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zpráva

Stejnopis č. 2

|KUSK

o výsledku přezkoumání hospodaření obce

ZADNÍ rŘnBAŇ
Ič:00234028

za rokz0zt
přezkoumání hospodaření obce Zadní Třebaň za rok 202l bylo zahájeno dne 22.07.202I
doručenímoznámeni o zahájeni přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání

.
.

se

uskutečnilo ve dnech:

23.03.2022
03.1I.2021
na základé zákona ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření Územních samosPrávných
celků a dobrovolných svazků obcí, vó znéni pozdějších předpisŮ a v souladu se zákonem
ó.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

01.01.202l - 3r.l2.202l

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

zadníTřebaň
NaNávsi 6
267 29 ZadniTřebaň

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorka
- kontrolor:

pověřen á íizenim přezkoumání:

Zástupkyně obce:

Ing. Jarmila Štětinová

PhDr. Ladislav Tomášek

Markéta simanová - starostka
Hana Nejedlá - hlavní účetní
Romana Pořízová - pokladní

pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. 7 zákona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
č.25512012 Sb,, vše ve znění pozdějších předpisů, vyda\a vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeskéhokraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 28,7 .202 1 pod čj. 095448/202 1 /KUSK.

č. 42012004

Sb., ve znéníPozdějŠÍch
závěreČného ÚČtu Podle
součást
tvořící
předpisů, údaje o ročrrímhospodaření územníhocelku,
zákona ě.25012000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpoČtových

předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák.

-

-

-

prostředků,
finančníoperace, týkajici se tvorby apoužiti peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněžníoperace, íýkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvY

mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na zák\adě smlouvy sjinými

právnickými nebo fyzickými osobami,
hnančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisŮ o ÚČetnictvÍ,
hospodař éni a nakládání s prostředky poskytnutými zNárodního fondu a s dalŠÍmi
prostředky ze zahraničíposkytnutými na zák|adě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpoČtŮm krajŮ,
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalŠÍmosobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří Územní celek,

zadáváni

a

uskutečňováníveřejných zakázek,

s

výjimkou ÚkonŮ

a

PostuPŮ
předpisu,
právního
podle
zvláštního
dohledu
přezkoumaných orgánem
stav pohledávek azávazkůanakládání s nimi,
ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zŤizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelkrr k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoČtové
roky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým zpŮsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutóčností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vycházi ze znění právních předpisů platných ke dni uskuteČnění tohoto
úkonu.
podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání Údaje,
na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. l písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 23,03.2022 bylo shrnutí kontrolních zjištěnÍ, předání přezkoumaných
dokurnentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora Pověřeného Ťizením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
. sestaven na roky 202í - 2023, schválen zastupitelstvem obce ďne22.12.2020, zveřejněn
dne 23,12.2020, návrh zveřejněn ve dnech

7

)22020

- 22.12.2020

Návrh rozpočtu

.

zveřejněn ve dnech7 .12.2020 - 22.12.2020

Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce dne 22.12.2020 jako schodkový, schodek kryt z finančních
prostředků na účtechobce, závazné ukazate\e rozpočtu v odvětvovém Členění
rozpočtovéskladby (paragrafy), zveřej něn dne 22,I2.2020
Stanovení záv azný ch ukazatelů zřízeným organizacím
. příspěvkové organizaci Zák|adni škola a Mateřská škola oznámeny dopisem dne
23.I2.202O - výše Kč 600.000,00, ve 4 splátkách, navýšení15,I2.202I o Kč 203.080,00
Rozpočtová opatření
. č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 23,2.202I, zveŤejněno dne 26.2.2021
. č.2 - schváleno starostkou obce dne 28.3.2021,, zveřejněno dne 2.4.2021
. č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 13.4.2027, zveřejněno dne 13.4.2021
. ě.4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 1.6.2021, zveřejněno dne I0.6.202I
. č. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 26.8.2027, zveřejněno dne 27 .8.2021
. č. 6 _ schváleno zastupitelstvem obce dne29.9.202I, zveŤejněno dne 30.9.2021
. č. J - schváleno zastupitelstvem obce dne 21 .I0.2021, zveřejněno dne 2] .l0.202I
. č. 8 - schváleno zastupitelstvem obce dne 9.11.202I, zveřejněno dne 9,1I.202I
. č.9 _ schváleno zastupitelstvem obce dne 15.12.202I, zveřejněno dne 16.1,2.2021
. č. 10 - schváleno starostkou obce dne 31,12.202I, zveřejněno dne r0.1.2022
Závérečnýúčet
. schválen zastupitelstvem obce dne L6.2021, s vyjádřením "bez výhrad", společně
se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce, zveřejněn dne 2.6.202I,
návrh zveřejněn ve dnech 17 ,5.202I - 1.6.202I
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 31.3., 30.4.,31.5., 30,6.,31.8., 30.9. 202I ze dne 13,10.2021, k 31.12.2021
ze dne 11,2,2022
Yýkaz zisku a ztráty
. k 31.3., 30.6,, 30.9.2021 ze dne 13.I0,202I, k 31.12,2021 ze dne rI.2,2022
Rozvaha
. k 31.3., 30,6., 30,9.2021 ze dne 13.10.202|, k 31.12.2021 ze dne 11.2.2022
Příloha rozvahy
. k 31.3,, 30.6., 30,9.202I ze dne 13.10.2021, k 31.12.202I ze dne 1I.2.2022
ÚčtovY rozvrh

