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Zápis z dílčího přel-koumání hospodaření
obce Vlastibořice, IC 00671878, zarok2017

Na základě ustanovení $ 42 zákona č.12812000 Sb., o obcích (obecní ztizení), ve znění
pozdějších předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaÍeni uzemnich
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo
provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce zarok2)I7.

Přezkoumané období od 1. 1'.2017 do 30.9.2017.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo na úřadu obce dne 6. 11. 2017.

Dílčí přezkoumání vykonal:

Karel Grtiger, kontrolor pověřený přezkoumáním.

Kontrola byla zahájena doručením oznáme ní o zal'É1ení přezkoumání hospodaření v souladu
s $ 5 zákonaě. 255/2012 Sb., o kontrole obci dne 18. 10. 2011.

Pověřeníkpřezkoumánívesmyslu$5č.42012004Sb.,a$4a$6zákonaě.25512012Sb.,
vydal Mgr.René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje' pod č.j.: LK-
0224lIllcro dne 16. 10. 2011.

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje uvedené v $ 2 odst. I a 2 zákona
ě. 42012004 Sb. v dále uvedeném členění. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na qýznamnost jednottivých skutečností podle
předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vycházelo
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

oblasti, které byly předmětem přezkoumání' jsou uvedeny v členění podle $ 2 odst' 1 a 2
uvedeného zákona;

$ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpoětu věetně peněžních operací,
týkajících se rozpočtových prostředků'

$ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace' týkajíci se tvorby apoužití peněŽních ťondů,

$ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku'
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$ 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace' týkaJící se sdružených prostředků vynakládaných
na základě smlouvy mezi dvěma a vice uzemními celky, anebo na základě smlouvy
s jinými právnickjrni nebo fyzickými osobami,

$ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních
předpisů o účetnictví,
$ 2 odst. 1 písm. f) hospodateni a nakIádání s prostředky poskýnutými z Narodního
fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na záklaďě mezinárodních
smluv,

$ 2 odst. 1 písm. g) výčtování a vypořádání finančních vztahi ke státnímu rozpočtu,
k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí'. k jiným rozpočtům, ke státním fondům
a k dalším osobám,

$ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního
celku,

$ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímŽ hospodaří
ine,mni celek,
$ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,

$ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek azávazk:ůanakládání s nimi'
$ 2 odst. 2 písm. e) ručení zazávazky fyzických a právnických osob,

$ 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,

$ 2 odst. 2 písm. g) zŤizovaní věcných břemen k majetku územního celku,

$ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

A. VÝsledek dílčího přezkoumání

1. V rámci přezkoumání hospodaření nebvly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení
$ 10 odst.3 písm. b) zákona č.42012004 sb.

2.Y rámci přezkoumání hospodaření nebvly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení $ 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 42012004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kánně,
v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznost vedení účetnictví, v pozměňováni zár;tamtl
nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpiSY, v porušení povinností nebo překročení
působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění
nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky' v nevytvoření
podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení $ 7 odst. 2, znemožňující splnit
požadavky stanovené v $ 2 a 3 citovaného zikona.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



V Liberci dne 6. IL2017

Podpis kontrolora:
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kontrolor pověřený přezkoumáním

Územně samosprávný celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm. a) zákona
č.42012004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto
zápisu, a to bezodkladně poté, co s nimi byl seznámen, a podat o tom informaci, včetně
informace o jejich splnění při konečném přezkoumání.

Tento zápis je určen pouze orgánům územního samosprávného celku.
S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice byl v souladu
s $ 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen starosta.

Stejnopis zápisu z ďíIčího přezkoumání hospodaření č. 2 obce o počtu 10 stránek pŤevzal
starosta obce.

O B r {:'V ů-Í\ elTl ť${3 Ét l eE
lČ:0067'1878

463 r+4 $ychrov
okres Liberec

RozdělovnÍk:

g. Martin Beksa

starosta obce

Stejnopis Počet
wtisků

Předáno Převzal

1 lx Liberecký kraj Karel Gróger

2 1x Vlastibořice Ing. Martin Beksa



Příloha

Přezkoumané písemnosti
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly přezkoumány následující písemnosti:

Zívěrečný účet
Záv&ečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy z pŤezkoumLíní byl projednán v zastupitelstvu
obce 21. 6. 20L7 - usnesení č. 1412017. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo závěrečný účet
,rbe7výhrad".

