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Zpráxa o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dolní Bľanná, ICz 00277738

za rok2021

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- ll.10.Ż0Żl
- 07.02.Ż0ŻŻ
Koneěné přezkoumání bylo pľovedeno elektronickým způsobem, bez kontľoly na místě

na zélkIadě písemné Žádosti obce Dolní Bľanná v souladu s ustanovením Ş 42 odst. 1 zźlkona
č. 128/2000 Sb.' o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
č,. 4Ż012004 sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů'
Zahájeno bylo dne doľučením ozntlmęni o zahâjení přezkoumání hospodaření v souladu s $ 5
odst.3 zćlkonač,.420lŻ004 Sb. a s Ş 5 odst.2 písm. b)zźlkonač.255lŻ0l2 Sb., o kontrole, ve
znění pozděj ších předpisů.

Místo pľovedení přezkoumání: obec Dolní Bľanná
2s6
543 62 Dolní Bľanná

Zástupci za obec:
starosta obce _ Libor Čvančara
hlavní účetní - Jitka Maľynková
mzdovou účetní - Eva Šimůnková

Přezkoumání vykonaly:
- kontroloľ pověřený ţízenim přezkoumání

Bc. Jaroslava Machačová
- kontroloři:

Libuše Vacková

PověřeníkpřezkoumánívesmysluŞ5ć,.42012004sb.aŞ4aŞ6zákonač.255/2012sb.
vydal Kľajský rĺřad Královéhľadeckého kľaje dne 29.06.2021

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Ş 2 odst' I a2zźlkonač,.42012004 Sb.' posouzené
podle hledisek uvedených v Ş 3 tohoto zźlkona. PřęzkotltnáIrí hospodaření bylo pľovedeno výběľovým způsobem
s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumánĺ. Při posuzovfurí
jednotlivých pľávnĺch rikonů se vychźlzi ze znéní právních předpisů platných ke dni uskutečněnĺ tohoto úkonu.

Poslední koIrtrolrrí úkon, tj. vyhodnocelrĺ vyżâdaných podkladů, byl učiněn dne 07.02'2022.
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A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bľanná byly přezkoumány následující písemnosti

S ta n ove n í zá* azný ch u kazatel ů zţ ízený m o ľ g a n iz acím
obec stanovuje své příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Dohí Bľannázélvazné ulĺazatele formou
ozntlmęnÍ, kde je stanovena celková výše příspěvku. Pľo rok Ż0ŻI je stanoven zéwazný
ukazatel v celkové výši l 200 000.- Kč, schváleno v ZO dne l6.1Ż.2020, Po oznámeno
22. 12.2020 včetně platebního kalendát'ę.
Dále bylZŠ a MŠ Dolní Branná schválen dneŻ9.4.Ż021 investiční příspěvek ve výši
3 000 000,- Kč' tato skutęčnost byla Po oznámena písemně dne 3.5.20Ż1. Rozpočtovým
opatřením č. l0 byla část investičního příspěvku ve výši l060 000,_ převedena na
neinvestiční příspěvek'

Schválený ľozpočet
Rozpočet obce na rok Ż02I byl schválen V Zastupitelstvu obce dne 16.12.20Ż0 jako
schodkový s příjmy ve výši 20 033 800,- Kč, výdaje ve výši 67 684 Ż99,- Kč' Schodek
ľozpočtu č,iní 47 650 494,- Kč bude hrazen z přebytků minulýclr |et' Závaznými ukazateli
rozpočtu jsou stanoveny paragľafy RS. Návrh ľozpočtu byl před schválením zveřejněn v
souladu se zákonęm od 30.lL2020 a po schválení byl ľozpočet vyvěŠen na ęlektronické
úřední desce 22.12.2020 a je zde stále zveřejněn. Současně bylo oznámeno na fyzické úřední
desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě, a kde je moŽno nahlédnout do jeho listinné
podoby.

Rozpočtová opatření
Rozpočtové změny byly pľováděny rozpočtovými opatřenírni č. 1-l0, které byly schváleny v
zastupitelstvu obce nebo staľostou obce v ľámci jeho kompetence. Rozpočtová opatření jsou
řádně v souladu se zákonem zveřejněna na elektľonické úřední desce a současně bylo
oznâmeno na ţzické úřední desce, kde je zveřejněn v elektľonické podobě, a kde je moŽno
nahlédnout do jeho listinné podoby.

Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven do ľoku Ż0Ż4, obsahuje všechny potřebné údaje v
souladu se zákonem. Schválen by| Zo dne 16.lŻ.Ż020 a před schválením byl jeho návrh
zveřejněn od 30.Il.20Ż0. Schválený Střednědobý výhled ľozpočtu je od2Ż.I2.Ż020 zveřejněn
na inteľnetových stránkách obce.

Závěrečný účet
Zâvěreč,ný účet obce za rok2020 byl SeStaVęn, pľojednán a schválen v zastupitelstvu obce dne
16'4.Ż02I s výrokem ''bez výhrad''. Návrh zÚ uyl před projednáním po dobu stanovenou
zákonem zveřejněn na úřední i na elektľonické desce obce od 19.3.Ż0Żl. Po schválenĺ byl dne
23'4.202l zâvěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vyvěšen a
současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce' kde je zveřejněn v elektronické podobě, a
kde je moŽno nahlédnout do jeho listinné podoby a je stále zveřejněn.
Zastupitelstvo obce tentýŽ den projednalo a schválilo také účetní závěrku obce a své
příspěvkové oľganizace za rok 2020.

Yýkaz zisku a ztráĘ
Kontľolován byl výkaz k 3I.8.202I a k 31 .12.20ŻI, nedostatky zjištěny nebyly. Kontrolou
vazby na výkaz pľo hodnocení plnění ľozpočtu bylo zjištěno, Že zůstatky vybraných
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nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných poloŽek RS z výkazu Fin-2-
l2. rozpočtová skladba byla tedy řádně dodrŽována

Rozvaha
Kontľolována byla rozvaha |< 3l.8.20Ż1 a k 3|.|2'20ŻL, nedostatlĺy zjištěny nebyly,
skutečnosti zachycené v zůstatcích jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým
uľčením' Kontľolou ročníclr obratů účtů 40 L a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace
zde proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy

Faktuľa
Kontrolovány byly faktuľy přţaté a vydané včetně jejich předpisů a úhrad za měsíc květen
Ż02|.
A dále byla kontľolována pĺijatâ faktura č,. ŻŻI8 pod VS Ż2I500l7 ze dne 30.06'202l na
částku ve výši I052 590,43 Kč uhľazena dne 28.07.Ż02I bankovním dokladem č.ll30 - viz
výběrové ŕízení v písemnosti Dokurnentace k veřejným zakázkâm.

Yýkaz pľo hodnocení plnění rozpočtu
PředloŽen výkazFin2-l2V sestavený k 3l.8.202l a k 3l 'lŻ.20ŻI

Příloha ľozvahy
PředloŽen výkaz přílohy rozvahy sestavený k3I.8.202I a k 3l 'I2.Ż02l

Kniha pohledávek a záryazkůl
Předložena kniha pohledávek a zźry azkű k 3 I .8.Ż0Ż I

Bankovní výpis
Yę vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zauětováłní byly poloŽkově
kontľolovány bankovní výpisy u účtů vedených u:
- KB, a.s. č. ú. 502160l/0l00 - ZBU za období květen ŻO2l nebyly zjištěny nedostatky
- ČNg č. ű. 94-401060l/0710 ZBŰ zaobdobí květen 202| neby|y zjištěny nedostatky
Kontrolou zůstatku učtu 23l vy\<źnaných v Rozvaze k 3I.08.202I a k 3|.I2.20Żl by\o
zjištěno, że tyto souhlasí se zůstatky bankovních účtů dle výpisů k témuŽ datu.

odměňování členů zastupitelstva
Kontľolováno bylo odměňování uvolněného starosty a neuvolněných členů zastupitelstva za
období leden až zâÍíŻ02I. odměna je schválena a vyplácena v souladu s NV č. 31s/2017 Sb.
ve znění pozdějších předpisů'

Inventuľní soupis majetku a zźşazktl
Na ztk|adě elektronicky zaslaných inventurních soupisů byla provedena kontrola
inventaľizace k 3l.lŻ.202I těchto účtů - 23I,374,388' 40l a 403. Vzhlędęm k mimořádným
okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké vnímané ľizikovosti daného předmětu
nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. Detailní prověřování tohoto
předmětu přezkoumání budę provedeno v závislosti na posouzęní jeho rizikovosti v příštích
obdobích.