.

předložen platný

Hlavní kniha

.

narok2)2l

k 30.9., 3I.12.2021 , Analytická rozvaha

účetnídeník
. k 30.9., 3I.I2.2021
Kniha došlých faktur
. za obec ke dni 29.10.202l do faktury ě.20210228, ke dni 31.12.202I do fakturY

)

č.2021,0279
Za hospodářskou činnost ke drre 3I.|0.2021 do faktury č. 7210127

Kniha odeslaných faktur
. za obec ke dni 6.8,2021 do faktury č. 920210006, ke dni I0.IL202I do faktury

.

č.920210007
zahospodářskou činnost ke dni 12.10,202l do faktury č,720210863, ke dni 31.12.2021
do faktury ě.720211151

Faktura

.

dle knihy došlých ťaktur za obec č.2021,0040 ze dne 3.3.2021 - č. 2021105]
ze dne 3I.3,2021, ě. 20210096 ze dne 1.6.202I - č. 20210123 ze dne 30.6.202l,
č, 20210158 ze dne 1.9.2021 - č. 20210188 ze dne 27.9,2021, č. 2021262

ze dne 8,12.202l - č.20210279 ze dne 31,,12.2021
dle knihy došlých faktur za hospodářskou činnost č. 7210019 z I.3.2021 - č.7210028
ze dne 16.3.202l, č. 7210054 ze dne 2.6,2021 - ě. 7210069 ze dne 30.6.202l,
č.7210095 ze dne 2.9.2021 - ó.7210706 ze dne 30.9.202l
. dle knihy odeslaných faktur za obec ó. 920210001 ze dne 4.3.2021 - ě. 920210006
ze dne 6,8.202I, ě.920210007 ze dne l0.II.202l
. dle knihy odeslaných faktur za hospodářskou činnost č.720210010 z 10,3.202l
č, 7202I0U1 ze dne 10.3.2021, č. ]20210277 ze dne 8.6.2021 - č. 720210280
ze dne 9.6,202I, ě. 720210569 ze dne 8.9.202l - č. 720210572 ze dne l3.9.202l,
ě. 72O211,0t5 ze dne 3I. 12.2021 - č. 72021104] ze dne 3r.n.2021, č, 72021|106
ze dne 3I.12.202I - č.7202171,5l ze dne 31 ,l2.202r
Bankovní výpis
. k zák|adnímu běžnému účtuč. 442313110100 vedenému u KB, a.s., č. 32 ze dne
L3.2O2I - č. 48 ze dne 3I.3.202I, ě. 82 ze dne 1 .6.202l - č. 99 ze dne 30,6.202l,
ě, 12] ze dne 1.9.2021 - č. 142 ze dne 30,9.2021 , č. 17] ze dne 1.12.202l - č. 193 ze dne

.

.
.
.
.

