obce na rok 2017 zveřejněn na internetových
stránkách obce a úřední desce dne 9. 12.2016 doposud

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚOK
QEze dne 1.8.2017 ve výši 15 000 Kč na účelovou neinvestiční dotaci na částečnou
úhradu výdajů na opravu CAS Škoda 706 RTO (ÚZ 00 4,í5, pol, 4122), Smlouva
o poskytnutí dotace 2O17\O1333IOKŘ/DSM ve výši ,t5 00O Kč na opravu CAS Škoda
706 RTO ze dne 25. 7 . 2017 , Závěrečné zpráva a finanční vyhodnocení dotace ze dne
14.8.2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Závěrečná zpráva a Finanční
vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017 na akci "Liboš - obytná zóna za kostelem
ll. etapa" předané poskytovateli osobně dne 1 5, 11. 2017 , výpis zápisů účtovaných pod
UZ 00440 za období 2017, výpis zápisů účtovaných pod ORG 22120120 za období
2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚOK
OE ze dne 8. 8. 2017 ve výši 300 000 Kč na účelovou investiční dotaci určenou
na částečnou úhradu na akci "Liboš - obytná zónaza kostelem ll, etapa" (ÚZOO44o,
pol. 4222), Smlouva o poskytnutí dotace ó. 2017l01974lOSRlDSM ve výši 300 000 Kč
ze dne 28.7.2017

Smlouvy nájemní: Dodatek č.2ke smlouvě o nájmu pozemků č.545O|2OO9,545112009
uzavřená mezi obcí Liboš a Zemědělským družstvem Unčovice, kteným se mění
nájemné pronajatých pozemků, které bude povýšeno o 1 000 Kč za 1 ha ze dne
18, 1,2017

Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo č. 841/NAAA-0O8|O24I2017 uzavřená mezi obci Liboš a
spol. Strabag a. s, na stavební práce "Liboš - obytná zóna za kostelem" za cenu
1 878 564,85 Kč bez DPH ze dne 5. 4. 2017



Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Č. lE-'l2-B0O3O12^/B-0O5 "Štěpánov, Dolní - stavební úprava NNk, NNv" uzavřená
mezi obcí Liboš a ČrZ Oistribuce, a. s. na p, č. qlgtl na provozování zařízení
distribuční soustavy ze dne 6. 6. 2017

ÚČetní doklad: Č. 434 ze dne 9, 8. 2O17, zaúčtovaná přijatá dotace z rcÚorc ve výši
300 000 Kč (obytná zónaza kostelem - ll. etapa)

Účetní doklad: lnterní doklad č.91,13 ze dne 31. 12" 2017, zaúčtovaní zařazení
komunikaceHrázkaza kostelem (obytná zónaza kostelem - |l, etapa)

Úeetní doklad: lnterní doklad č. 9116 ze dne 31. 12. 2017, zaúčtovaní odpisů
dlouhodobého majetku za rok 2017 dle sestavy Zkušební účetní odpis za období
12l2017

ÚČetní závérka: Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Liboš za rok
2016 schválená zastupitelstvem obce 1 3, 3. 2017

ÚČetní závěrka obce: Účetní závěrka obce za rok2016 schválena zastupitelstvem obce
dne 23. 3.2017

Účetnictví ostatní: sestava Zkušební účetní odpis za období 12I2O17

ÚČetnictví ostatní: pomocné evidence Metodická pomůcka pro výpočet opravné
poloŽky - aktuálníden 31 . 12.2017 k účtu 'lg2 - Opravné položky k Jiným pohledávkám
z hlavní činnosti a účtu 194 - Opravné položky k Odběratelům

Účtovli rozvrh: aktualizovaný pro rok2017

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavené k datu 30. 6. 2017 a 31. 8. 2017

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 30.9" 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 30, 9.2017

Yýkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2017

Výsledky kontrol zřízených organizací: zápis z kontroly provedené na základě zákona
ó. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění ze dne
30. 9. 2017 u příspěvkové organizace Mateřská škola Liboš

Zápisy z jednání finančního výboru: zápis ze dne 23. 3. 2017, ze dne 22" 6" 2017,
ze dne 27, 9.2017

