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ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
obce Oleško za rok 2020, IČ: 00526070 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího 
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření. 

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 21.07.2020 a bylo 
provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Oleško, na adrese Oleško 5,  
412 01  Litoměřice, dne 26.10.2020. 
 
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, na adrese Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dne 26.10.2020. 

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina: 

- Ing. Hana Schneiderová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání, 
- Martina Svobodová - kontrolor. 

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Oleško, na adrese Oleško 5,  
412 01  Litoměřice, dne 24.02.2021. 

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina: 
- Ing. Hana Schneiderová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání, 
- Martina Svobodová - kontrolor. 
 

Zástupci obce: 
- Tomáš Novák - starosta, 
- Bohumila Jandačová - účetní. 
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Předmět přezkoumání hospodaření 

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást 
závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst. 1 zákona 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 420/2004 
Sb.“): 

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

b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, 
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy 

mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo 
fyzickými osobami, 

e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, 
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,  
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, 

k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. 

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.: 

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, 
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,  
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, 
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, 
h) účetnictví vedené územním celkem, 
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední  

4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 

Hlediska přezkoumání hospodaření 

Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. ověřuje z hlediska: 

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy 
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví 
a o odměňování, 

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich 

použití, 
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 
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A. Přezkoumané písemnosti 

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti: 

Druh písemnosti Popis písemnosti 

Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2020 zpracován v třídění dle rozpočtové skladby. 
Zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce obce v souladu 
s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 250/2000 
Sb."). 

Rozpočtová opatření Rozpočtová opatření č. 1 - 7 byla evidována dle časové posloupnosti  
a zapracována do výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2020. Po schválení 
zastupitelstvem obce (dále jen "ZO") byla rozpočtová opatření zveřejněna 
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 

Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2020 byl projednán a schválen na jednání ZO dne 
18.12.2019 jako schodkový. Schodek bude kryt z nahospodařených 
finančních prostředků z minulých let. Závaznými ukazateli byly stanoveny 
na straně příjmů jednotky druhového třídění (třídy) a na straně výdajů 
jednotky odvětvového třídění (paragrafy). Schválený rozpočet byl 
zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce obce v souladu 
se zákonem č. 250/2000 Sb. Rozpis rozpočtu byl do výkazu FIN 2-12 M 
pořízen shodně se schváleným rozpočtem. 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 

Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „SVR“) zpracován na roky  
2021 - 2022. Návrh SVR byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické 
podobě od 02.12.2019 do 19.12.2019, projednán a schválen na jednání 
ZO dne 18.12.2019. Schválený SVR zveřejněn 19.12.2020. 
Návrh i schválený střednědobý výhled rozpočtu byly zveřejněny na 
internetových stránkách a úřední desce obce v souladu se zákonem  
č. 250/2000 Sb. 

Závěrečný účet Závěrečný účet za rok 2019 byl projednán a schválen na jednání ZO dne 
29.06.2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez 
výhrad. Návrh závěrečného účtu i schválený závěrečný účet byly 
zveřejněny na internetových stránkách a na úřední desce obce v souladu 
se zákonem č. 250/2000 Sb. 

Bankovní výpis Zůstatky bankovních výpisů vykázaných k 31.12.2020 souhlasí se stavem 
SÚ 231 - Základní účet ÚSC ve výkazu rozvaha a řádkem 6010 ve 
výkazu FIN 2-12 M. 
Zůstatek úvěrového účtu k 31.12.2020 souhlasí se stavem SÚ 451 - 
Dlouhodobé úvěry ve výkazu rozvaha. 

Dohoda o hmotné 
odpovědnosti 

Předložena Dohoda o hmotné odpovědnosti s pokladní obce ze dne 
01.12.2018. Dne 29.09.2020 uzavřena Dohoda o hmotné odpovědnosti  
s novou pokladní obce. 

Evidence majetku Kontrola majetku zakoupeného v roce 2020. 
Zahradní traktor STARJET Exclusive 102-22 HP (p5) SECO, inventární 
číslo 2020-032 ve výši 119.800,- Kč: 
- nákup majetku schválen ZO usnesením č. 3 ze dne 16.11.2020, 
- majetek pořízen na základě objednávky ze dne 16.11.2020 a faktury 
přijaté č. 122 (účetní doklad č. 320122 ze dne 20.11.2020), 
- do evidence majetku zařazen dne 20.11.2020, první odpis proveden  
v prosinci 2020. 