Pokladní doklad
Pokladní doklady byly kontľolovány s pokladní knihou za období květen Ż0Ż| a nebyly
zjištěny nedostatky.
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Účetnĺ ĺtoklad
Účetní doklady byly kontľolovány v souvislosti s uvedenými bankovními výpisy. Doklady
byly kontrolovány z hlediska náleŽitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti,
zaučtovéłní a zatÍíděnÍ podle ľozpočtové skladby. Úeetnĺ dolĺlady mají patřičné náleŽitosti.

Daľovací smlouvy
obec v kontľolovaném období uzayŤęLa nělĺolik darovacíclr smluv. Namátkově byly
kontľolovány sm[ouvy:
-ze dne 0|.O3.202l na částku 5 000,_ Kč ve pľospěch oblastní chaľity Červený Kostelec.
-ze dne l8.3 'Ż02l na částku 5 000,_ Kč ve pľospěch Dornácí hospic Duha.
-ze dne Ż4.2'20Żl na částku 15 000,- Kč ve pľospěch Svazu postiŽených civilizačními
chorobami.
-ze dne Ż6'06.202| na částku 5 000'- Kč ve prospěch Diakonie Broumov
-ze dne Ż8.l0.20Żl na částku 5 000,- Kč ve pľospěch Novopackému parostrojnímu spolku
-ze dne 16.12.20Żl na částku 400 000,_ Kč ve pľospěch Římskokatolické faľnosti ve Vrchlabí
Poskytnutí daľů bylo schváleno v Zo pţed uzavtenim smlouvy. Daľy jsou pľoúčtovány na
učtu 572- náklady vybľ. místních vládních inst. na transfery.

Smlouvy a další mateľiály k poskytnutym účelovým dotacím
obec v kontľolovaném období ze svého rozpočtu poskytla několik individuálních dotací,
dotace byly řádně schváleny v Zo před poskytnutím dotace. Żâdosti byly doloženy.
Namátkově byly kontrolovány :

- Smlouva s TJ Sokol Dolní Bľanná byla oboustľanně podepsána dne lŻ.2.202l' dotace byla
poskytnuta ve výši 50 000,- Kč na provoz oddĺlu. Dotace podléhá vyúčtování k 30.l |.Ż0Żl.
- Smlouva s SDH Dolní Bľanná byla oboustľanně podepsána dne |2'2.2021, dotace byla
poskytnuta ve výši 40 000'- Kč na činnost. Dotace podléhá vyúčtování k 30.l I.202I.
- Smlouva s Mysliveckým spolkem SOVINEC Horní Branná byla oboustranně podepsána dne
I2.Ż.Ż02l, dotace byla poskytnuta ve výši 20 000,- Kč na provoz spolku. Dotace podléhá
vyúčtování k 30. 1 1.2021
- Smlouva s LyŽařským spolkem při ZŠ a MŠ Dolní Branná byla oboustľanně podepsána dne
I2.0Ż'202I, dotace byla poskytnuta ve výši 35 000,_ Kč na pľovoz spolku' Dotace podléhá
vyúčtovánĺ k 30.l l.Ż02l.
Żaana z individuálních dotací nepřekľočila částku, kteľá podléhá zveřejnění na elektronické
úřední desce. Dotace jsou k rozvahovému dni jsou proúčtovány na účtu 57Ż- nźk|ady vybr.
místních vládních inst. na tľansfery.

obec dále zveřejnila na své úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup dotační
pľogľam na ''Zlepšení Životního prostředí v oblasti odpadních vod podpoľou pořízení
domovních čističek odpadních vod (DČoV) a zemních ťrltrů umístěných za septiky'' (F) na
uzemi obce Dolní Bľanná'' z rozpočtu obce. Dotační pľogram je vyhlašován na dobu pěti let
(Ż02|-20Ż5). Pľogľam byl zveřejněn v souladu s Ş lOc odstavce l zźlkona 250/2000 Sb.,
zźroveň obsahuje náleŽitosti dle odstavce 2 uvędeného paragrafu a ztlkona. Zveřejněn je od
2Ż'lŻ.2020. Vyhodnocení Žádostí a schválení poskytnutí dotací proběhlo na zasędtní Zo dnę
29.04.202l a dne 17.05.20ŻL obec uzavřela patnáct veřejnoprávních smluv na poskytnutí
dotace v celkové výši 65I 402,- Kč. Z těchto smluv jich devět nebylo uzavřeno na částku
vyšší neŽ 50 000,- Kč. proto nepodléhají zveřejnění na úřední desce. Ke kontľole byly
vybľány následující smlouvy:
Smlouva ě.17lŻ02l ze dne 22.l0.Ż0Żl na částku 55 885,- Kč.
Smlouva č. 20lŻ02| ze dnę 25.I l.202I na částku 62 057,- Kč,.

