|
l

|

/&,/hr /{/,/

ffi

WP

KRAJsKÝ úŘAo rnÁlovEHRADEcKÉHo KRAJE
Odbor ekonomický - oddělení kontroty obcí a analýz
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Zp ráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Olešnice, IC: 00275182
za rok 2018
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
8.10.2018
20.2.2019

y

I zákona
42012004
předpisů,
zákonem
ě,
pozdějších
v
souladu
se
a
ě. 12812000 Sb., o obcích, ve znéni
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných ceiků a dobrovolných svazkŮ
obcí, ve znénípozdějších předpisů.
Zahájeno bylo dne 02.07,201,8 doručením Oznámení a zahájení přezkoumání hospodaření

na základé písemné žádosti obce Oiešnice v souladu s ustanovením § 42 ocist.

vsouladus§5odst.3zákonaě.42012004Sb.as§5odst.2písm.b)zákonač.255l20t2Sb.,
o kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: Obec Olešnice
Olešnice 63
517 36 Olešnice

ZástuPci'],íiii;"vec

- starosta
Jaroslava Dostálová - úěetníobce

v

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízenímpřezkoumání:
věra Gilková
- kontroloři:
Ing. Monika Jančová
Ing. Monika Kliková
Jana Šubrtová

Pověřeníkpřezkoumánívesmyslu§5č.42012004Sb.a§4a§6zákonač.255/2012Sb.
lydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje ďne27.6"?018, 1.8.2018 a1,.2.2079.
předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst, I a2 zákonač.42012004 Sb., posouzené
podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým zpŮsobem
s ohledem na ýznamnost jednotliv,ých skutečnostípodle předmětu a cbsahu přezkoumání. Při posuzováni
jednotlivých právních úkonůse vychází ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Poslední kontrolní úkon (např. ukončerríkontroly rla místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení
prověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod,) byl
učiněn dne 20.02.2019.
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A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření obce Olešnice byly přezkoumány následující písemnosti:

Bankovní

úpis

Obec má zŤízeny následující bankovní úěty:
- u KB, a.s., č. ú.852857I/0100. zůstatek k31.I2.20I8 činí22162 356,08 Kč,
- u ČNg č. ú. 94-681357ll}7|O,zůstatek k31.I2.20l8 činí703 844,46Kí

Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí na účet231 (Základni běžný účet
územníchsamosprávných celků) uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2018.
Darovací smlouvy
Obec Oiešnice (ako dárce) uzavíela dne 29,5.2018 Darovací smlouvu s Ceským rybářským
svazem, z.s, na finančnídar ve výši 2.500,- Kč, dar je poskytnut jako neúčelový,v ZO
schváleno 28.2.2a18. Dar ve výši 2.500,- Kč byl poskytnut zúětu obce dne 4.6.2018.
Obec Olešnice fiako dárce) uzavřela dne 19.3.2018 Darovací smlouvu s Centrum Orion, z.s.
na finančnídar ve výši 2.000,- Kč, dar je poskytnut jako neúčelový,v ZO schváleno
28,2.2018. Dar ve výši 2.000,- Kč byl poskýnut z účtuobce dne 27.3.2018,
Obec Olešnice (ako příjemce) uzavŤela dne 30.5.20i8 Darol,ací smiouvu s Honebním
společenstvímOlešnice u Rychnova nad Kněžnou na finančnídar ve výši 21.654,- Kč pro
zlepšeníživotníhoprostředí v katastru obce. Dar 1,g 1,ýši 2L.654,- Kč byl poskytnut na účet
obce dne 6.6.2018.

Dokumentace k veřejním zakázkám
"\ákup a dodárka 9-ti nlístného autonrobilu"
\-Z\lR blla zadárra r souladu s:r 6. :\ 27. § 3l a219 odst. l Zák. 13412016 Sb., o zadáváni
l-eřejných zakázek. resp. Směmicí - Zásadyzadáváni VZMR firmě CARent Praha, s.r"o. Cena
zakázky ve výši 628 735.- Kč (760 769.- Kč s DPH) uvedená v Kupní smlouvě souhlasí
s nabídkovou cenou. Kupní smlouva byla uzavřena dne 6.3.2018 a byla na profilu zadayatele
zveřejněna dne 1 3.3.201 8.

Evidence majetku
ODHM a ODNM obec vede v programu KEO, ostatní majetek je veden na PC v seznamech.

