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Za rok 2020
Přezkoumání hosPodaření obce Zbraslavice za rok 2020 bylo zahájeno dne 20.07.20203d;:#' oznámení o zahajěni pi.rr,ou.a;i h;;il;ření zaslanéňo přezkoumávajícím

přezkoumání 
se uskutečnilo ve dnech:. 28.12.2020. l?.03.2021

na základě zákona Č' 420/2004 Sb,, o 
1rlz|oymávání hospodaření územníchsamosprávných?r:'::rL:,ť!i:,":"ř;í,;r:i[:,",i"T;tj*;'il;fij.i:T'o,.oo*u 

" 
;;;ilu se zákonem

Přezkoum ávané období: 
U.01.202l) - 31.12.2020

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: zbraslavice
Zbraslavjce 7
285 21 Zbraslavice

Přezkoumání vykonali:
_ kontrolor pověřený řízenímpřezkoum'
- kontroloři: -J ^^avlllll. PrgzÁUumant: Ing. Helena F,rancová

Jiří Černovský

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

_Ondřej Havlovic - starosta
Ing. Ladislava Jeníčková - účetní

Zástupci obce:

Kra js ký ařad Středočeského
š1]::]y:- N fu_tgqru A KoNTRoLy

kraje 7



Pověření kPřezkoumánÍ Podle § 5 odst. l zákona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákonaČ' 25512012 Sb,,.vŠe ve zněniPozdějších.pr"api*r,^7ydatavedoucí odboru interního auditu
3":',\' ;:Šr, fi 3 !:: il, Í;T; JrŘf§řť;" ; ;, ;, ú; š, ň;; # "š 

v o řák o v á T ý c iv á

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 42012004 Sb., ve zněni pozdějšíchPředPisŮ, Údaje o roČním hospodaření.územňirro ..rr.u, tvořící součást závěrečného účtu podlezákona č. 25012000 Sb., v9 ,Áenipozdějších pr"aplrri,'u to,

iffi:ÍiÍ:u " 
výdajŮ rozPoČtu,'včedě pe;; i'or"n operací týkajících se rozpočtových

- finanční opeíace, týkajici se tvorby apoužitípeněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti ,ir.ánirrá celku,- PeněŽní operace, týkající se sdružený.h p..;;ř;;t .i, uynultadaných na základěsmlouvymezi dvěma nebo více územními ..lky, án"uo nu .alríuie imlouvy sjinýmiprávnickými nebo ťy zickými osobami,- finanČní operace, týkajícise cizích zdrojůve smyslu právních předpisů o účetnictví,- hosPodaření a naktááani s prostředkr p"rkr;;tými z Národního fondu a s dalšímiProstředkY ze zahraníěí posk/tnut ými na^záktáae Áezinárodních smluv,- vYÚČtování a vYPořád,ání finančnich vztahů r.. ,tani.nu r.orpoou,, i rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí 
f 

jjnÝm rozpočtům, ke státním Ándům a k dalším osobám,- nakládání a hospodařeni s majetkem ve vtartnictrri"územního celku,- nakládání a hospodaření s majetkem statu, s niml hospoaari územnícelek,- zadávání a uskutečňování veřejných ,u*á"u-, s výjimkou úkonů a postupůpřezkoumaných orgánem dohledu p" jr.,"r asi"irr" p.ur"'ho předpi su,- stav pohledávek a závazků a naklááání s nimi, 
----* r

- ručení za závazky fyzickýcha právnický"i, ortU,- zastavování movitých a nemovi týc,h věčíu" |r*pc.h třetích osob,- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,- účetnictví vedené územním 
""lk"*.- ověření Poměru dluhu rizemniho cáku k průměru jeho příjmů za posledn í 4 rozpočtovéroky podle právního předpisu u|ravujícíhá .rp"eňou odpovědnost.