Smlouva č,.22lŻ02l ze dne 17.lŻ.20ŻI na částku 59 335,- Kč.
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Żádosti byly doloŽeny v souladu s dotačním programem ' |JzavÍ'ené smlouvy jsou zveřejněny
na ęlektľonické úřední desce v souladu se zákonem. Dotace nepodléhají vyúčtování a k
rozvahovému dni jsou pľoúčtovány na účtu 572- náklady vybľ. místních vládních inst. na
transfeľy.
Dále obec poskytovala pouze dotace, které jsou smluvně podchyceny, např. Městu Vrchlabí
(přestupky), DSo Krkonoše. DSo Horní Labe' SMo (členské příspěvky). které jsou rovněŽ
pľoúčtovány na účtu 572- ntklady vybr. místních vládních inst. na tľansfeľy.

Smlouvy a další mateľiály k přijatým účelovým dotacím
Pl'íjmy obce byly V foce 202l posileny o tuto účelovou dotaci:
- účelovou neinvestiční dotaci ze SR pľostřednictvím KÚKHK jako kompenzační bonus
obcím pľo ľok 2O2l podle zźlkona č).95l2o2l Sb. pod uz gg O37 ve výši 2l0 335.59 Kč.
Dotace nepodléhá ročnímu vypořádání a je proúčtována na uětu 67Ż výnosy vybľ. místních
vládních inst. z tľansferů'
-účelovouneinvestičnídotaci zęSRnavolbydoPaľlamentupod Úzqsolt vevýši 3l 000,-
Kč. Dotace je vyúčtována a je pľoúčtována na účtu 672 - výnosy vybľ. místních vládních inst.
z transfeľů. Vratka dotace ve výši 8 655,- Kč je vedena na účtu 374 - l<rárkodobé přţaté
záIohy na transfery.
- neinvestiční dotaci z rozpočtu vŽP ve výši 1 O3I 842,62 Kč pod UZ t50I1 na projekt
''Pořízení nádob na sepaľovaný odpad v obci Dolní Bľanná'' na zźlkladě Rozhodnutí
115D314021602. Realizacę projektu byla stanovena do l.6.2022, předložení zélvěreč,né
vyúčtování bylo stanoveno k I'12.2022. Dotacę byla poskytnuta v reŽimu eX post a je k
rozvahovému dni pľofinancována a pľoúčtována na ťlčtu 672- výnosy vybľ. místních vládních
inst. z transferů.
Všechny dotace a příspěvky byly kontrolovány z hlediska zaűčtovâní.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, pľodej, směna, převod)
obec v kontrolovaném období uzavřela jednu majetkoprávní smlouvu a jednu směnnou
smlouvu:
- Kupní smlouvu uzavřenou dne 2.6.Ż02l na prodej pozemku. obec prodává p.p.č l2IŻl5 o
výměře 36 m2 v k.ú. Dolnĺ Branná. Kupní cena činí 5 760,- Kč a byla uhrazęna. Zâměr prodat
pozemek byl zveřejněn od 21 .4.202I do 26'5.202l. Prodej byl schválen v Zo dne 17.5.Ż0ŻL
Majetek byl vyÍazen z majetku obce ke dni pľávních účinků vkladu do KN, Íj. I4.7 '202l '

K závěľečnému přezkoumání hospodaření byla před1oŽena v elektľonické podobě tato směnná
smlouva:
- směnnou smlouvu l'zavřenou dne 30.1|.202I s TJ Sokol Dolní Bľanná na směnu nově
vzniklé p.p'č.146216 o výměře 7 335 mŻ odděleného GP z p.p.č. 146ŻlŻ z celkové výměry 13
l89 m2 v k.ú. Dolní Branná zap.p'č,. l47217 o výměře Ż046 mŻ, p.p.č.850/l o výměře l330
m2, p.p.č. 84412 o výměře 313 m2, p'p.č' 1 84317 o výměře 86 m2 a p.p.č. 2436 o výměÍe 262
m2 v k.ú. Dolní Bľanná' Směna je sjednaná bezúplatně. Zâměr směnit pozemky bylzveřejněn
od 2L06.Ż02l do l9.I0.Ż02I. Směnná smlouva byla schválena v Zo dnę l3.I0.Ż02l.
Majetek byl zatazen a vyÍazen z majetku obce v den právních účinků vkladu do KN. tj., dne
20.|Ż20Ż1.