Zvetejnění závěrečného účtu v souladu s ustanovením $ 17 odst. 6 zákona č.25012000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech v platném zněníbylo zabezpečeno následovně:
- návrh závěrečnébo účtu: od27.3.2017 do 13. 5.2017,
- schválený závěrečný účet zveřejněn 10. 7.20I] do doby schválení závěrečného účtu zarok

2011.

Závěrečtý účet obsahoval náležitosti uvedené v $ 17 odst. 2 zákona o rozpočtových
pravidlech.

Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled na období let 2018 - 2020 byl projedniín a schválen v zasfupitelstvu obce
ts.2.2017 - usnesení č.312017 jako ,,vyrovnaný", v jednotlivých letech předpokládá objem
příjmů i výdajů ve výši 6 420 tis. Kč.

Schválený výhled byl zveřejněn na webových stránkách obce 27 .2.2017 .

Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2017 byl zveřejněn v souladu s $ 11 odst. 3 zékona č. 25012000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném zněni, a to v období od 1. 1 I. 2016
ďo 7. 12.2015, (na webových stránkách obce zveřejněn dosud).

Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 20Í7 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce 1. 12.2016 - usnesení č.
4I l 20] 6 jako vyrovnaný.

Rozpočet na rok 2017 představuje následující souhrnné objemy:
Příjmy celkem 5122 000'00 Kč
Výdaje celkem 5122 000'00 Kč
Financování 0'00 Kč

Schválený rozpočet byl zveřejn ěn7. 12.2016.

Rozpis rozpočtu - byl proveden v souladu s ustanovením $ 14 zákota č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech v platném zněni v členění dle platné rozpočtové skladby (vyhláška
č.32312002 Sb.) a jeho data byla poÍ1zena do výkazu Fin2-I2M - pro hodnocení rozpočtu.



Rozpočtová opatření
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na svých jednáních v roce 2017 (do doby dílčího
přezkoumání) změny rozpočtu následovně:

příjmy výdaje financování

sR 2017 5 122 000,00 5 122 000,00 0,00
rozpočtová opatření:
1) 20.3.20L7 vnitřní úpravy bez dopadu na celkový objem rozpočtu
starosta obce x)
zveřejněno: 20. 4. 2017
2) 26. 4.2017 vnitřní úpravy bez dopadu na celkový objem rozpočtu
starosta obce x)
zveřejněno: 27. 4. 2017
3) 22.5.20L7 + 120 000,00 + 120 000,00 0,00
usn. č. 12/2017
zveřejněno: 8. 6. 2017
4) 21. 6.2017 + 2 809 292,00 + 2 809 292,00 0,00
usn. č. 17/2017
zveřejněno: 10.7.2017
5) 13.9.2017 - 30 967,00 + 319 033,00 + 350 000,00
usn. č. 18/2017
zveřejněno: 5. 10.2017
61 30.9.20t7 vnitřní úpravy bez dopadu na celkový objem rozpočtu
zveřejněno: 17. 10. 2017

rozpočet
po změnách 8 020 325'00 8 370 326,00 + 350 000'00

objemy takto schváleného rozpočtu po změnách navazuji na hodnoty vykázané ve výkazu
Fin2-I2M k 30. 9. 2017.

x) směrnice č,. 3l20l5 _ schválena v Zo 9. 12.2015 _ usnesení č.3512015, zmocnění starosty
provádět rozpočtová opatření bez dopadu na celkový objem rozpočfu a rozpočtových opatření
do výše 150 tis. Kč v případě zapojení prostředků z jiných rozpočtů. Informace o provedeném
opatření podána na nejbliŽším zastupitelstvu obce.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
V kontrolovaném výkazu Fín 2-I2M k 30. 9. 2017 nebyly zjištěny nedostatky, objemy
schválené zastupitelstvem, včetně provedených změn, navazovaly na objemy rozpočtu
obsažené v citovaném výkaze.

V tabulce je uvedena strukJura rozpočtu a jeho plnění (v konsolidovaných hodnotách):

rozpočet rozpočet po změnúch skutečnost % UR
Příjmy 5 l22 000,00 8 020 325,00 4 9I2l0I,l2 6I,25
Výdaje 5 I22 000,00 8 370 325,00 4 58I9II,25 54,74
Saldo P a V 0,00 - 350 000,00 + 330 189,87 x



Rozvaha
Majetek obce

Kontrole byla předloženarozvaha sestavená k 30. 9. 2017.

Stálá aktiva k datu 30. 9. 2017 činila 71 833 446,04Kě, po proúčtované korekci
62 508 398'13 Kč.