3I.1,2.202I
k běžnémuúčtu(spořící) č.43-720700023710100 vedenému u KB, a.s., č.2 ze dne
3 1 .3.2021, ě. 3 ze dne 4.6.2027, č. 7 ze dne 30.9,2021,, č, 8 ze dne 3 1,12.202r
k běžnémuúčtu(odpady) ě. 17024687110300 vedenému u ČSOB, a.s., č. 11 ze dne
8.3.2021 - č.34 ze dne 3I.3.202I, č, 80 ze dne 1.6.202I - č. 88 ze dne 30.6.202|,
č. 707 ze dne r.9.202r - č. 122 ze dne 30.9.2021,, ě.737 ze dne 22.12.2021
č. 139 ze dne 3I.I2.202I
k běžnému účtuč.94-36l5l3tl}]rc vedenému ČNg e. 6 ze dne 5.3.202I - č,7 ze dne
31.3.202t, č.74 ze dne 14.6.2021 - č. 15 ze dne 30,6.202I, č.24 ze dne 3.9.202I ě.28 ze dne 30,9.2021, č. 34 ze dne 3.12.2021 - č. 35 ze dne 31.12.2021
k běžnémuúčtu(vodovod) č. l l5-120243025]l0I00 vedenému u KB, a.s., č. 28 ze dne
3.3.2021 - č. 31 ze dne 31.3.202I, č. 60 ze dne 14.6,2021 - č. 61 ze dne 30.6.2021,,
č, 94 ze dne | .9 .2021 - č. 96 ze dne 30 .9 .202l , č. 125 ze dne 15 .I2,202l - č. 126 ze dne
31,12.2021,

účetnidoklad
. k základnímu běžnémuúčtuč. 4423131/0100 vedenému u KB, a.s., č. 110032 č. 1 10048, č. 1 10082 - č. 1 10099, č, 11012] - č. 110142, č, II0I77 - č. 1 1 01 93
. k běžnémuúčtu(spořící) č,43-720]00023710100 vedenému u KB, a.s., č. 150002,

.
.
.
.

č. 150003, č. 150007, č. 150008
k běžnémuúčtu(odpady) ě. 17024687rlB00 vedenému u CSOB, a.s., č, 140011 č. 140034,č. 140080 - č. 140088,ě.140107 - ě.140122, č. 140137 - č. 140|39
k běžnémuúčtuč. 94-361513110710 vedenému ČNB e. 120006 - ě. 120007, č. I200I4 č. i2001 5,ě. 120024 - ó.120028,č.120034 - č. 120035
k běžnému účtu(vodovod) č. 115-120243025710100 vedenému u KB, a.s., č. 160028 č. 160031, č. i60060 - č. 160061, č. 160094 - č. 160096, ó. 160125 - č. 160126
k převodu hospodářského výsledku č. 930002
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' k předpisu mezd č. 790006, ě. ]90012
Pokladní kniha (deník)
. skonta pokladní hotovosti ke dni dílčíhopřezkoumání v

7:45 hodin činí:k lrlavní
pokladně č. i Kč 1.000,00, kpokladně č. II Kč 3.293,00, kpokladně č. III Kč 9,537,00
a jsou shodná s vykázanými zůstatky v pokladních knihách
pokladní doklad
. k pokladně za měsíce bŤezen, červen, záři a prosinec 2021
. k hlavní pokladně č. I - č. Y21000001 ze dne 28.5.202r - č. P2i000002 ze dne
27 .9.202I, č. Y27000003 ze dne 22.12.202l
. k pokladně č. II - č. P2l20047 ze dne 1,.3,2021 - č. P2r200I69 ze dne 31.3.2021,
č. P21,200332 ze dne 1.6.2021 - ě. P21200347 ze dne 30,6.202I, č. P21200383
ze dne 1.9.2021 - č. V2l200726 ze dne 29.9.2021, č. Y2I200I61 ze dne 3.I2.202I ě. Y 2I200l 67 ze dne 22.12.2021
. k pokladně č.ilI - č.P2l30001l ze dne 3.3.2021, - č.P21300075 ze dne 31.3.202|,
č. V21300054 ze dne 1.6.202I - č. P2l3001,23 ze dne 30,6.2021, č. Y27300102
ze dne 1.6.202I _ č. V2l300113 ze dne 30.9,2021, č. V21300138 ze dne 1.12.2021 ó.V21300151 ze dne 22.12.2021
Evidence poplatků
. místnípoplatky - evidence vedena v pťogramu Triada
Evidence pohledávek
. vedena v programu Triada
Evidence závazků
. vedena v programu Triada
Evidence majetku
. vedena v modulu majetku Triada
Inventurní soupis majetku a závazků
. Složka inventaúzace majetku a závazki obce k 31,12.202l: Plán inventur na rok 2027
ze dne 15.1L2021, Proškolení členůinventarizační komise ze dne 17,1,L2021,
Inventurní soupisy ýzické a dokladové inventury k 3 LI2.202I, Výpis z .katastru
nemovitostí k j1 .12.Ž021pro obec Zadni Třebaň a k.ú. Zadni Třebaň, Liteň, Řevnice,
Inv entarizačnízpráva za rok 2027 ze dne 3 1,1,2022,
Mzdová agenda
. rekapitulace mezd
. výplatní pásky za obdobi 0I - 1212021 u vybraných pracovníkůna Dohody o provedení
práce