Evidence 
pohledávek 

Evidence pohledávek vedena v účetním programu Gordic a pomocné 
evidenci. Pohledávky po splatnosti jsou účtovány v souladu s ČUS č. 706, 
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tvořeny opravné položky. Vymáhání pohledávek po splatnosti je zajištěno 
formou upomínek. Stanovena výše ocenění pohledávek a závazků  
k zajištění odsouhlasení dle § 3 odst.1 písm. j) vyhlášky č. 270/2010 Sb.,  
o inventarizaci majetku a závazků. ÚSC postupuje dle Směrnice  
o inventarizaci: "Ověřovací dopisy na pohledávky jsou zasílány jen  
v případě pohledávek po splatnosti 30 a více dní a zároveň pokud součet 
pohledávek za tímto dlužníkem přesáhne hodnotu 8.000,- Kč." 

Evidence závazků Kontrola evidence závazků po splatnosti u SÚ - 321 Odběratelé  
k 31.12.2020. Ve výkazu rozvaha na tomto SÚ je vykazován konečný 
zůstatek ve výši 23.875,09 Kč, závazky po splatnosti do 30 dnů byly ve 
výši 797,87 Kč, ostatní závazky jsou splatné v roce 2021. 

Faktura Přijaté faktury č. 320094 až 320098. 
Vydané faktury č. 0001/2020 až 0003/2020 za období od ledna do září. 

Hlavní kniha Předložena k 30.09.2020 a k 31.12.2020. 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Na základě doložené dokumentace ke konečnému přezkoumání 
hospodaření byla provedena kontrola inventarizace majetku, pohledávek 
a závazků k 31.12.2020. Při inventarizaci se vychází ze "Směrnice  
o inventarizaci" ze dne 01.09.2018.  
- Plán inventur na rok 2020 ze dne 01.12.2020.  
- Potvrzení o proškolení inventarizační komise ze dne 21.12.2020. 
- Výpisy z Katastru nemovitostí k. ú. Oleško u Rohatců ze dne  
31.12.2020, k. ú. Rohatce ze dne 31.12.2020. 
- Inventarizační zpráva za rok 2020 ze dne 31.01.2021 - nebyly zjištěny 
inventarizační rozdíly.  
- Věcná břemena evidována na SÚ/AÚ 031/0301- Zahrady, pastviny - 
věcná břemena, SÚ 031/0509 - Ostatní pozemky - věcná břemena.  
- Zastavený majetek evidován na SÚ/AÚ 021/0301 - Budovy, dům  
č. p. 5 - zástava. 

Kniha došlých faktur Předložena k 30.09.2020 a k 31.12.2020. 

Kniha odeslaných 
faktur 

Předložena k 30.09.2020 a k 31.12.2020. 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

Kontrola správnosti výše funkčních odměn za období leden až září 2020 
u: 
- neuvolněného starosty, 
- neuvolněné místostarostky, 
- neuvolněných předsedů finančního, kontrolního a kulturního výboru, 
- jedné členky finančního výboru. 

Pokladní doklad Ověřeny pokladní doklady č. 800190 až č. 800204 za měsíc září. 

Pokladní kniha 
(deník) 

Zůstatek pokladní knihy vykázaný k 31.12.2020 souhlasí se stavem 
vykázaným ve výkazu rozvaha SÚ 261 – Pokladna. Pokladní limit je 
stanoven Směrnicí k zpracování účetnictví z 28.12.2017. Za kontrolované 
období od 01.09.2020 do 30.09.2020 nebyl pokladní limit překročen. 

Příloha rozvahy Předložena k 30.09.2020 a k 31.12.2020. 

Rozvaha Předložena k 30.09.2020 a 31.12.2020. 

Účetní doklad Ověřeny účetní doklady k výpisu Komerční banky, a. s. za období od 
01.09.2020 do 30.09.2020 - doklady č. 100328 až 100364. 

Účetnictví ostatní Účetní závěrka za rok 2019 byla schválena ZO dne 29.06.2020. Protokol  
o účetní závěrce za rok 2019 předložen. 

Účtový rozvrh Platný pro rok 2020. 

Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

Předložen k 30.09.2020 a k 31.12.2020. 

Výkaz zisku a ztráty Předložen k 30.09.2020 a k 31.12.2020. 

Zřizovací listina 
organizačních složek 

Obec má zřízenou organizační složku JSDHO - Oleško, zřizovací listina 
ze dne 20.11.2018. 
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a příspěvkových 
organizací, odpisový 
plán 

V období od 01.01.2020 do 31.12.2020 nemá obec zřízenou žádnou 
příspěvkovou organizaci. 

Dohody o provedení 
práce 

Dne 25.09.2020 uzavřena Dohoda o provedení práce se zastupitelkou 
obce. Uzavření dohody schválilo ZO dne 31.08.2020. 

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

Dle sdělení zástupce obce nebyla k 31.12.2020 uzavřena smlouva  
k poskytnutým účelovým dotacím. 