Faktura
Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané věetně správnosti jejich předpisu, vztahující se
svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc červen 2018. Nedostatky zjištěny nebyly.

Inventurní soupis majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 3I.12.2018. Dále byly ověřeny inventurní
soupisy navýkaz Rozvaha územníchsamosprávných celků avykazované zůstatky souhlasí na
tyto soupisy. Inventarizace je doložena inventarizačnízprávou. Vzhledem k tomu, že
ověřovatelé neměli možnost zúčastnitse provádění inventarizace u hmotného majetku obce,
nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventámích rozdílův této oblasti.

Kniha došlých faktur

Kniha přijatých faktur je ručně vedena"

Kniha odeslaných faktur

Kniha vydaných fakturje řádně ručně vedena.
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Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl před schválením po dobu stanovenou zikonem zveřejněn na
fyzické i elektronické úřední desce.

ť

Odměňování členůzastupitelstva
Byla provedena kontrola stanovení v}še odměn za qikon funkce členůmzastupitelstva obce
a nebyly zjištěny nedostatky. Yýplata odměn za měsíc leden až prosinec 2018, dle
předložených mzdoqich listu, byla provedena dl9 stanovení.

pokladní doklad
Byly kontrolovány pokladní doklady za óbdobí ěerven a listopad 2aI8. Doklady byly
kontroloviány z hlediska náležitostí pokladních dokladů, časovéa věcné souvislosti,
zaíétováru a zatíidénípodle rozpočtovéskladby. Pokladní doklady mají patřičnénáležitosti,
jsou doloženy paíagony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. V účetnictvíje o příjmech
aýďajích účtovánov souladu se stanovenými účetnímipostupy a metodami.

ť

Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha je ručně vedena. Bylo kontrolováno období červen a listopad 2018 a nebyly
zjištěny nedostatky.

Příloha ronlahy
Byl předloženvýkaz Příloha sestavený k 31.8. a3L12.2018

a

nebyly zjištěny nedostatky.

Bozpočtová opatření
Cerprání rozpočtu obec průběžrě sleduje a kontroluje, případné nutné zmény jsou řešeny
rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem obce nebo starostou na
zákJadé jeho delegované pravomoci zasfupitelstvem obce dne 23.8.2017 a I9.I2.20l8.
Rozpočtovézměny v roce 2018 byly provedeny rozpočtovým opatřením č. 1 až 7, tyto jsou
řádně chronologicky evidovany a číslovrány.
Rozpočtové zmény byly řádně a v termínu zveřejněny na internetových strránkách obce a bylo
oznámeno na úřední desce, kde jsou zveřejněny v elektronické podobě.
Rozvaha
Rozvaha byla konlrolována k 31.8. a 3I.t2.2018, nedostatky zjištěny nebyly, skutečnosti
zachycené v zůstatcíchjednotliqfch účtůjsou v souladu s jejich obsahovýrrn určením.
Kontrolou ročníchobratů účtů401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetníoperace zde
proúčtovanéjsou v souladu s jejich obsahovým určeníma stanovenými účetnímipostupy.
Schválený rozpočet
Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 20.12.2017 jako
schodkoqý ve výši příjmů 6.774.560,- Kč a výdajů 17.82I.820,- Kč, financování
11.047.260,- Kč. Schodek rozpočtu bude k},t úvěrem nebo přebytkem hospodaření
z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou stanoveny paíagrafy. Rozpočet byl
pořízen do qýkazu FIN 2-12 v souladu se schválením.
Schválený rozpočet obce byl řádně a v termínu zveřejněn na internetoqých strránkách obce
a

bylo omámeno na uřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě.

Smlouvy a dalšímateriály k poskytnutým účetovýmdotacím
Obec poskYla v roce 2018 individuální neinvestičnídotaci ze svého rozpočtu na základě
obdrženéžádosti a uzavíela Veřej noprávní smloul,u o poskýnutí dotace
:
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- dotaci pro Myslivecký spolek STŘEZMÁ Oiešnice ve \,ýši 25.000.- Kč dle žádosti ze dne
27.11.2011na účel:"nákup elektrocentrály". Poskl.tnutí této dotace b_vlo v ZO schváleno dne
28.2.2018. Finančnívypořádání dotace musí bý obci předloženo nejpozději do 15.12,2018.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace oboustranně uzavřena dne 28.3,2018. Částka ve
výši 25.000,- Kč byla zaslánazúčtuobce dne 29.3.2018.
Vyúčtovánídotace bylo předloženo.