Přezkoumání hosnodaření bylo provecleno výběrovým způsobem s ohledem na významnostjednotlivých skutóČností podle-př;;;*. a obsahu pLrň.aní. při posuzování jednotlivých
ÍiXll':n 

ÚkonŮ se vYchází 
'"''},cn'i-právních pi.á;i.ů;latných ke dni uskutečnění tohoto

:;ť[J'j3T;:il:; j"i* j,íilff íJi,l33iJj:i"fi |š,řufi :o-ětempřezkoumáníúdaje,
posledním kontrolním Úkonem ve smyslu ustanovení § l2 odst. l písm. g) kontrolního řáduuČiněným dne 17,03,2021 uYrá 

" 
rírrruti kontrolníJh 4isreni,. predáňí přezkoumaných

ffiiH#",3:'řffi; 
" 
;;"#Í*:" ;f §l"f";;i'";'fi í -kontro 

l ora poucriner,o řízeÁim



A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
' 

itr'Á,n Ůtřednědobého 
výhledu rozpoČtu pro roky 2021 - 2023, zveřejněný 30.8.2019 _

' střednědobý výhled rozPočtu na roky 2021 - 2023 schválený zastupitelsťvem obce1 6.9.201 9, zv eřejněn W,Ó.ZO t g
Návrh rozpočtur na rok2020
' doložka o zveřejnění návrhu rozpočtu v tetmínu 22,11.2019 - 9.12.2019Schválený rozpočet 

ý 'vL'l'lLIq LL'

' 
1,1i!Ir'!?3ditl'l";i;3:;isitelstvem obce dne 9.12.2019, schodko vý, v paragrafovém

Rozpis rozpočtu ze dne 1,1.2020
Stan oven í záv azný ch ukazatelů zř izenY mo rgan iza cím' 

W|':!ilj:? ,':,ff)T"e 
schváIlní .oipoe,u u ,iunou.ni příspěvku na ptovozna rok

' 
2Í::#::;.ze 

dne 26,5,2020 o schválení účetní závěrky za rok 2079,Mateřská škola
' 

Í|r:;::H:"f! Íj.$ilice 
schválení rozpočtu a stanovení příspěvku na proyozna rok

' oznámení ze dne 26,5,2020 o schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářskéhoyír',.9kl zarok 2019, Základníškola Zbrasl;"i;;' 
.-

' 
iá;á";J'ffjllÍB:T;;:o*" schválení.o,poeiu'á stanovení příspěvku na provoz na rok

' oznámení ze dne 26,5,2020 o schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářskéhovýsledku za rok 20 1 g, Škohi jídelna Zbr aslav ice' 
3ř;,?r?r'ň'.ff^ťoi^l|^|,,::'o 

o navysení rozpočtu o 100.048,- Kč na nákup el. kotle,
' 

Š'*T,Tfi:?Í.'Ůl!r;ir?ro "navýŠení rozpočtu na rok 2020 o 41.515,-Kč na škrabku,
' 

:j':jť53;á X'ji:'il?ť';;:;;ice schválení rozpočtu a stanovení příspěvku na provoz
' 

2;::#::;"'" 
dne 26,5,202,0 o schválení účetní závěrky, Středisková knihovna

Rozpočtová opatření
' č, 1 - schváleno zastupitelsfvem obce dne 20. 1.2,2',zveřejněno dne 17.2.2020' ě, 2 - schváleno zastupitelstu"- ob"" dne 17 .2.2Oió',h.r"ineno dne t 1 .3.2020, č, 3 - schválena zastupitelstu.- or"" dne t6.3.20ió', 