Dokumentace k veřejným zaká,zkám
obec v kontľolovaném období ľealizovala několik VZMR, znichž byla ke kontrole vybrána:
- VZMR s názvem ''oprava budovy objektu ZŠ a MŠ Dolní Bľanná''. VZMR byla zadćna v
souladu s Ş 6 a Ş2I9 zák. |3412016 Sb., o zadéłvání veřejných zakźnek firmě ToBoS s.r.o.
Cena zakázky ve výši 869 909,45 Kč bez DPH. Uvedená cena ve Smlouvě o dílo souhlasí s
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nabídkovou cenou. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 1l.06.Ż02l. Na pľofilu zadavatele byla
zveřejněna dne l l .06.202ĺ. Skutečně uhrazená cena zaktvky byla na pľofilu zadavaÍeIe by|a
zveřejněna v souladu se zákonem.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pľo naplněníjednotlivých
předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůľně vyuŽity zâpisy a usnesení ze
zasedźní zastup ite lstva obce.

Výsledky kontľol zŕízený ch oľganizací
obec provedla kontrolu hospodaření ZŠ a ľłŠ oolnĺ BrannázarokŻOŻO ve dnech l8'l1'ŻO21
aż25.|L.202I. V kontrolovaném období nebyly zjištěny chyby a nedostatky'

B. Zjištění ze ziryérečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bľanná

nebylv ziištěny chybv a nedostatkv.

C. Plnění opatření k odstľanění nedostatků zjištěných

při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí ľoky

nebvlv ziištěny chybv a nedostatkv.

při dílčím přezkoumání

nebvlv ziištěnv chYbv a nedostatkv.

Pivovaľské nám. 1245
500 03 Hľrdec Králové
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D. Závér

I. Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bľanná za rok202l

nebvlv ziištěnv chvby a nedostatkv (Ş 10 odst. 3 písm. a) zákona
ć,.42012004 sb.).

III. Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bľanná za rok202|

se neuvádí źádná rizika dle Ş 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.

IIII. Při přezkoumání hospodaření - obce Dolní Bľanná - za rok202l
Byly zjištěny dle Ş 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územnĺho celku

b) podíl zâvazktl na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na cęlkovém majetku územního celku

2,28 o/"

5,44 o

0"h

IV. ověření poměľu dluhu obce Dolní Bľanná k pľůměľu jeho příjmů za poslední 4
ľoky

ověřili jsme poměr dluhu obcę Dolní Branná k průměľu jeho příjmů za poslední 4
ľozpočtové ľoky podle pľávního předpisu upravujícího ľozpočtovou odpovědnost'
ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 ľozpočtové roky podle
právního předpisu upľavujícího rozpočtovou odpovědnost jsme pľovedli výběrovým
způsobem tak, abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru.
Z předlożených podkladů vyplývá, Že dluh nepřekročil 60 % průměľu jeho ptíjmŮ za
poslední 4 rozpočtové ľoky.

Výpočet poměru dluhu k průměľu příjmů za poslednÍ 4 rozpoětové ľoky je uveden
v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.

ÚSC pľohlašuje, že účetní výkazy předloŽené jako podklad pro ověření poměru dluhu
k pľůměru jeho příjmů za poslední 4 ľozpočtové roky jsou definitivní' úplné a spľávné
a nebudou již měněny.

V. Ostatní sdělení pľo přezkoumávaný územní celek

Pivovarské nám. l245
500 03 Hľadec Králové



Hradec lGálové dne 07.0Ż.Ż02Ż

Podpisy kontľo[oľů

Bc. Jaľoslava Machačová Bc. Ja ros lava Î:J',"'j'J"'fi::ľ.:ăľ,.

