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Bílovice Č.39
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OBECNÍ ÚŘAD
BĹLOVICE - LUTOTÍN

Věc: Žádost o poskytnuti informace dle zák.106/1999 Sb:

závěrečný účet obce za r. 2018
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Proč p. starosta obce Bílovice-Lutotín odkazuje v zápisech z OZ na Uředni desku,
na niž je údajně vyvěšen:
Návrh - Závěrečný účet obce Bílovice-Lutotín, včetně příloh a Závěrečný účet za rok 2018
od 26. 2.2019, když tyto dokumenty (jako jediné) nejsou v elektronické podobě aktivní, tudíž
je nelze otevřít, tedy ani přečíst.
Ani po zasedání OZ dne 17.4.2019 nemají občané možnost podrobně se seznámit se závěrečným účtem obce Bílovice-Lutotin za rok 2018 na Ú.D. obce (nebylo přílohou zápisu č.
2/2019), pouze osobní návštěvou na OÚ.

Lutotín 3. 5. 2019

Obec Bílovice - Lutotín, Bílovice 39, 798 41 Kostelec n/H

IČO: 002880 12, dat. schránka: 63bar5k, e-mail: obec.bikvice((i'seznam.cz, Č.ú.: 8323701/0100
Č.j. OUBL/2019/0017/Ho

Vyřizuje: Ing. Hochvald Miroslav
B: 792 251 793

V Bílovicích dne 10.05.2019

Tazatel

Odpověď' na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o poskytnuti informace ze dne 03. 05. 2019 v níž uvádíte dotaz:
Proč p. s/uros/u obce Bl7()vicej.ulo/in ()dkuzuje v zápisech z OZ nu Úřední desku, na niž.je
údajně vyvěšen:
Návrh - Závěrečný účet obce Bi/ovice-Lulolín, včetně příloh u Závěrečný Účel za rok 2018 od
26. 2.2019, @Ž 'yto dokumen(y Ú'ako jediné) nejsou v elektronické podobě aktivní, tudížje nelze
otevřít,
uni přečíst.
Ani po zasedání OZ dne 17.4.2019 nemají občané možnost podrobně se seznámit se
závěrečným účtem obce Bi/ovice-Lulol/n zu rok 2018 nu ÚD. obce (nebylo přílohou zápisu č.
2/2019), pouze osobní návštěvou na OÚ.
Vám zasíláme tuto informaci:

Zápis za zastupitelstva obce je záznamem projednávaných bodů zastupitelstvem. Není
to tedy dokument, v němž by se starosta odkazoval na jakékoliv dokumenty, pokud to
ve svém vystoupeni výslovně neuvede.
V zápise je v bodě 6. uvedeno:
V tomto bodě seznámila hospodářka obce paní Věra Reichstädterová přítomné se
závěrečným účtem obce za rok 2018.
Obec vlastní majetek v účetní hodnotě 84.776.869,07 KČ
Obec hospodaň1a v noce 2018 př/jmy ve výši: 15.872.564,26 Kč
výdaji ve výši: 13.483.335,93 kč
pňebytek: "2.389.228,33 Kč
Kompletní závěrečný účet obce za rok 2018 je vyvěšen na úřední desce od 26.února
2019 a je také zveřejněn na elektronické úřední desce obce.
Dále hospodářka obce seznámila přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2018 a
navrhla převést výsledek hospodaňeni ve výši 2.389.228,33 Kč z účtu 431 na účet 432.
Nikdy z přítomných nevznesl žádné výhrady
Starosta tedy navrhl schválit bez výhrad závěrečný účet obce B//ovice-Lutot/n za rok
2018 a účetní závěrku obce za rok 2018.
V souladu se z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů § 17 Závěrečný účet, kde je uvedeno:
Územnljumo.správný celek zveřejní návrh závěrečného účtu včeině zprchy o Yýsic'dku
přezkoumání hospodařeni21) na stých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15
dnů přede dnem zahájeni.jeho projednáváni nu zasedání zamlpi/eh'tvu územního samosprávného
ce/kulO). ... ... Zveřejněni musí trvat až do schváleni závěrečného účtu. Připomínky k návrhu
závěrečného Účlu moAou občuné příslušného územního sumo.správného celku up/u/ni/ píseinně
ve lhůtě stunovené při,jeho zveřejněni nebo úsině při,jeho pr(?jednáváni na zasedání
zasulpi/elš/vu
Bylo provedeno zveřejnění návrhu od 26. 2 do dne projednáváni v zastupitelstvu tj do 17.4.2018.
V této lhůtě ani na zasedání zastupitelstva obce nebyly připomínky nikým uplatněny. Dále není
povinnost návrh zveřejňovat. Závěrečný účet pak má obec povinnost zveřejnit do 30 dnů ode dne
jeho schválení zastupitelstvem, tedy nejpozději 17.5.2019. Schválený závěrečný účet byl
zvěřejněný na http://bilovice-lutotin.cz/urednl -dcska-bilo\"icc-llltotin.htľnl dne 6.5.20 l 9.
Věřím, že vás tato odpověď uspokojila.

S pozdravem
Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce Bi]ovice-LL|totin
Obec Bilovice-Lutotin
Bílovice 39
798 41 Kostekc na Hané
IČO: 00288012