^"r"lnena dne 14.4,2020' č, 4 - schváleno zastupitelstu.. ob." dne 2l .+.)0)ó',|r"i"ineno dne 21 .5.2020r č, 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 25.55óžó',Zr"r"ineno dne 15.6.2020' č, 6 - schváleno zastupitelstu.* oú.. dne 22.6.2óžó',Zr"r"ireno dne 10.7.2020' č, 7 - schváleno zastupitelstvem obce dne 20,1.iózó',Zr"r"ineno dne 10,8.2020' č, 8 - schváleno zastupitelstu"- oú"" dne 17.8.20)ó',Zu"r"lneno dne g.g.2020' č, 9 - schváleno zastupitelstu".n oú"" dne 7.9.2O2ó, ,*r";"eno dne 7.10.2020' Č, 1 0 - schváleno zastupitelstvem obce dne tz.t o .zozo|, zveřejněno dne 5 .1 1 .2020' Č' 1 l - schváleno zastuPitelstvem oŮc. dn" g.tt,zóŽÓ,zveřejněno 
dne 7. 12.2020' č,12 - schváleno zastupitelstu.- oů." 

1\"7.i,žózó',zveřejněno dne 30. 12.2020' 
io.'jr.,T\"r*:X;ffifJ;'.T;i'irli';.io;Č':;"zaktiacp""o}""i,"],tupitelstvem



Závěrečný úšet
' 1i"::;;::, Projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 22.6.2020 s vyjádřením
' DoloŽka o zveřejnění návrhu závěrečného účtu v termínu 5.6.2020 _ 22.6.2020' Schválený závěrečný účet zarokzots zrerelicnso.s.zozoYýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. k 30.11.2020 ze dÁe 11.12,2ó20. k 31.12,2020 ze dne27.1,202l

Yýkaz zisku a ztráty. k 30.11.2020 ze dne 28,12,2020. k 3 1,12.2020 ze dne 12.2.202l
Rozvaha. k 30.11,2020 ze dne28.12.2020. k 31.12.2020 ze dne 12.2,2021
PříIoha rozvahy, k 30.9.2020 ze dne l5. 10.2020
,_: k31,12.2020 ze dne 12.2.20rl
Učtový rozvrh

__: platný pro účetní období 2020
Hlavní kniha, analytickározvaha za obd,obí 11/2020 ze dne 10.12.2020, analytickáro-zvaha za obd,obí iztzozo ze dne 12,2.2021Kniha doštých faktur. k 28.12,2020 v elektronické podoběFaktura
, dodavatelské faktury č,: 6001 62 - 600260,600376- 600505, 60055 1 - 600604

";rdťlřfrřské 
fakturý t,: zozoojo - 20200áď,;ó;ď,+o - 2020158,3722006 _ 3722015, č,: 5 , 7, 77 - 2.8 běžného účtu ČS a.s, 044351735910800l č,: 9, 10 běžného účtu es á.r. zoo 36-0443517359/0800r č.: 6 - 9,10 b_ěž§ho rietu ČŠ as . 107-044351735910800r č,: 15 - 21,37 - 54,60 uunto*irro ner, cŇg 

,;;:i;l7rctn,rc

,,: č.: 1 běžného účtu Čs u.r.ilz}Zgszggtosoo
učetní doktadl č,: l40001 -^l40006, l40008, 

:!9018, 740024, t10^0^5^9, 
-140072, 140078,80000l -

800008' 8000l s' aoóozz -"řboox,- áoóóžš']' rbo^91?,_800035, 800037, 800041800043,800045,8'oosi sooňšg, soooo1, 800070 - 800074Pokladní kniha (deník). za období 06, 11/2O2Opokladní doklad. č.: 770845 - 771002,771557 - 771641Evidence poptatků

, 
. Nedoplatky zaTKOk2.10.2020

rnventurní soupis majetku a zát,azků' sl ožka " Inv entarilu"" *u|Jk|r' u- )a, u.ut, k 3 1 . l 2.2020''Nlzdová agenda. rekapitulace mezd za období 01,02, 10, 11/2020Odměňování členů zastupitelstva. odměny zastupitelů i" o|,Uáoii 07 , 02, 10, 11/2020