Machačová Date2022'02'07l5:]259

kontro lor pověřený ţízením přezkoumán í

oigilâllyśigńed by Libuśe

LibuŠe Vacková +01 00'

Tato znrźna o vÝsledku nřezkoumání:
je návľhem zprâvy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do t5 dnů ode dne předání zprávy
kontľolorovi pověřenému řízením přezkoumání' Konečným zněním zpré*y se stává,
tento návrh okarnžikem marného uplynutí lhůty stanovené v Ş 6 odst. 1 písm. d) zákona
č,.420lŻ004 sb.' k podání písemného stanoviska kontľolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání műže v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
obsah zprâvy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Branná byl projednán
dne07.02.20ŻŻ, o pľojednání byl vypľacovén Zâznam o projednání Návrhu zptâvy
o výsledku přezkoumání hospodaření,
nźĺvrh zprźxy o výsledku přezkoumání hospodaření o počtu 10 stran - předán do datové
schránky územního celku'

V kontrolovaném obdobíúzemni ce|ek dle prohlášení statutárního zástupce nepľovozoval žádnou
hospodářskou činnost, nemâzřÍzeny peněŽní fondy, nevložil tádné peněžité či nepeněžitévklady
do právnických osob, neobdľžel žádné dotace z národního fondu' nehospodařil s majetkem státu,
neľučil zaztxazky jiných osob, neuzavřelpachtovni, zástavní smlouvu' smlouvu o sdľužení
peněžnĺch prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zÍizení věcného břemene, smlouvu o
úvěľu ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval źádnou akci, kteľá by měla povahu
veřejné zakázky ve smyslu ztlkona č,. 13412016 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční
majetek.

Pivovarské nĺĺm. 12,ĺ5
500 03 Hradec Kľálové
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Poučení:

Uzemní celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst' 1 písm. b) zákona č, 4Ż0lŻ004 sb.,
povinen přijmout opatření k nápľavě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou infoľmaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po pľojednání této zprávy
spolu se zćwěreč,ným ričtem v oľgánech územního celku.
Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. Ż zélkona č,.420l2004sb.,
povinen v infoľmacích podle ustanovení Ş 13 odst. 1 písm. b) téhož zátkona uvést
lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu oľgánu písemnou zpľávu
o plnění přijafých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu oľgánu
uvedenou zpľánu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení
Ş 14 odst. 1 písm. b) a c) zálkona ć. 420ĺ2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku
podle ustanovení Ş 14 odst. 2 zákona č.. 42012004 Sb. pokuta do vyše 50 000'_ Kč.

Rozdělovník:

l. obec Dolní Bľanná

2. Královéhľadecký kraj

KONTAKTY:
Bc. Jaľoslava Machačová

Líbuše Vacková

Pivovarské nńm. l24S
500 03 Hľadec Králové

j m achacova@kr-kľalovehľadecky.cz

lvackova@kľ-kľalovehľadecky.cz

72s 301 865

736 521 913
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Příloha č.1

Vzoľec vypočtu ověření poměľu dluhu obce Dolní Bľanná k pľůměľu jeho příjmů za
poslední 4 ľoky

130 095 064,00 Kč

0,00%

l9 5l4 259'60 Kč

0,00 Kč

Oo/"

Název rĺčtu
Kľátkodobé úvěry
Eskontované kľátkodobé dluhopisy (směnky)

Krátkodobé zâvazky z vydaných dluhopisů
Jiné krátkodobé půičkv

Směnky k úhľadě

Přiiaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Krátkodobé zâvazky z ľučení
Dlouhodobé úvěry
Přijaté návľatné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé zâvazky z vydaných dluhopisů
Dlouhodobé závazky z ľučení
Dlouhodobé směnky k úhľadě

Dluh Celkem

0,00 Kč

4s6
457 0,00 Kč

0,00 Kč

Přţem v roce202L
Příjem v roce 2020

Příiem v roce 20].9

SU

Přţem v roce 20].8

281

Příjmy celkem

28Ż

Průměr příjmů za čtyřĺroky

283
289

27 o28 509,00 Kč

28423 399,00 Kč

Pivovaľské nám. 1245
500 03 Hľadec Kľálové

Podíl dluhu k příjmům za 4 roky

32Ż

3Ż6

60% z průměru příjmů za 4 roky

36Ż

45 I

Překročení v částce

45Ż

Překročení v procentech

453

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

48 096 326,00 Kč

26546 830,00 Kč

l0

32 523 766,00 Kč