Smlouly a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
IJZ 98 008 - obec obdržela neinvestičnídotaci na náklady spojené s konáním voleb prezidenta
ČRve výši 22 981,- Kč, celkem obec vyčerpala dotaci ve výši 1 9 3 81 ,- Kč, vratka dotace činí
3 600,- Kč, příjmy i výdaje jsou označeny účelovýmznakem,

UZ 98 I87 - obec

obdržela neinvestičnídotaci na náklady spojené s konáním voleb do
zastupitelstev obcí ve výši 30 000,- Kč, celkem obec vyčerpala dotaci ve výši 1,8 771,- Kč,
vratka dotace činí11 229,-Kč, přrjmy i výdaje jsou označeny účelovýmznakem,

*

IJZ 33 063 - na zékladě avíza(teg.č. CZ.a23.68/0.0/0,0/16'02210007718) obdržeia obec
z trlŠHatprůtokovou dotaci pro ZŠOlešnice v celkové výši 101 923.20 Kč, příjmy i výdaje
byly označeny UZ, dotace byla přeposlána PO dne 30,10.2018 a je předmětem kontroly

poskytovatele,

Smlouvy nájemní
Obec pronajímá pozemky

a

nebýové prostory" dle sdělení zástupců obce nebyla k

31

.12.2a18

uzar,řena žádná nová smloul,a.

Smloul1,o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Kupní smlouva na prodej pozemku p, č, 216161 9 yýrněře 1393 m2 v k. ú. Olešnice
u Rychnova nad Kněžnou za kupní cenu 682.570.- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn od
3I.5.2aI7 do 21.6.2017. Zastupítelstvo obce schváiilo tento prodej a uzavření smlouvy dne
28.2.2018. Právní účinkyzápisu do KN nastaly dne 14.6.2018.

,a'

Dne 19.9.2018 schválilo zastupitelstvo obce prodej pozemku p.č. l44ll0 o výměře 336 m2 za
dohodnutou kupní cenu 51 500.- Kč, Kupní smlouva ze dne 17.10.2018 byla ke kontrole
předložena. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřednídesce od 29.8. do 19.9. 20i8. Právní
účinkyzápisu do KN vznikly dne 19.10.2018.

Dne 19.9.2018 schválilo zastupitelstvo obce prodej pozemku st. 80 o výměře 79 m2 za
dohodnutou kupní cenu 380,- Kč. Kupní smlouva ze dne 1.10.2018 byla ke kontrole
předložena. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřednídesce od 29.8. do 19.9. 2018. Právní
účinkyzápisu do KN vznikly dne 5.10.2019.
Smlouvy o přijetí úvěru

Obec uzavřela dne 30.8.2017 Smlouvu o úvěru č. 99018332923 s Kb, a.s. s úvěrovou částkou
do výše 24.914.265,- Kč, úvěr |ze čerpat nejpozději do 3I.12.2019. První splátka je stanovena
ve výši 118.081,- Kč a splatná do 3I"1.2020, dalšíměsíčnísplátky poté stanoveny ve výši
118.081,- Kč od 29.2.2020 do 30.6.2037, poslední splátka je stanovena do 3t.1.2037 ve výši
II7.255,- Kč. Smlouva o úvěru není zajištěna žádnými zajišťovacímiprostředky, v ZO
schváleno dne23,8.2017. Vyčerpaná částka úvěru dle výpisu z úvěrového účtuk 31.12.2018
činí10 528 157,- Kč.
Zůstatek úvěrového účtudle bankovního výpisu k31.12,2018 činí10 528 i57,- Kč.
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Zůstatek předloženého bankovního výpisu z úvěrovéhoúčtusouhlasínazůstatek účtu45I Dlouhodobé úvěry uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2018.

Smlouvy o výpůjčce
Obec fiako půjčitel)uzavřela dne 1.3.2018 s Szickou osobou Smlouvu o výpůjčce,jedná se
o část pozemku p.č. 7IlI a 204 v k.ú. Hoděěín. Půjčitelpřenechává vypůjčitelibezplatně na
dobu určitou od 1.3.2018 do 31.12.2022 část pozemků p.č. 7lll a 204 v k.ú. Hoděčín,
schváleno v ZO dne 28.2.2018, zámér výpůjčkybyl zveřejněn od 8.2.2018 do 28.2.2018.
S tanoven í záv azný ch ukaz atelů zYuený m orga ň iza c ím
Zastupitelstvo obce schválilo neinvestičnípříspěvek pro rok 2018 příspěvkové organizací ZS
Olešnice ve výši 693.150- Kč. Obec písemně sdělila závazný vkazatel této zíízenéorganizací
dne 4.1.2018.