Odměňování členůzastupitelstva
. výplatnice uvolněné starostky a neuvolněných členůzastupitelstva za období
01 - 1,2l202I
účetnicwíostatní
. protokoly o schválení účetníchzávěrek zák\adní školy a Mateřské školy zadní Třebaň
zarok2020 ze dne I.6.2021.
Yýkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
. k 31.3., 30.6., 30.9,, 31.12.202l Základní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň
Rozvaha zíízených příspěvkových organizací
. k 31.3.,30.6.,30.9., 31.12,2021Zák|adní školy a Mateřské školy Zadní Třebaň
Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo ze dne 25.10.202l. Obec Zadní Třebaň jako objednatel, Strabag, a.s.,
jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je "Oprava místníchkomunikací v obci
Zadni Třebaň". Cena díla činíKč 999.017,70 bez DPH - je shodná s nabídkovou cenou
z výběrového řízení. Smlouva zveřejněna na Profilu zadavate\e dne 10. |,.202l,

Darovací smlouvy

l

.

ze dne

20,4.202I. Obec Zadni Třebaň daruje sPolečnosti
Trans Hospital Plus, s.r.o. finančníčástku ve qýši Kč 10.000,00, na provoz lékařské
pohotovostníslužbyazdravotníckézáchrannéslužby,IJzavřenísmlouvyschváleno

Darovací smlouva

zastupitelstvem obce dne 13.4.202I.

Darovací smlouva ze dne I5.12.202L Obec Zadní Třebaň dostává od ťrrmY Lawai,
s.r.o., finančnídar ve výši Kč 12.000,00. Určeno na rozvoj obce. Uzavření smlouvY
schváleno zastupitelstvem obce dne I 5 .12.2021 .
Smlouvy o výpůjčce
. Smlouva o výpůjčceze dne I0.IL2O2í. EKO-KOM, as. Půjčujeobci
Zadní Třebaň sběrné nádoby na odpad. |Jzavíení smlouvy schváleno zastupitelstvem
obce dne 9.II.202l,
Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouvao zřízenívěcnéhobřemene _ služebnosti ze dne t6.3.202I. Obec Zadní Třebaň
jako oprávněná, Správa železnic, s.o. jako povinný. Obec ukládá na pozemku P.Č. 90
u n,n. Zadní Třóbaň kabelové vedení a sloupy veřejného osvětlenÍ. Obec platí
jednorázovou úhradu ve výši Kč 10.000,00. IJzavřeni smlouvy schváleno
zastupitelstvem obce dne 23.2.2021.
Smlouvy a dalšímateriály k poskytnufým účelovýmdotacím
. Smlouva o poskytňutí dotace ze dne t0.6.202t. Obec Zadní Třebaň PoskYtuje
Tělovýchovné jednotě Oslavan Zadní Třebaň dotaci ve výši Kč 30.000,00.
Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne I.6.202t.
Dohody o provedení práce
. užavřiná dne t.l.ZOZt s pracovníkem ev. č.209, na dobu do 31.1,2.202l, v rozsahu
120 hodin _ odborný zástupce provozovatele vodovodu a splaŠkovékanalizace,
. uzavíená dne t.5.202| s pracovníkem ev. č. 104 , na dobu do 10.5.2021,, v rozsahu
15 hodin - úklid aúdržbahřbitova
zakázkám
Dokumentace k veřejným
. Složka veřejné "rrXarXy malého rozsahu "Oprava místníkomunikace Nad ŠkolouNa Bořích do začátku ulice Lesní". Yýzva zveřejněna ve dnech 12.10.2021
21.10.202| Z oslovených subjektů doručeny 2 nabídky. PředloŽen Protokol z jednání
hodnotícíkomise ze dne 2|JI2021,. Komise doporučuje vybrat firmu Strabag, a.s.,
Kačírkova 98214, praha 5, IČ060838744, s nabídkovou cenou Kč 999.011,70bez DPH.
Výběr uchazeče schválen zastupitelstvem obce dne 21,.10.202I. Smlouva o dÍlo
pódepsána dne 25.10.2021, s cenou díla shodnou s nabídkovou cenou. Smlouva o dílo
zveřejněna na Profilu zadavatele dne 1 0. 1 I.202L
. složka poptávkového řizeni na projekčnířešení lávky pro pěšípřes svinařský potok
v ZadníTíebani. Yýzvave dnech 25.I0.202I - 9.1I.202L Protokol o jednání hodnotící
komise ze dne 9.II.2O2L. Ze dvor hodnocených doporuěuje komise vybrat fltrmu
SMp Cz, &.s., s nabídkovou cenou Kě 270.000,00. Výběr uchazeČe schválen
zastupitelstvem obce dne 9.1I.202l. Řešeno formou objednávky ze ďne 16.12.202I.
Vnitřní předpis a směrnice
plán 202L
' Odpisový
jednání
zastupitelstva včetně usnesení
z
Zápisy
l é. i ," dne 22Jž.2O20, č.! ze dne 23.2.202I, č. 2 ze dne 13.4.2021, ě. 3 ze dne
I.6.202I, ó. 4 ze dne 1.7.2021, č. 5 ze dne 20.7.202I, ó. 6 ze dne 26.8.202I, é. 7 ze dne
29.g.202t, č. 8 ze dne 21.10.202I,č.9 ze dne 9.11,.202l,č. 10 ze dne 15.12.202l nepřezkoum áváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zíizených organizací