úěetnictví ostaúní

' Protokol o schválení účetní, 
?]3:kv příspěvkov é organizace Středisková knihovnaZbraslavice, sestavené k31.12,2019, r.fu;l-;;)astupitetstvem obce 25,5.2020' Protokol o schválení účetní 

^ .zwe*y piirlcutoue organizace Mateřská školaZbraslavice, sestavené k 31.12.2O1g, ,.t,,uatáJ?astupitelstvem obce 25.5.2020Y ýkaz zisku a zlr á!v,zř ízený ch |ri.p UntonYch organ izací, k30,9.2020 ze dne l6. h.zóioŠr,"rniiá.r"y Ž|iurluri",, k 3 1.12.2020 ze dne 14.1 .202i Středisi<ové rrirro"ny Zbraslavice, k 31,12,2020 ze dne 1s,2.20ri MateřskJ sr."rvžu."slavice, k 31.12.2020 ze dne a.z,zozi-Základníiřáli2ír^t^rrc", k 31.12.2020 ze dne l8.2.202i štorni;iJ JriyTiiÁluri""Rozvaha zřízený ch přispěvkor}.h o.guni"u.r' 
!;i:i::ť*ů*ijff;;;.1l*iťijij,,", zbraslavice, příloha k 30.9.2020 ze dne, k 3 1,12-2020 ze dne ru,í.iú| střediskové knihovny Zbraslavice, k 3 1,12,2020 ze dne ts.z.žó2i Mateřské školy Zbraslavice, k 3 1,12,2020 ze dne s.z.zózl^Základníškoly Zbraslavice, k 31,12,2020 ze dne ts.z.zó2|storni;ia.rnyáiurluui""

Smlouvy o dílo
' Smlouva o dílo uzauřená dne 17,4.2020 se zhotovitelem Konstrukce a dopravní stavbv;;.:rÍ::??;:T,r§.P 28447085 

"u 
oňuu"*rrh, komunikace u sídliště, cena dílá

' Smlouva o dílo uzavřená dne 30.,4.2020 se zhotovitelem.Střechy - Zich, Zbraslavice,.T,"i!o"i'i.',,i'r'"';tíť""?il"j;;anouu.*,o;;;'ň cena díla rc.loq,_kč bez DpH' Darovácí smlouua ze ane ,r.§joli"Xlffii,il?il',"růu,i.:p ,r, ,*","vny vše vk'ú' Zbraslavice, ouaa'ouarJ""C.o Ju.* &ťffi;; sokolská, praha 1, ICo: 00409537' Darovací sm,louva ze an' 
"ij,g.zozo 

;-;.;;;;ní pozemk,r-"'t.,i. Zbraslavice,obdarovaná obec, dárce r'to.uiena jednota s"r.áržu"rslavice, tčo: ngqsolt' Kupní smlouv.a ze dne ts.tt zďzo ;?. ;iň;1. p č. 234/6 a 
-starrby 

č.p. 370v k.ú, Zbraslaujce, kynujjc,r oO.", p-a ávající fyzíckéosoby',rii:;;ffižl.ii"i-lryl?}:;,;*'§;#y,,L? 
j,,",#, 9 o celkové výměře' KuPní smlouva ze dne z,b,Žďzo."i'Íň";'i!""',n" por.rku p.č.1258 o výměře. ŠLifii." §ťri!;1,J3il:;,,!;"1,*ii;ť,ixri,,,,.ij ";;;; " " 

,

o"."#li".lii 
vozicllo ru,.u srŠ, řríiař.lr'iřY'nl,rirililSir]Iastnictví k majetku čR,

:i{ť,"ď:'-::;il:"x"^ižJ!i;i1?l#:,:H}Jit1!1i;rs:,l,x,ť,xT"celkovévýši

. ři:Jď:Hliř:"a;ru *ťk[t§l3t#ffi"l1ií v celkové výši

. i{ťJď 
: H:jiil:" x"^ii ! "Wi;ť ť#xi :[ Jiii:ř:H.,:r.,, ce lk o vé vý š i'iffi",::ř,:TiH;,::o'J{,;:f 

