yfulť,d:.w

ú/I}íF(rlrl)
/*

]

,t} t|.,els_]|-,,,i1l1ly:,tln__j,!].!._..?
7'_ tr'|'lac htl.vcl=fril\tl.:z:.t|,_.,,r[!,,]{,Liil|i-;L!2{_J

,l|,\,?_,.e!'i;ll1ú:.,ú.tarc{

l|"i
,,:ll

:z

?'

,itttní,llt, ,rr'rr;,l.i7,1t1|.1it

{)

7'

6

tj,z tl lré l\i,,tldeii

,l

5

'|
t:ll;ic

,:,,.|/,i|

e

L

i,,,|,,t,c\,,,l',!:

e,

§.,

rl

l

..,t

l:."l

l

r

.ilitr;_l_vlt:h2q,p_l_y_tig-!sl:ls|i,c!,t.íit:a,úriehLkp.!:!]|,.,rq,.!,,__,il';,|__.t:,_.,].0.!6

t}l\,l:c L,i,Lltl,v,,ťce w,tá nneblě.,iak
l|,ry t

i l' ř-,n

4.'}bt:c
,(}

lj

e:

]5 0úl} pl1.1,1v,:,,l"ďl,,

i Jh, o al,t d i' t' t,l,
lllel

ři'd,'i v)l{ťún(),l{ ;i,měyn,icli

cn íth,c

ú i^ a,al.,t

,Lvťt}tll rre:nuí,z,ř:ízenůl|.t_fi,lnhc:i

,k _f'i,ylt.:vn.r.)"|l,le' }l(ly,|.-l:,|,01,1e,

t.

(,.'}véiřeyr,í ho,spo,cl.'.c,u\;ení

óbce - přez,bulyl

llit,:t,t}::tlc,[tli"e,ni'

pl,,olltiu|í Kl,al'sírý úřad Českei

,l:.luaťějovice.

přezkumu za r. 20] 5
iljtiď_kowrp!g

]:7;sl.edek

-

bez výhrad.

l,1ospodárnosti a účelnosti.
veřejnýc{l,
l|,r rámci oběhu dokladů je prováděna yěcná kontrtlla,v),n,a:lrt!,ácl.aných
,tll,tlstředků. Faktury jsou potvrzeny jednak starostolt ol,ce, zástupcenn stal,astj,a,
ť,ič|etní.

prováděna z hlediska rozpočtovéholrrytí a věcného plnění,
í|inančníkontrola věnuje vellcou pozoťnost provedení inventarizaci ma;f etku,
pohledávek a zóvazků a inventarizaci poieladny 4x ročně,
Pohledávlql a závazlry jsou během roku přísně sledol,ány a vymáhárcy
]\[a, rlbci nebyly za rok 2016 provedeny žádnékontrot!1,J1nr.lnčníck prostředků
llcll jiných úřadů,
r
]i eř ej n opr áv ní ko ntr a l a
Obec Lipovice nemá zřízenou příspěvku organizaci.
]i;|-orúrola je

/,

Ing. Anna\íchavó 4rr. /?t á,
l;
síurosrka l
O§Ec
L

lPoV lc

E

okres prachati;e

Pl'iloh,: č.,1. k v]/h]ášce t',4 l('/]004 St|.

'|'lllrril]llr,a

iidnjů ,o ,vj,sleilcf,cřr veii:ilrrr;siprji,vních ]{orrilrol ziriišflOvlilil:jich

0]rgá llt:llt \.eiicjnd| !ip,rá\.y

ii o §til,ťu vyirramj,ch uklrz:lt,:ll,iit pr0 íčťl.brhrldlnoritlmí

s,v!;tl:nOlt íér:ltto ]i:ontnrrl
l1'd.l.itj

!i

úi!{:t!.]i

,i,)dll,rtk

úni kc,nb o,iuni tonirolrLilro orgánu na mistě (iádcli: j; : řárle]i 4

]ro,Va::oveu]on,ýl:l

,:__l,,,!jll]l,'],t

i!]j

l

l]

iiouhrlné lilaje

za

r,šOalnn], účetní

i('0)

_

Kól

(,l) s
přis]lérii.j_11ť9)1]z.!§gq!11qh
pls!:_vtl (l)s_vijimkou
rbCo|,i
:ů;|_o_L,i ptrs!:vtl