.

Zápis z kontroly finančníhov}boru PO Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň,
ze-dne t23.202t. Předmětem kontroly byly finančníoperace týkajicí se cizích zdrojŮ,
hospodařeni a naktádání s příspěvky od rodičů,vyúčtovránía vypoÍádání finanČních
vztánt k rozpočtu obce, nak|ádání a hospodaření s majetkem, stav pohledávek
a záv azktt, účetnictvíot ganizace. Kontrolované období 0 I - 06 12021, .

V kontrolovaném období obec Zadní Třebaň, dle prohlášení starostky obce, neuzavÍela
smlouvu kupní, směnnou, nájemní, pachtovní, smlouvu o výprose, o nabytÍ, Převodu
nebo o zŤízenípráva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila s majetkem státu,
neručila svým majetkem za závazky ýzíckých a právnických osob, a to ani v příPadech
taxativně vy,jmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý
majetek, nzuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zapŮjéky, smlouvu
o poskytnutí dotace, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o Převzetí
ručitelskéhozávazku, o přistoupeníkzávazku a smlouvu o sdružení,smlouvu o spoleČnosti
a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehožje obec sPoleČníkem,
neioupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezŤÍďila
ani nězrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, neza\ožila ani nezruŠila
právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, uskuteČnila pouze
veřejné zakázky malého rozsahu.
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B, Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Zadni Třebaň:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Zadni Třebaň za rok 202l podle § 2 a § 3 zákona
č,42012004 Sb., ve zněnípozďějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákonaě.42012004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.o v platném zněnÍ:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb.o v platném znéníz
a)

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

6154 "/o

b)

podíl závazkina rozpočtu územního celku

3139 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0100 7o

Komentář:
Celkoqý objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkov} objem dlouhodobýchzávazktl činí1 360 060,41 Kč.

10 odst. 4 písm. c) zákona č,42012004 Sb.o v platném znění:
Dluh územníhocelku nepřekročil60% průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpoétovéroky.

Výrok dle §

.

Zadni Třebaň 23.03.2022

KRAJ,SKÝ

PhDr. Ladislav Tomášek
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tn[crItího auditu a kontroly

Podpisy kontrolorů:

Ing. Jarmila Štětinová

ÚŘao

sTŘEloc*t,si- ÉuoKRAJE
_
uctDot,

i50 21 Praha 5, Zborovská 1l

......

ťJ.,*,*.

/

=".-./{r
kontro lorka pověřená Ťizenim

kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamŽikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb., k podání písemného
sianoviska kontrolorovi pověřenému řizením přezkoumáni. Zpráva obsahuje výsledkY
konečnéhoi dílčíhopřezkoumání.

Návrh zprávy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis ě. 2 se předává statutárnímu
zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušnéhospisu Územního
celkuvedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce o poČtu 10 stran
byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala pí Markéta Simanová, starostka obce. Dále starostka

o

výsledku přezkoumání
pro
naplnění ustanovení
hospodaření obce Zadni Třebaň ve strojově čitelnémformátu PDF
§ 4 zákona č.99l20I9 Sb.

obce pŤevzala v elektronické podobě nepodepsanou zprávu

fu*ra'/
/

Markéta simanová
starostka obce zadní Třebaň

W:

23.03.2022

Rryj=řď
Rozdělovník:

steinopis

počet wtisků

Předáno

Píevzal

1

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

Ing. Jarmila Štětinová

2

1x

zadní Třebaň

Obec
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