Zápisy z jednání finančního výboru: ze dne 23. 11. 2017

Zápisy z jednání kontrolního výboru: ze dne 1.2.2017, ze dne 23,3,2017, ze dne
3. 4. 2017 , ze dne 1. 9. 2017 , ze dne 30. 9. 2017

Zápisy z jednání kontrolního výboru: ze dne 23. 11. 2017, ze dne 25. 1 , 2018

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze 17. zasedání ze dne 23" 3. 2017,
z 18. zasedání ze dne 22. 6.2017, z 19, zasedání ze dne 27,9.2017
Zápisy zjednánízastupitelstvavčetněusnesení: z20.zasedánízedne23. 11.2017
ZávéreÓný ÚČet: zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22. 6, 2017 projednalo
závěreČný ÚČet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok2016, schválilo celoroční hospodaření obce za rak2016 bez výhrad, před
projednáním byl závěrečný účet zveřejněn zákonným způsobem od 6, 6" 2017 do
22.6.2017,



V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci obce Liboš:

- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených
prostředků,
neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahranióí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
neuzavřel kupní, směnnou, darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se
nemovitého majetku,
nehospodařil s majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu
o převzetídluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupeníkzávazku,
nezastaviI movitý a nemovitý majetek,
nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
neměl podnikatelskou činnost,

a proto přezkoumání operacív těchto oblastech nemohlo být provedeno.

B. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Liboš za rok2017
. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků

uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b)zákona č. 42012004 Sb.)
v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a2zákona č.42012004 Sb.:

'l. Zákon č. 42012004 Sb, § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Kontrolou inventurních soupisů vytvořených při dokladové inventuře k
31. 12. 2017 bylo zjištěno, že skutečný stav některých účtů Korekce nebyl
ověřen podle inventarizačních evidencí. Například přílohy lnventurních soupisů
účtů: 081 - Oprávky ke stavbách, 192 - Opravné položky k Jiným pohledávkám
z hlavní činnosti a 194 - Opravné položky k Odběratelům. Skutečná výše účtu
08'1 - Oprávky ke stavbách byla zjištěna ze sestavy Zkušební účetní odpis
za období 1212017. Skutečná výše účtů opravných položek k pohledávkám byla
zjištěna z pomocné evidence Metodická pomůcka pro výpočet opravné položky -
aktuální den 31. 12, 2017. lnventurní soupisy neobsahují seznamy všech
inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišt'ování skutečných stavů.
lnventurní soupisy těchto účtů odkazují na přílohy, které nebyly doloženy,

Nedodrženo ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky č. 270120'|0 Sb., o
inventarizaci majetku a závazkú, kde se stanoví, že při dokladové
inventuře je základním způsobem zjišt'ování skutečného stavu podle
odstavce 1 ověření podIe inventarizačních evidencí. Další skutečnosti se
prověřují, pokud je to pro zjištění skutečného stavu nezbytné.

Doloženo: inventurní soupis účtu 081 - Oprávky ke stavbách k datu
31. 12" 2017,

sestavy Zkušební účetní odpis za období 1212017 včetně interního dokladu
č. 91 16 ze dne 31, 12.2017,

pomocné evidence Metodická pomůcka pro výpočet opravné položky - aktuální
den 31 . 12.2017 k účtu 192 - Opravné položky k Jiným pohledávkám z hlavní
činnosti a účtu'194 - Opravné položky k Odběratelům, včetně interního dokladu
č. 9109 ze dne 31" 12.2017,

výkaz Rozvaha sestavený k datu 31.12.2017

1.1



a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

při přezkoumání hospodaření obce Liboš zarok2016 nebYlY zjiŠtěnY chYbY a nedostatkY.

b) při dílčím přezkoumání

při dílčím přezkoumání hospodaření obce Liboš nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

e, Poail ponledávek a závazku na 
, 
rplporčlu-útepnilp" cp!-Ku -a 99dí!

Na případn á rizika neupozorňujeme,

etku ního celku 12.

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c)podílzastavenéhomajetkunacelkovémmajetkuúzemníhocelku

F. Ověření vÝše c||uhu územního ce|ku k 60 % průměru ieho příimů za poslední

4 rozpoětové rokv

Na základě výpočtu poměru dluhu územního samosprávného celku k průměru jeho příjmů za

poslední 4 rozpočtou. l.oroy podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

lze konstatovat, že dluh obce Liboš k si, i.20i7 nepřet<roeit oo % průměru jeho př,rjmů za

poslední 4 rozpočtové roky.