Kontrolou stanovených vazeb na tomto výkazu nebyly zjištěny nedostatky. Kvantif,rkace
jednotlivých majetkových účtů včetně meziročního trendu bude předmětem konečného
přezkoumání hospodaření za rok20l7 .

obec nemá žádné dlouhodobé závazky.

o dp is ov tÍn í dlo u h o d o b éh o m aj etku

Kůďá majetková karta má zpracovaný odpisový plán. Dle směrnice o odpisování
dlouhodobého majetku č. I120Í6 se předpokládá rovnoměmý způsob odpisování při účtování
odpisů 1x ročně. Bude předmětem konečného přezkoumání zarok2011.

Příloha rozvahy
Kontrole byla předložena příloha sestavená k 30. 9.2017, přílohy byly vyplněny ve všech
částech, pro něž měla obec v účetnictví informace a kde tak ukládá vyhláška č. 410/2009 Sb.

Yýkazzisku aztráty
Yýkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 9. 2017 obsahoval následující hodnoty:

Náklady celkem 3 324 483,29 Kč,
Výnosy celkem 5 422 803'12 Kč
Dařtzpříjmů - účet 591 0,00 Kč
Dodatečný odvod daně zpříjmú - účet 595 308 750'00 Kč
Výsledek hospodďení - zisk 2 098 319,83 Kč - navazoval na výsledek hospodďení běžného
účetního období.

Bankovní..ypis
Zůstatky na bankovních účtech k 30. 9. 2017:

BÚ e. 9s4865399/0800 3 680 784,10 Kč
BÚ č. 94-611746I|0710 98 545,82 Kč

Celkem 3 779 329.92Kč

Únrnna částka na bankovních účtech navazovala na konečný zičtovaný stav na účtu 23I
a řádek č. 6010 výkazuFin2-l2i|l{ k datu 30. 9. 2011.



Úrtovy rozvrh
Kontrole byl předložen platný účtový rozvrh pro rok 2017, analyické členění účtů
koresponduje s potřebami obce.

Pokladní doklad
K datu 30.9.2017 by\o vystaveno 516 příjmovýcha výdajových pokladních dokladů (číselná
řada 1001 - 1516).

V rámci přezkoumání byly kontrole namátkově podrobeny pokladní doklady, a to:
- doklad č. 1160 z20.3.2017 aŽ číslo 1I94 z28.3.2011
- doklad č,. 1340 z7. 6. 2017 ažčíslo 1373 z30. 6. 2017
- doklad č. 1480 z II. 9. 2017 aŽčíslo 1516 z29. 9. 2017

K datu 30. 9. 2017 byl vykázán stav pokladní hotovosti 13 997 Kč, navazoval na zůstatek
učtu26l - Pokladna a pol. 5182 - Poskýované záIohy vlastní pokladně,

Kontrolované pokladní doklady obsahovaly veškeré náležitosti, byly opatřeny podpisy
oprávněných osob. Stanovený pokladní limit ve výši 100 000,00 Kč nebyl v kontrolovaném
období překročen.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Kontrole byla předložena ''Dohoda o hmotné odpovědnosti'', kterou obec uzavřela s účetní
dne 9. 9.2013 na odpovědnost za pokladní hotovost. Dohoda splňovala potřebné náležitosti
a byla uzavÍenav souladu s platným Zákoníkem práce.

Kniha doštých faktur
Do 30. 9. 2017 celkem přijato a evidováno 323 dodavatelských faktur, kontrole účtování
předpisů a úhrad byly výběrovým způsobem podrobeny došlé faktury pod pořadovým
(evidenčním) číslem v obdobích:
-ev.č.4-15 úhradadne9. l.20|7
- ev. č. 60 - 66,68,69 úhrada dne 7. 3.2017
- ev. č. II9, 126,12] úhrada dne 5. 5.2017
- ev. č. 160 - 774
- ev. č. 2I2 -224
- ev. č. 290 - 302

úhrada dne 8. 5.2017
úhrada dne 10. 7.2017
úhrada dne7.9.2017

BV č. 6/2017
BV č. 43l20I7
BV č. 8I/20I7
BV č. I03l20I7
BV č. I22l20I7
BV č. l59/20I7

Předpis je účtován v souladu se zákonem o účetnictví' kniha došlých faktur obsahuje veškeré
náleŽitosti, včetně data úhrady' čísla bankovního výpisu a čísla účetního dokladu.
K sledovanému datu byly všechny dodavatelské faktury uhrazeny.