"1?"Tůf;5š1H[^ňiZ*fu 
celkovévýši



Smlouvy o r}půjčce
' Smlouva ze dne 18,9,2020 o poskynutí finanční půjčky ve výši 2.593.302,06 Kčz rozpočtu obce, příjem ce záktaání škola zariríuui""Smlouvy nájemní, Smlouva o pachtu ze dne 1.1.,11..2020 na pacht p.č. 3074/2 o výměře 420 m2v k,ú, Zbras,l.avice. propachtovatel obec, pu"úY{ ryrická osobaZveřejněn é záméry o out Iiaeoí s majetkem' 

?iTloil": r';".o;;pozemekp.Č. 
1258 o výměře tt2 m2v k.ú. Zbraslavice, zveřejněn

' 
::3:;,r.*: fi"#rT:l'rillrffÍ p,č, 3074/2 o výměře 420 m2 v k.ú. Zbraslavice,

' 
::3:^Z!.,"fro.ii#o':i;1::ri; 1088/39 o celkové výměře 27 m2v k.ú. Zbraslavice,

' 
ÍT];:r;:n"[:Ťj"r:,:"x"ř"o 

p Č, 528/7 a 52818 o celkové výměře l29 m2
' 

::#:;robce 
Prodat ParŮty Na Šibenici, pozemky p,č. 2560,2561 v k.ú. Zbraslavice,

Smlouvy o věcných břemenech
' Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti č. IP-1 2-6o13222/1ze dne 18.8,2020,povinná obec 

.Zbr 
aslavice, oprávnJný iižiffi 

'u.", 
u.r. Děčín' Smlouva o zŤÍzení 

'tuz'Úno,1i inzeny.ste ,ř^ la1 1.2L20,|ouinna obec Zbraslavice,oprávněný Vodohospodářská společnást Vr;ii.. ]'Mul.č, a.s. Kutná HoraSmlouvy a další materiáiy k přijatým účelor}m dotacím' VeřejnoPrávní smlouva e. §-o'o::uóáŇ!2Ó;;";'án., 
r 3.11.2020 o poskytnutí dotacez rozPoČtu StředoČeského kraie ze Středočeské Fondu dobrovolných hasičů a složekIZS' investiČnÍ dotace u' uYsi 1oo-oo9;ň;;ilup',oueno dopravního automobilu' Registrace a-lozhodnutí o portyt"utí dotace ie. tt7os2JOA1630 vydané 3.7.2020 čRMinisterstv"_T P'o místní'rozioj, n.inu.rii8ni 

'jotu....v 
max. výši 926.618,00 Kčna projekt "obnova místních komunikac i v zastauiiu knihovny,,' VeřejnoPrávní smlouva o. s-řisgioZiňoíČ"lJ'an", s.10.2020 o poskynutí dotacez rozPoětu StředoČeského kraje ze Středočerr.J ponju životního prorrriái a zemědělství,

il;T:tť,X§:"I.5* ;ý!i 1,000.000,- Ř^;;-..ulizaci akóe ,,Kanalizace 
a čov

' Registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace ič. 2g8D22.8009l59 vydané ta.g.zozo čp,Ministersfuem Íinancí, n'inu.riiční dotace u **' výši 7.703.tťiIo'Kč na projekt"Rekonstrukc,e střešníh" pňtě:"oul.t ru žátrra"j si"ly č.p, 190 ,,. Nepřezkoumáváno, pouZito podpůrneSmlouly a další..u1l.iaiv t po.iviiut}m účelovým dotacím, Veřejnoprávní smloůva '., áÁ"'z,ž.| zňď""i'p"lř"'""'i dotace ve výši 50.000,- Kčz rozpočtu obce, příjemce Římskokatolická farnost z'bras.avice, Vyúčtování finančnitro prisp3ut u ao.uo.né dne 1 8,7.2020. Veřejnoprávní smlouvá ,Ján.-,
zrozpočtuobce, příjem". obi;;1.?jril?:ť;J",*rú dotace ve výši 10.000,- Kě