lb

Střednědobý výhled rozpočtu
Obec má zpracovartý střednědobý r,}hled rozpočtu obce na období let 2018 až202I,v ZO
schválen dne 18.10.2017. Návrh střednědobého qihledu rozpočtu byl před schválením po
dobu stanovenou zákonem zveřejněn na fyzické i elektronické uřední desce. Schválený
střednědobý výhled rozpočtu byl řádně a v termínu zveřejněn na internetových stránkách obce
a bylo oznámeno na uřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě.

účetnidoklad
Byly kontrolovány účetnídoklady za měsíc ěerven a listopad 2018, Doklady byly
kontroloviány z hlediska náležitostí účetníchdokladri, časovéa věcné souvislosti, zaučtování
azaůidérurozpočtové skladby a nebyly zjištěny nedostatky.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpoěfu
Byl předložen výkaz Fin 2 - 12 sestavený ke dni 31.8. a 3I.I2.20I8 a nebyly zjištěny
nedostatky.

IYýl<azzisku

aztráý

Yýkazzisku aztráty

Byl předloženvýkaz zisku a úráty sestavený k 31.8. a31.12.2018. Kontrolouvazby navýkaz
nákladových
a výnosových účtůodpovídají sumám příslušných položek RS z výkazuFin-2-12, rozpočtová
skladba byla tedy řádně dodržována.

pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných
a!}

Výsledt<y kontrol zřizený ch organizací

záklaďé pověření byla provedena veřejnosprávní kontrola u ňizené příspěvkové
organizace ZŠOlešnice, okres Rychnov nad Kněžnou. Obec předložila Protokol o provedené
kontrole ze dne 3.11.2018.

Na

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
K dokladování kontrolovaných agend a zjišténískutečnostínutqých pro naplnění jednotliqých
předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrnévyužity zapisy ZO ze dne
20.I2.20I7,7.2.2018,28.2.20t8,25.4.2018,27.6.2018,19.9.2018,5.11.2018
a19.I2.20I8.
Závéreénýúčet
Závérečnýúčetobce zarck2017 byl sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, projednán a
schválen v zasfupitelstr,u obce dne 25.4.2018 s výrokem "bez výhrad". Před projednáním byl
návrh závěrečnéhoúčtupo dobu stanovenou zákonem zveřejněn na fyzické i elektronické
Pivovarské nám. 1245
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úřednídesce. Po jeho schr,álení brl řádně a r-termínu zl-eřejněn na intemetových stránkách
obce a bylo oznámeno na ťrřední desce. kde je zveřejněn v eiektronické podobě.
Zastupitelstvo obce současně na tomto zasedání prcjednalo a schr,álilc také účetnízávěrku
obce za rok 2017 a o schválení b_vl vyhotoven Protokol o schválení účetnízávěrky.
Dne 28.2.2018 zastupitelstvo obce schválilo účetnízávěrku své zřízené PO ZŠOlešnice za

rok20l7.
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B, Zjištěníze závěrečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Oiešnice

neblly ziištěny chvb_v a nedostatkv.

ry

J
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C, Plnění opatření
Ptnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí roky
nebyly ziištěnv chvby a nedostatkv.

b) při dílčímpřezkoumání

nebyly ziištěny chybv a nedostatky.

č

-ř
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D. Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření obce Olešnice za rok 2018

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004
sb.).

il. Při přezkoumání hospodaření obce Olq§nice za rok
},:

se

2018

neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 píŠm.a) zákona č. 420/2004 Sb.

ilI. Při přezkoumání hospodaření - obce Olešnice - za rok 2018
Byly zjištěny dle §

r}

10 odst. 4 písm. b)

následujicilkazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0100 oÁ

b) podíl závazkina rozpočtu územního celku

l,168 "Á

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0oÁ

IV. Ověření poměru dluhu obce Olešnice k průměru jeho příjmůza poslední 4 roky

Ověřili jsme poměr dluhu obce Olešnice k pruměru jeho příjmůza poslední 4
rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu kprůměru jeho příjmůza posledni 4 rozpočtové roky podle
právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost jsme provedli ýběrovým

způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru.
Zpředložených podkladů vyplývá, že dblh nepřekročil 60 % pruměru jeho příjmůza
poslední 4 rozpoétové roky. ZpřeďIožených podkladů r,ypl;ý,vá, že dluh překročil 60 %
pruměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové ro§, a to o částku 5 869 527,50 Kě.
,D

Výpočet poměru dluhu k pruměru příjmů za posledni 4 rozpočtovéroky je uveden
v Příloze č. 1, která je nedílnou součástítéto Zptfury.