0,75 oÁ

1,74 o/o

o%

Liboš, 9.4.2018

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

lng. Marcela Herbríková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

lng. Aleš Lichnovský

lng, Petra Krejsová Odehnalová

KiAJírý Úlro
otoMoUcxÉHo xrArE

(3l )

kontrolor



Poučení

Tato zPráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje současně i návrhem zprávy o výsledku
Přezkoumání hospodařenÍ, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhŮty stanovené v § 6 odst 1 písm, d) zákona č. 42OI2OI4 Sb. k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku
Přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek mŮŽe do 15 dnŮ ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hosPodaření Podat písemné stanovisko k návrhu =práry ; vlisteot<u přezkoumání
hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona ó. 42O]2OO4 sb.

Stanovisko zaŠle Územní celek na adresu Krajského úřadu olomouckého kraje, odbor
kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřenéhó řízením přezkoumání.

Já, níŽe PodePsaný starosta obce Liboš prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy
o výsledku Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 připomínek a nebudu podávai
písemné stanovisko podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42ot2o}4 sb.

Územní celek je povinen ve smyslu ustanovení § í 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 42Ot2Oo4 sb"
Přijmout oPatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
Přezkoumání hosPodaření a podat o tom písemnou inform'aci přezkoumávajícímu Órgánu,
a to nejPozději do '15 dnŮ po projednánítéto zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2zákona č.42)l2oo4 Sb. povinen
vinformacích podle ustanovení § 13 odst. 1 b) téhož zákona uvést lhůtu, ve kteié podá
Přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě
uvedenou zprávu zaslat.

Obě výŠe uvedené PÍsemnosti zaŠle Územní celek na adresu Krajského úřadu olomouckého
kraje, Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

NesPlněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst, 1 PÍsm. b) a c) zákona č.42O|2OO4 Sb. Za přestupek lze'ulolit územnímu cett<Liote
ustanovení § 'l4 odst. 2 zákona č. 42ol2oo4 Sb, pokutu do výše 50 o0o Kč.
ZástuPci Územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumánía o okolnostech vztahujících se k němu.

StejnoPis zPrávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Liboš obdržel a s jeho obsahem
byl seznámen starosta obce dne 9.4.2018.

'O B §.a

"W"

Jan David ďl

"Y< ^+
"""""",/



Rozdělovník:

1 stejnopis pro Obec Liboš
1 stejnopis pro krajský úřad olomouckého kraje, odbor kontroly

upozornění

1, DodrŽování ÚČtování odpisŮ dtouhodobého hmotného majetku na příslušnýchoprávkových účtech
obec LiboŠ ÚČtuje odPisY dlouhodobé.ho majetku 1x ročně. lnterním dokladem č.9116ze dne 31, 12,2017 obec zaúčtovala odpisy zá rok2017. Kontrolou .áitruv žrušební účetníodPis za období 12t2O17 bylo zjiŠtěno, ze k uetu 029 - os_tatní dlouhodobý hmotný majeteknebYl v roce 2017 zaúČtován róční odpis ve výši 9o+,-ie. oI" evidenčnikarty DNM evid.ČÍslo 1 "Zřízení sluŽebnosti VB , TK Krnov" je pořizovací cena ve výši 98 484,32 Kč. K datu31, 12,2017 tak bYl uYkázan nesprávnY zr:rstatet< na účtu 551 '- oopi.v dlouhodobéhomajetku a ÚČtu 089 - OPrávkY k Ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku. Vzhledemk výŠi aktiv se jednalo o vliv na celkový vyrazan;, ňospooarský výsledek za obdob í 2017v nevýznamné výŠi- Nedostatek obec-oditranila před áatem-závěrečného přezkoumáníhospodaření obce za rok 2017 , a to účetním dokladem č. 9012 ze dne 1 . 3" 2018.
upozorňujeme na povinnost dodržovat Č9ský Účetní standard pro některé vybrané účetníjednotkY Č, 708 - odPisování dlouhodobého ma;eiku, ve znění pozdějších předpisů, kdese stanoví základní PostuPY Pro urČenívýše odpisŮ otoutrooobého majetÉu a účtování odpisůdlouhodobého majetku a oprávek.