o;."ÍÍ";;ffi.'rlffi v8etně 
"rJei""j"r příspěvku á"."e^"ra dne 28. 12.2020, Ze dne 2,1.2020 naopravu věžních hodin na kostele sv. Vavřince' ze dne 30. 10.2O^2O výroba uetie..r,. a jeho montážna náměstí. ze dne 30.11,2020 oprava arrii"t^u.nových skříněk



Dokumentace k veřejným zakázkám
' Zakázka malého rozsahu na realizaci akce obnova místní komunikace u sídliště , výzvak Podání nabídkY - oslovenY tři společnosii,;r".""r.ná hodnotící komise hodnotila dne16'4,2020 tři doruČené cenovép!,!kl 

" 
a"pá."Jira ekonomicky nejvýhodnější cenovou

i|:áiišr'h554,000,- 
Kč bez DPH oá ron.trut". a dopravní šruuĚy"....o . zbtaslavice,

Vnitřní předpis a směrnice
' Statut sociálního fondu, schválený zastupitelstvem obce 10.12.20t8, účinný od 1.1 .2019Zápisy z jednání zastupitels tva včetn ě u sn esenír konaného dne 9,lz,zotg, 20,1,2020, 17,2.2020, 16.3.2020, 27.4.2020, 25.5.2020,22,6,2020. 20,.2020, t7,8,2020, i,q.z.úď,"-řz.t'.2020, 9.11.2020, 7.t2.2020nepřezkoum áv áno, použito podpůrně

Výs ledky kontrol zřízený ch o r {anizací' 
i;Í|;j": jř;[ť},:"ffi'á",;:*ní kontroly na místě ze dne 3.3.2020 u příspěvkové

' Protokol o výsledku veřejnosprávní.kontroly na místě ze dne 4.3.2020u příspěvkovéotganizace Mateřská školá Na kopečku Zbraslavice' 
iffii,"j.:;Íi[Xiiň:ffi"r,.:§;ik;;;;i;'iu .i,,,u ze dne 26.3.2020u příspěvkové

V kontrolovaném období obec Zbraslavice, dle prohlášení starosty obce, neuz avřelasmlouvusměnnou' smlouvu o výPŮjČce, o nubyri, 
'pi.""ar--".u" 

o zřízení právastavby k pozemkuve svém vlastnictvÍ, ani jinóu smlo"uu 
9 
,r{lti u pr"ráau ,n?j:t|y, nehospodařila s majetkemstátu' neruČila svým majetkem za závazky *1i.uf"ia'|Jvnických osob, a to ani v případechtaxativně vYimenovanYitr v s rs-oast 3 Žákon'ao oÓ.i.rr, něrurtu*i|u-"ri,y a nemovitýmajetek' neuzavřela smlo.uuu"o pru.ir a poskytnutí úvěru ne b.o zápůjčky, smlouvu o převzetídluhu' o Převzetí ručitelského"á,u.tu 
9 niiri",,p*i xraru.i,r";-'r;i;;vu o sdružení,smlouvu o sPolečnosti a Poskytoňirnu;.tr,""yJ ňJJ""t podle smlouvy o sdružení, jehož jeobec sPoleČníkem, 

i'_1Ůry'á-l"ilwl;qďu ..n,j" o"oi.r, obligace, nevydala komunálnídluhoPisY' nezřídila.ani nezrušila příspěvkovou ire^trái a organizační složku , nezaložila
:li#;;:Ťlt i.,ffi}ii":*'"t"?.#[?ť:i1fr#á:,Íx.vo vkiády ái ň"i.kých osob,

