
V Liberci, dne 20. 5.2019.

Jméno a podpis kontrolora provádějícího

Bc. Jana Folprechtová

kontrolor pověřený řízením přezkoumiáLní

Tato zpráva o v,ísledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné
stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi
pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento náwh
okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č.42012004 Sb.

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakláďá do příslušného spisu
odboru kontroly krajského úřadu.

- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení obce:
- obec nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem zazávazky fuzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela nájemní smlouvu a smlouvu o qfpůjčce týkajici se nernovitého majetku,

smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace,
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazkll, smlouvu o přistoupení k závazku
a smlouvu o sdružení,

- nekoupila ani neprodala cerrné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- a uskutečnila pouze veřejné zakánky malého rozsahu (§ 27 zák. č. 13412016 Sb.).

Poučení:

Územnicelek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15dnů po projednánitéto zprávy spolu se závěrečným účtem vorgiánech
územního celku.

Územni celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
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