Kniha odeslaných faktur
obec k 30. 9. 2017 vystaviIa 12 faktur v hodnotovém vyjádření 30 338,29 Kč, kontrolou
účtování nebyly zjištěny nedostatky, jejich plnění podléhá pruběŽné kontrole. K datu
30. 9. 2017 byly všechny vydané faktury uhrazeny.



odměňování členů zastupitelstva
ZO na svém zasedání dne 29.l0.2014 usnesení č.35 - 38/2014 schválilo měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1. 11. 20t4. Schválené měsíční odměny
nepřesahovaly objem uvedený v příloze ě. I naÍízení vlády č. 3712003 Sb., v posledním znění
č. 45912013 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

K datu 1. I.2017 - posledně platné naŤizení vlády č).41412016 Sb. - odměny neuvolněných
zastupitelů nedoznaly změn.

Kontrola mzdových listů bude provedena v rámci závěrečného přezkoumání'

Smlouvy a další materiály k poskytnufým účelovým dotacím
V kontrolovaném období nebyly uzavŤeny žádné smlouvy o poskýnutí dotaci z rozpočtu
obce.

Smlouly a další materiály k přijafým účelovým dotacím
V rámci přezkoumání byly ověřeny níŽe uvedené podklady o poskynuté účelové dotace
do 30. 9.2017:

Aktivní politika zaměstnanosti - provozní dotace - pol. 4116
UZ t30I3, objem 26 000'00 Kč
UZ 1310Í, objem 59 033'00 Kč

K tomuto dotačnímu titulu byla předložena:

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. LBA-VF-2Il20I5
ze ďne 26. 5. 2015 na 1 pracovní místo - dělník pro úklid a údržbu obce na období
od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016 s maximálním měsíčním příspěvkem 13 000'00 Kč. Dodatek č. 1
ze dne 1I.5.2016 při prodloužení do 31. 1. 2017.

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskýnutí
příspěvku č. LBA-V-94|20I7 ze dne 28. 4. 2017 na 1 pracovní místo - dělník pro úklid
a údržbu obce na období od 1. 5. 2017 do 30. 4.2018 s maximálním měsíčním příspěvkem
15 000,00 Kč.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
obec pravidelně zveřejňuje v souladu s $ 39 odst. 1 zák. č. 12812000 Sb., o obcích na svých
stránkách a úřední desce záměry převodu, prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich
projednáním v zastupitelstvu obce.



Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
V rámci dílčího pr'ezkoumání byla namátkově ověřena níže uvedenáuzavŤená kupní smlouva:

Kupní smlouva uzavÍená dne 16. 8. 2011 mezi obcí Vlastibořice (prodávající) a fyzickou
oro-bo,, (kupující)' předmět smlouvy - pozemková parcela p.ě. 54312 o výměře I 344 m2,
dohodnutá kupní cena 658 560,00 Kč (490,00 Kčlm2 - zahrada), Dále bylo doloženo:
- zveřejnění záměru prodeje od 13. 4. 2011 do 28. 4. 2017 (schválen v Zo L2. 4. 2017 -

usnesení č. l0l2017,
- smlouva schválena Zo 21,. 6. 2017 - usnesení č., 1612017,
- návrh na vklad: spisová znaěkav 8611 /2017 - 505 ze dne 24. 8 . 20I] ,

- vklad proveden 15.9.2017 s právními účinky k24.8.20I],
- finanční plnění: 22.8.2011 - č. dokladu 148,
- odúčtování z majetku - č. dokladu 4004I v účetní hodnotě 317 030,00 Kč.

V postupu obce nebyly shledány závady.

Dokumentace k veřejným zakázkám
V roce 2017 bylo provedeno výběrové Ťízení na veřejnou zakázku malého rozsahu _
,,Rekonstrukce malé vodní nádrže Wastibořice - Sedlišťka". Informace o vyhlášení
výběrového Ťízeni podána v zastupitelstvu obce 12. 4.2017, k tomu dále doloŽeno:
- výzva k podání nabídky akprokánání splnění kvalifikace ze ďne 7. 4.2017,
- termín podríní nabídek 18. 4.2017 - 14:00 hodin,
- předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2 038 394,00 Kč bez DPH,
- osloveno 7 ťtrem,
- rozhodnutí a oznámení o ustanovení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek zeďneII.4.20I7) .

- protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 18. 4.2017,
- zptávao hodnocení nabídek ze dne 18.4.2017 (výběr ze7 podaných nabídek),
- oznámeni o výběru a rozhodnutí o výběru dodavatele z 20. 4.2017 ,

- vybraná firma: Antonín Svoboda, Krahulčí, tČ egl+6lzs,
- smlouva o dílo vzavŤená dne 10. 5. 20I], cena díla I 777 464,00 Kč bez DPH - na profilu

zadavatele zveřejněna 10. 5. 2017, schválena v Zo 26. 4. 2017 - usnesení č,. t1l2017 ,

- finanční kÍytí _ podílové z rozpoětu Ministerstva zemědělství - registrace akce a rozhodnutí
o poskýnutí dotace z 13. 9. 2017.

Profi 1zadavatele:http://vlastiborice.proťizadavate|e.cz

Z uvedeného vyplynulo zabezpečení ustanovení zákona č. 13412016 Sb. v platném zněn|

Výběr dodavatele akce zabezpečen Smlouvou o poskýovrání poradenských a konzultačních
sluŽeb uzavřenou dne 25. 3. 20|6 mezi obcí Vlastibořice (příjemce) a společností
ALTA PRo s.r.o. Praha, IČ 24850128 k zabezpečení administrace výběrového řízení, podání
Žádosti o dotaci a zajištění podkladů pro závěteěné vyhodnocení akce. Dále doložena plná
moc této společnosti ze ďne 15. 2. 2017 k veškerým činnostem spojeným se zadávacim
procesem veřej né zakázky .
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Smlouvy o dílo
V rámci dílčího přezkoumání byla namátkově ověřena níže uvedená smlouva o dílo
vyplýající z výsledku výběrového Ťízeni:

Smlouva o dílo ze dne 26. 4. 2016 uzavřená mezi obcí Vlastibořice (objednavatel) a firmou
Antonín Svobod' Krahulčí, IČ 68146125 na akci .,Rekonstrukce malé vodní nódrže
Vlastibořice - Sedlišťka ", RN 1 ]77 464,00 Kč bez DPH (2 I50 132,00 Kč včetně DPH),
v Zo schválena26.4.201l _ usnesení č'.Il/2017.
Finanční plnění (průběžné) :
- fa. č. 170|14, vystavena 22. 6.201,7 - 451 522,00 Kč, úhrada 24.7 .2017 - č. dokladu 30226
- fa. č. I70II], vystavena 2. I0.2017 - 790 198'00 Kč' úhrada 5. 10. 2017 - č. dokladu 30332

Smlouvy nájemní
Na tomto úseku obec zabezpečuje plnění smluv o pronájmech býů a nebyových prostor.
Kontrole byla předložena evidence, která k datu 30. 9. 20I] zahmovala:
- 26 smluv o pronájmu býových jednotek,
- 2 smlouvy o pronájmu nebýových prostor,

oblast nájemních smluv bude předmětem závěrečného přezkoumání.

Vnitřní předpis a směrnice
Kontrole byly předloženy vnitřní směrnice a předpisy schválené v pruběhu let 20II - 2015
navazující na nové postupy účtování u územně samosprávných celků, které jsou dle potřeby
aktualizovríny.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Zélpisy a usnesení z jednání zastupitelstva jsou obsahově vedeny v souladu s ustanovením

$ 95 odst. I zákona č. 12812000 Sb. o obcích v platném znění.

Kontrole podrobeny zapisy a usnesení z jednáni zastupitelstva 75. 2., 12. 4., 26. 4., 22. 5.

(mimořádné Zo),2I.6. a 13.9.2017. Dále pak vzhledem k materiálům vztahujících se
k roku 2017 zápís a usnesení zastupitelstva z 7. 12. 2016 kde mimo jiné byl schválen náwh
rozpočtu na rok 2017.

Schválení účetní závěrky obce
Zastupitelstvo obce 2'l'. 6. 2017 - usnesením č.. 13l20l7 schválilo účetní závěrku obce
Vlastibořice za rok 2016. Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla
v rozsahu předložených podkladů v souladu s $ 4 vyhlášky ě.220/2013 Sb. věrný a poctivý
obtaz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, doloŽeno protokolem
z2I. 6.2017.

Vnitřní kontrolní systém
Zabezpečení ustanovení $ 119 odst. 2 a 3 zákona č. 12812000 Sb. o obcích v platném znění,
o činnosti finančního a kontrolního výboru, bude ověřeno v rámci závěrečného přezkoumání.
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