B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Zbraslavice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatkv.

c, plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:a) Při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání



D) Závěr

i'i,;;;:;;šiTi.iT#,t:1!;,H"rí:fi:r",.. zarok2o2. podle § 2 a § 3 zákona

,^. 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

(§10 odst. 3 písm. ál riroÁue-. ňotzool su.1

§ffiil:: na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004Sb., v platném znění:

PodílY dle § 10 odst. 4 Písm. b) zákona č.420/2aO4Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podít závazkůna rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.Celkový ob-iem dlouhodob:ý;;;;;;;kí u,", 1 072 086,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst.,4 písm. c) zákonač .420l2004Sb., v platném znění:' Dluh Územního celku ",p;ř#i u^ďn rÁ;.ňř";*i,-r rup;Jffi; rozpočtové roky.

Zbraslavice 17 .03.2021

0,27 oÁ

2,62 oÁ

0,00 Yo

Podpisy kontrolorů:

Ing. Helena Francová

kontrolor pověřený řízenímpr.rtou-ani

I

I

\*t' --//""",/1",
kontroIor/

Jiří Černovský



" 
J..irTr*:rn "p@mání ho spo d aření, při

s e s tává ok amži k e m" ;## fi:fi:il,ffi ;" :i""ff :;: ť' §?' j;í, uio1 
::*:? ::,::|§ 6 odst. 1 písm. d) zákon-a

i;r.|3!!3}^Y 
Sb., k podání pi,.,njno,tánoui,t u-'t"ň,Jr"T.";il"i,i:iLpřezkoumání u řízenim

- ke zjiŠtěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtědo 15 dnŮ ode dne Předání návrhu ,piáuy,-u-io'kontrolorovi pověřenému řízenim
žffi:"":ffiii:?;í;TT,í?;oo úřad stredáe",řéno ná1., odbor interniho áuoltu a kontroly,

;,,:ffi i?:'}"::;Z|l 
o uÝ't"dku Přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného

- se vyhotovuje ve dvo.u,stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutámímu zástupciPřezkoumávaného subjektu a .i.J"o|i, č. l se zal<tiaaáo- příslušného spisu územního celkuvedeného odborem interního uuoitu'u-tontroly Krajského úiadu Středoe.iterr" kraje.
S obsahem zPrávY o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zbraslaviceo počtu 9 stranbYl seznámen a steinoPis č, 2 prě,ri^l," pun ondřej H*toui., starosta obce. Dále starosta obcePřevzal u 

"l"kt'onffiJJ"|g.;qlá"rrunou zprávuo výsledku přezkoumání hospodaření
!:;;;:i;li:'" ve strojově oi'.inJn, ro""á,rTňi'pri nuprncní ustanovení § 4 zákona

+'|,,l^-/

dne 17,03.2021

Upozornění:
' UPozorňujeme 

,ue,etli PřísPěvkov é otganizace škohí jidelna Zbraslavicena dodržováníPostuPŮ ÚČtování investičních o*:r.r." 
"" ;;ři;;rí dlouhod"béi; odpisovanéhomajetku rČÚs Č;794, e- zóói,'pr.dkládá;í;;pi;a" plánu .riroiitáike schválení,předkládáni žádosti 

'ti"'utái o posílení investienino fondu z rezervního fonduna dofinancování investic 1investieni přispěvek l"r:orpoet zlrzoratlie-i+t.563,_ Kč,
i,f,r*Ť,:,I*:flt1 

t', so,Ó,'ďŽo poŤizeny sur,;;;iú věci v r,J""ic r šz:gl,ge Kt,

);řXŤ"i\l:i:r:"::áiir;i:i}:o1orňujeme na povinnost aktualizovat odpiso vý plán

Ondřej Havlovic
starosta obce zbraslavice

lqpet wtisků

Ifuajský úřad
Středočeského kraje Ing. Helena Francová

Ondřej Havlovic