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

K 31.12.2020 obec přijala účelové prostředky, prověřeno z hlediska 
označení příjmů a výdajů účelovým znakem (dále jen ÚZ): 
- ÚZ 98193 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do 
Senátu a zastupitelstev krajů - předloženo Avízo na převod finančních 
prostředků z Krajského úřadu Ústeckého kraje na úhradu výdajů 
souvisejících s volbami do zastupitelstva kraje konanými ve dnech  
2. a 3. října 2020 zaslané pod č. j.: KUUK/131999/2020/NS, účetní 
doklady č. 110127 a č. 800195. 
- ÚZ 00022 Vystrojení požární jednotky od ÚK - předložena Smlouva  
o poskytnutí dotace ze dne 05.08.2020 na projekt Oprava CAS 25 RTHP 
etapa 2 uzavřená s Ústeckým krajem, účetní doklad č. 110111. 
- ÚZ 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce - 
předložena Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. LTA-V-68/2020 ze dne 
25.06.2020 uzavřená s Úřadem práce ČR na dobu od 01.07.2020 do 
30.11.2020, účetní doklady č. 110121 a č. 110126. 
- ÚZ 13013 Operační program zaměstnanost, předložena Dohoda  
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  
a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu  
a Evropského sociálního fondu č. LTA-V2-51/2020, uzavřena s Úřadem 
práce České republiky na dobu od 01.06.2020 do 31.05.2021, podepsána 
dne 26.05.2020, financováno 82,38 % z EU a 17,62 % ze státního 
rozpočtu ČR, předložena sestava Výpis zápisů za období leden až září 
dle ÚZ v rozdělení dle zdroje financování. 

Smlouvy o dílo Předloženo: 
Smlouva o dílo na akci "Zásobování obce Oleško pitnou vodou" ze dne 
10.06.2020, uzavření smlouvy bylo schváleno na zasedání ZO dne 
10.06.2020. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou akci ze dne 
31.08.2020, uzavření dodatku bylo schváleno na zasedání ZO dne 
31.08.2020. 

Smlouvy o převodu 
majetku (koupě, 
prodej, směna, 
převod) 

Předložena Směnná smlouva ze dne 20.05.2020 na směnu pozemku 
obce p. č. 141/17 o výměře 1.423 m2 v k. ú. Oleško u Rohatců za 
pozemek p. č. 141/16 o výměře 1.423 m2 v k. ú. Oleško u Rohatců. 
Záměr směnit uvedené pozemky byl zveřejněn na úřední desce  
od 13.05.2019 do 31.05.2019 a na internetových stránkách obce  
od 13.05.2019 až dosud. Směnu schválilo ZO dne 27.04.2020 usnesením 
č. 5. Předloženo Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru 
nemovitostí  s právními účinky k 29.07.2020 a evidenční karty DHM  
o provedené směně. 

Smlouvy o přijetí 
úvěru 

Obec má zřízen dlouhodobý úvěrový účet z minulých let. Doplatek úvěru 
v roce 2021. K uvedenému úvěru je zastavena budova obecního úřadu. 
K 31.12.2020 nebyla uzavřena nová smlouva o přijetí úvěru. 

Smlouvy o věcných 
břemenech 

Dle sdělení zástupce obce nebyla k 31.12.2020 uzavřena smlouva  
o věcných břemenech. 
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Zveřejněné záměry o 
nakládání s 
majetkem 

Za období od 01.01.2020 do 31.12.2020 nebyl zveřejněn žádný záměr  
o nakládání s majetkem. 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

Veřejná zakázka "Zásobování obce Oleško pitnou vodou" v rámci užšího 
podlimitního zadávacího řízení: 
- Zadávací dokumentace - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího 
řízení zveřejněno na profilu zadavatele dne 22.01.2020 - dle zadávací 
dokumentace zvoleno kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, 
- nabídka obdržena od 5 zhotovitelů, 
- Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 19.02.2020, 
- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 19.02.2020, 
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 19.02.2020 
- Smlouva o dílo ze dne 10.06.2020. 
K datu konečného dílčího přezkoumání hospodaření nebyla realizace 
veřejné zakázky ukončena. 

Informace o přijatých 
opatřeních (zák. 
420/2004 Sb., 
320/2001 Sb., apod.) 

Dne 16.11.2020 přijalo ZO usnesením č. 6 systémové opatření určující 
místostarostku obce zveřejňováním smluv dle zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek. Předloženo na konečném dílčím 
přezkoumání hospodaření obce. 

