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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ondratice za rok 2008,
IČ 00288578

Přezkoumání se uskutečnilo dne 7. 5. 2009 na základě žádosti a v souladu se
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).
Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Ondratice
Přezkoumané období: 1. 1.2008 - 31. 12.2008
Přezkoumání hospodaření vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Otakar Štěpánek
kontrolor:
Ing. Petra Krejsová Odehnalová
Ing. Jaroslava Moskalová
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání
hospodaření vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolář
Zástupci obce:

Jarmila Hurčíková - starostka
Marie Baslíková - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání
konečného dílčího přezkoumání.
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ZÁVĚR
Při přezkoumání hospodaření obce Ondratice za rok 2008
•

•

byly zjištěny méně závažné chyby (§ 10 odst. 3 písmo b) zákona):
Účetní doklady VHČ neobsahovaly správný název odběratele
- Výdaje za poštovní známky nebyly zatříděny na správnou
rozpočtové skladby

položku

byla zjištěna závažná chyba (§ 10 odst. 3 písmo c) zákona):
c1) v porušení rozpočtové kázně
Neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu ve výši
938,-- Kč na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a povinné
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti placené zaměstnavatelem

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

/)

/'

Otakar Štěpánek
............... ~~
kontrolor pověřený řizením

přezkoumání

.

podpis kontrolora pověřeneho

řizenim přezkoumáni

;;

Ing. Petra Krejsová Odehnalová
......... ~
kontrolor

...

podpis kontrolora

-.,

/

.....

KRAJSKÝ ÚŘAD
OlOMOUCKÉHO
KRAJE
(25)

Poučení
Obec je povinna dle § 13 odst. 1 písmo b) zákona do 15 dnů po projednání zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgánech obce podat písemnou informaci o přijetí
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě včetně uvedení lhůty,
ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ 13 odst. 2 zákona).
Ve stanovené lhůtě je obec povinna dle § 13 odst. 2 zákona zaslat písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření.
Obě výše uvedené písemnosti zašle obec na adresu Krajského úřadu Olomouckého
kraje, oddělení kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného
řízením
přezkoumání.
Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ondratice
a s jeho obsahem byla seznámena starostka obce dne 25. 5. 2009
Jarmila Hurčíková
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Rozdělovník:
1 stejnopis pro obec Ondratice
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení kontroly
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