E$]:ll|.]:.l5.;::9_

kcntllor mjmi oso lalt i r. rám ci poskynuté veiejné 6nalčni podpor s t_.ijl ltt l r:u pi'is těl,ku ta provoz pňspěr,ll
:ll1i{.|í1:lP!_o[ttLtř"rTÉ!r.y:l;imsptiirtinikontrglaniuemnilrc]fuaminilroo.rpárrrrra_nil,tt.O'ádeklt):řidek!'xlL,'O
,dr ulr:inčniich

xlie1 případů porušetrl ro4ločlové liá:nĚ, za kt€ré úzenni smosprár,ný

r:e

it,k

|ltttlu z,Crin,l piud,|lul.,t!l., LQayiL.| P|o lúk 2'|]ó, s}§tiil, Is F}(r's I.íRZ,6.].20]'

o{,,:h

_____

uloži] osoli:. i j!la ie lolroto porošeni k&ně doprrstila, odvod do

Struna

)

Poř.

Udaje za účetní
jednotku

Název

čísl3 ročet pořádkových
1iše

Souhrnné údaje za
všechny účetní

pokut uložených podle § 19 zá,kona č, 552lI99l Sb. (kontrotní t'ád)

pořádkolých pokut uložených podle § 1 9 zii&ona č. 552/ t99 l Sb. (v tis, Kč)

l5 )očet pokut uložellých za mařeni veřejnosprávrrí korrkoly vykonávmé

rra

místě ve smyslu §

l

7 zákona o

finmčni kontrole

1iše pokut uložený-clr za maření veiejnosprámi kontroly lykonávané na mistě ve smyslu § 17 zá4iotra o finmční konřole celkem (v tis. Kč)
)oěet pokut

ulože|ýclr za nepřijeti nebo neplnění přija§;ch opaťeník náprart ve smylilu § 20 zákona

cr

finmčni kontrole

ýše pokrLt rrloi:enj.clr za nepl'ijeli neb,) ]repfurčnípřiiatýclr opaů:ní k náprav,! ve srrryt;lu § 2t) zlŇotra o flrarčni kontrolc (v tis. Kč)

!1lttrto.ri;:'t
[:un]<ce:

Dne:

ir;há

Naděždr

Fui{ce:

účr:ml

Dne;

6.I-20l']

§tarostka
6,1.20!.'7

rozpočtolých pravidlech úžeanich íozpočtů.

ielkrrn,:boilryclrprávrrick!,ríoscbuvedený,;hr,2pisnr

a]zá{onn§{,jitnkouzahraliiilichplrlili()dli].

*íjls;elita,/ujikoitrolnior8áíry,ktEřijsóopósk/h]vatelidolacinebonávíalnj,chfinaučnchljpomoo2,3íátniLolJ7:|oijtu,

u i(ontrolované osoby

\ykonávat (§ ? plsm

R(,čiízprúýa předkladutele

c.) I:ákona).

napňklad úZemni finančni orgár podle § 7 odst, 2 zákona.

Lípovice pro rok 20 16, s}§tém ]S FKI-S MRZ, 6.1.20

]

i

šltana 3

t'ililolld č l k vvh]iŇce

ri, 4.1(;/2004.

sb

lildajc l* ůl*ltl í
jcdllotk u

l,:iie odvodli

r tis

Kč't

a

t}oruš§ni fozpLtčlovl! _ká,mě

ce|ken rrložer4ich aykarujicínrr orgánrr vt:irjlé slrtlrvy podle §

4.4

zákona o

iiouhrrmnr! údaie za
r,šeclrn]},

účetní

ro,?očtivyri pí{!\,id|l:ch

iýše oďvodri za poruile ui rozpač;toy,! ká,mě celkern ltložerlýclr vykmjicirnrr orgárrrr veřejrÉ správy podle § il2 zákon{ o rojry(rčíoq,r,h praviCl*lr
ul:mniclr rozprxtů_( v tis. Kfl_____.
*
\"iíe !aír]<ci {pokury a ]enále) ulojierrýcll rrykalgíci nu orgáru veře;né spríly poiltre zllJriiitrr t;h p'iivntcft 1úerlpisťL l) (\.tis. Kči

/

4.s,
/

!),1(ltOvil: TicháNaděžda

Fulkc;::
í)nt:,

úri:tnll
6.1.2|.11'7

Ilotittt z:prú1,1

piitl,kla.lc,trle Lipavice plo

1,0k

2íJl6, q§lém IS FKrS MRZ,

6,

J-2l)1'

9BE{;
./ /,/ Llpov lc
,.
í t414 (z.-.r(r",

;),

/1

t,

Prachati,-,

Scllrálil irp,Arna
F'unkce:

starostka

Dne:

6 L.20l'7

Piclrová

Sh,dna

]