Vnitřní předpis a 
směrnice 

Předloženo: 
- Směrnice k vedení pokladny ze dne 17.08.2016, 
- Směrnice k zpracování účetnictví ze dne 28.12.2017, 
- Směrnice č. 13 k finanční kontrole ze dne 20.08.2013, 
- Dispoziční oprávnění - podpisové vzory z 01.11.2018, 
- Vnitřní směrnice č. 1/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu mimo režim zákona s účinností od 03.02.2014. 
Použito podpůrně pro přezkum hospodaření. 

Výsledky externích 
kontrol 

Předložen Protokol o kontrole č. 471/20/555 ze dne 29.09.2020, kontrolní 
orgán: Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice, nedostatky 
nebyly zjištěny. 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

Zápisy z jednání ZO použity pro přezkum hospodaření obce podpůrně. 

Peněžní fondy 
územního celku – 
pravidla tvorby a 
použití 

V období od 01.01.2020 do 31.12.2020 neměla obec zřízený žádný 
peněžní fond. 

Rozpočtová 
odpovědnost 

Poměr dluhu účetního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři 
rozpočtové roky činí 1,87 %. Hranice daná zákonem č. 23/2017 Sb.,  
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, nebyla překročena. 

Zápisy z finančního a 
kontrolního výboru 

Zápisy z jednání a kontrol provedených finančním a kontrolním výborem  
k 31.12.2020 byly použity podpůrným způsobem. 

II. Zástupce obce Oleško prohlašuje, že územní celek v roce 2020: 

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů, 
- neprovozoval podnikatelskou činnost, 
- neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na 

základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 
právnickými nebo fyzickými osobami, 

- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky ani neuskutečnil finanční 
operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, 

- není zřizovatelem příspěvkové organizace, 
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, 
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- neuzavřel kupní, nájemní, darovací smlouvu ani smlouvu o výpůjčce, 
- nenakládal a nehospodařil s majetkem státu, 
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu 

o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,  
- nezastavil movitý a nemovitý majetek, 
- nezatížil majetek územního celku zřízením věcného břemene. 

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání 

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření  obce Oleško za rok 2020 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků  

I. zjištěných v minulých letech  

Při přezkoumáníí  hospodaření  za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky..  

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2020 

Pří dílčím přezkoumání za rok 2020 byly zjištěny následující méně závažné chyby 
a nedostatky: 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných 
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního 
právního předpisu 

Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů 
§ 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na 
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. 
Obec uzavřela dne 10.06.2020 Smlouvu o dílo na akci "Zásobování obce Oleško pitnou 
vodou" s vybranou firmou T4Building s. r. o. na částku 13.983.047,05 Kč bez DPH. Dne 
31.08.2020 dále uzavřela Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na uvedenou akci. Smlouva o dílo, 
ani její dodatek, nebyly v době provedení přezkumu hospodaření zveřejněny na profilu 
zadavatele. Tím byla porušena lhůta pro uveřejnění dokumentů na profilu zadavatele do 15 
dnů od jejich uzavření. 
Přijaté opatření k dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů: dne 16.11.2020 přijalo ZO usnesením č. 6 systémové opatření 
určující místostarostku obce zveřejňováním smluv dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o nedostatek, který fakticky napravit nelze, vyhodnotila 
kontrolní skupina přijaté opatření jako adekvátní. S ohledem na velikost územního celku  
a skutečnost, že obec Oleško do data konečného dílčího přezkoumání neuzavřela žádnou 
další smlouvu, na které bylo možné ověřit plnění přijatého opatření, bude toto předmětem 
kontroly v následujících letech. 

Pří dílčím přezkoumání za rok 2020 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 
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D. Závěr 

I. Při přezkoumání hospodaření obce Oleško za rok 2020  

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě 
chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy v části C bod II., odstraněných v průběhu 
přezkoumání. 

II. Při přezkoumání hospodaření obce Oleško za rok 2020 

nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,02 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,06 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 5,86 %  

         

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Oleško za rok 2020 

bylo ověřeno dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh 
územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

           

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a 
odborné posouzení předložených dokladů dne 24.02.2021. 

Místo a datum vyhotovení zprávy:     
Oleško dne 24.02.2021 

Ing. Hana Schneiderová 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

Martina Svobodová 
kontrolor 

 

Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oleško za rok 2020, IČ: 00526070, 
o počtu 9 stran byl projednán na místě dne 24.02.2021 s panem Tomášem Novákem - 
starostou obce. 

 

 

Rozdělovník: 
1 stejnopis pro obec Oleško 
1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly 
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POUČENÍ: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo všech 
dílčích přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se 
stává okamžikem marného uplynutí lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., ve 
které měl územní celek  možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému 
řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen Krajský úřad Ústeckého kraje). 
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