ÚSC prohlašuje, že účetnívýkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu
k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplnéa správné
a nebudou již měněny.
V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Pivovarské nám.1245
500 03 Hradec Králové

Olešnice, dne 20.02.2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

-1-

Krajský úřad

Královéhradeckého krar€
odbor ekonomtcty

cdJé,en, Konlro,y obci

Věra Gilkol,á
kontrolor por,ěřený řízenímpřezkoumání

(u

Jana Šubrtová

kontrolor

?

ď

Pokud zďe chybí některé podpisy kontroloru uvedených na straně 1 této Zprávy, kteří se
podíleli na qýkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závéreénéhopřezkoumání jižčleny
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zéryise z dílčíhopřezkoumání
hospodaření obce Olešnice.
Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

-

,

je náwhem zpíáw o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištěnív ní
uvedené podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání. Konečným znénim zprávy se stává,
tento náwh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zékona
č. 42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumrání můžev odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
s obsahem zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olešnice o počtu 12 strart
byl seznámen a její stejnopis píevzalJiří Moravec.

V kontrolovaném období íuemnícelek dle prohlášení statutárního zástupce
neprovozoval Žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil
žádné penéžitéči nepeněžitévklady do právnických osob, nehospodařil s majetkem
státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, nájemní, pachtovní, zástavní
smloultl, smlouvu o sdružení peněžníchprostředků a majetkových hodnot, smlouvu o
ziízeni věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil sjinými cizími zdtoji,

nepořídil arri neprodal žádný finančnímajetek.

Pivovarské nám. l245

500 03 Hradec Králové

l0

a ana'yz

Poučení:

Územni celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákonaě.42012004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zPrávé
o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprálry
spolu se závěrečným účtemv orgánech územního celku.
územnícelek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č, 42012004 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. í, písm. b) téhoŽ zákona uvést

lhůtu, ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijat/ch opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu

uvedenou zpr áv u zas|at.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uloŽí územnímu celku
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do l}Še50.000,00 KČ.
rrr,

Převzal dne:

20.02 .2019

CIe*nŇ

-i'6
+-*, ,r"iCisšrrbr
ft736 p

Jiří Moravec
starosta

Rozdělovník:
steinopis

počet vÝtisků

Předáno

Převzal

1

1

Olešnice

Jiří Moravec

2

1

Královéhradecký kraj

věra Gilková

lB

KONTAKTY:
Věra Gilková
Jana Šubrtová

60137564I

vgilkova@kr-kralovehradecky. cz
j

subrtova@kr-kral ovehr ade cky cz
.
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Příloha č.1
Vzorec výpočtu ověření poměru dluhu obce Olešnice k průměru jeho příjmůza poslední
4 rolry

'*r

|{ázev účtu
Krátkodobé úvěry
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
Krátkodobé záv azky z w daný ch dluhopi sů
Jiné krátkodobé půičkv

SU
28I
282
283
289

0,00 Kč

směŇv k úhradě

322

0,00 Kč

Přiiaté návratné finančníýpomoci krátkodobé
Krátkodob é záv azky z ruěení
Dlouhodobé úvěry
Přii até návr atné finančnívýpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
Dlouhodobé závazky z ručení
Dlouhodobé směnky k úhradě

326
362

0,00 Kč

45I

10 528 157,00 Kč

452
453

0,00 Kč

456

0,00 Kč

457

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

v roce 20]-8

7 9,J,47Lt,oo Kč

Příjem v roce 2017

7 323 573,00 Kč

Příjem v roce 2016

9 982 548,00 Kč

v roce 2015

5 836 698,00 Kč

příimv eelkem

31,057 530.86Ki
,I,764

průměr příimůza čtvři rokv
:Eódíl dlú Eú' k
68%

i

o

říi ĚÉ.=a4

l

průměrúnříimťi'iá? rokv.,,'.'.,,,.,
5 869 527,50 Kč

Fřekré=ťě.Eř,. st-=é
pře króčéní,n*raeeltech

76%
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