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Stejnopis č. 2

o výsledku přezkoumání hospodaření obce

šESTAJOVICE
IČ:00240851

za rok 2019
Přezkoumání hosPodařerrí obce Šestajovice za rok 2019 by|o
zahájeno dne 29.07.2019
doruČením oznámení o zahájení preŽkoumání hospod aření zaslaného
přezkoumávajícíni

orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve
. 28.11.2019 - 29,11 .2019 dnech:

.

27.04,2020
na základě zákona Č.
Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných
_42012004
celk_u a dobrovolných svazkŮ obcí, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu se zákonenr
č.255l20l2 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané

období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce

01.01.2019 - 3t.12.20lg

Šestajovice
Htrsova 60
250

92

Šesta.iovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řizenim přezkoumání
- kontroloři:

Jiří Černovský

Zástupci obce

Roman Hrdlic - starosta
zuzana Žižuove - hlavní účetní

Ing. Helena Francová

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č.42012004 Sb,, § 4 a § 6 zákona
č. 25512012 Sb.. vše ve ,ncni poraějšíchpředpisŮ, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřaclu Středočeskéhokraje Mgr. ŠtepankaDvořáková Týcová
dne l9.7.2019 pod č.j. 096538/201 9/KUSK.

předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák.

č. 42012004

Sb., ve znění PozdějŠÍch

předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořícísouČást závěreČnéhoÚČtu Podle
zákonač. 250/2000 Sb., ve znění pc:zdějších předpisťr, a to:
_ plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněžrrích operací týkajícíchse rozPoČtových
prostředků,
_ finančníoperace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,

-nákladyavýnosypodnikatelskéčinnostiúzemníhocelku,
_ peněžníop..u.", ýkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvY
mezi dvěma nebo více územními.ilky, anebo na zák|adě smlouvY sjinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
_ íjnančníoperace, týkajíci se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
_ hospodaření a nukládáni s prostředky poskytnuíýmízNárodního fondu a s dalŠÍmi
p.oitr"dky ze zahran\číposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
_ vyúčtovánía vypořádání finančnich vztahů ke státnímu rozpoČtu, k rozPoČtŮm krajŮ,
osobám,
k rozpočtům ouci t jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším

-

nakládání a hospodáření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,

_ z,adáváni

a

uskutečňování veřejných zakázek.

s

výjimkou úkonůa

postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- ituu pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
_ Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zíizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictvívedené územnímcelkem.
_ ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky poále právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

s ohledem na významnost
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
jednotlivých
jednotlivých skutečností podle piedmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování
uskutečněnítohoto
právních úkonůse vychizí ze znéníprávních předpisů platných ke dni

úkonu.

předrnětem přezkoumání ťrdaje,
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42O]2OO4 Sb. nebyly
řádr_r,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového

posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
předání přezkoumaných
učiněrrým dne 2].04.2020 bylo sňrnutí kontrolních zjištění,
pověřeného řízením
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora
přezkoumáni. že kontrola na místě je ukončena,
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
' návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2Ol9 - 2021. doložka o zveřejnění návrhu
v termínu 27.11.2017 - 14.12.2017
r střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 202l, schválený zastupitelstvem obce
13.12.2017 , zveřejněn od 1 8.12.2017
Návrh rozpočtu
r na rok2019
' doložka o zveřejnění návrhu v termínu 28.1 1 .20l 8 - 14. 12.2018
Schválený rozpočet
l na rok 2019 schválený zastupitelstvem obce dne 13,12.2OI8 jako přebytkový,
zveřejněný od l 4. 12.201 8
. Rozpis rozpočtu ze dne 10.1,20l9
S tan oven í záv azný ch ukazatel ů zřízený m o rgan izacím
' Sdělení závazných ukazatelů pro rok 2019 ze dne 1 7.12.2018 příspěvkovéorganizaci
Základni škol a S estaj ovi ce
' Sdělení závazných ukazatelů pro rok 2019 ze dne 1 7.12.2018 příspěvkovéorganizaci
Mateřská škola Šestaiovice
' Oznámení o schválení účetnízávěrky sestavené k 31. 12.2018 zastupitelstvem obce
7,5,2019 a rozdělení výsledku hospodařeni za rok 2018, zaslané .--uil.- 14,5.2019
příspěvkov é or ganizaci Mateřská škola Šestaj ovice
' Oznámení o schválení účetnízávěrky sestavené k 31.12.2018 zastupitelstvem obce
7.5.2019 a rozděIení výsledku hospodaíení za rok 2018, zaslané .-.áil.14.5.2019
pří s pěvko v é or ganizaci Základní ško l a Še staj o v i ce
Rozpočtová opatření
. č.1 schválené zastupitelstvem obce dne 13.12.2018
. č.2schválené zastupitelstvem obce dne 7.5.2019
. č.3 schválené zastupitelstvem obce dne 31 .7 .2019
. č,4schválené zastupitelstvem obce dne 24.10.2OIg
. č.5schválené zastupitelstvem obce dne
16.12.2Ol9
. č.1 schválené starostou obce dne l5.2,2019
. č.2schválené starostou obce dne 28.2.2O|9
. č.3 schválerré starostou obce dne 31.5.2019
. č.4 schválené starostou obce dne .2019
. č.5 schválené starostou obce dne 9.7
.2Ot9
. č.6schválené starostou obce dne 31.7
19.8.2019
. č.7 schválené starostou obce dne 29.11.2019
' rozPoČtová oPatření zveřejněna v souladu se zákonem č.250l20OO Sb. v platném znění
Závěrečný účet
' Za rok 2018 Projednán a schválen zastupitelstvem
- r,--,"-,-"' obce dne 7.5.2019 s vy.iádřenírrl
"bez výhradll
' Doložka o zveřejnění návrhu závěrečného účtuza rok 2018 v termínu 17,4.2019 _
l l .5.20l9
. Schválený závěrečný účetzveřejněn od 9.5.2019
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 31.10.20l9 (nedatovaná)
. k 31.12.2019 (nedatovaná)

a

J

Yýkazzisku aztráty

.
.

k 30.9.20l9 ze dne 16.10.20l9
k 3I.12.201,9 ze dne 10.2,2020
Rozvaha
. k 30.9.20l9 ze dne 16.10.2019
. k 31.I2.20I9 ze dne 10,2.2020
Příloha rozvahy
. k 30.9.2019 ze dne 16.10.2019
. k 3 |.12.2019 ze dne 19.2.2020
ÚčtoqY rozvrh
. platný pro účetníobdobí 20119 , v elektronické podobě

Hlavní kniha

.
.

anal}tická hlavní kniha za období l0l2019 ze dne 27 .11 .2019
analytická hlavní kniha za období 12l20I9 ze dne 27.4.2020

Faktura

.

.
.

dodavatelské faktury č,7|0085 - 7IO12g,7l0208 - 710300,710302 - 710311,7l03l4,
7 10316 - 7 10320, 7 10339, 7 10370 - 7 10410
_3190270
odběratelské faktury č.3190185 _ 3190238, 3190266
odběratelské faktury č. 810089 - 810125

Bankovní výpis
.č.:69-82^l51-201,238běžnéhoúčtuKBa.s.342320110100

.
.
.

č.: 10, 12 běžnéhoúčtuKB a.s.43-672404026710100
č.: 10, 12 běžrréhoúčtuKB a.s. 43-334260023710]100
č.: 10. 12 běžnéhoúčtuKB a.s. 1l5-255500025710100

.
.

č.: 10, 12 běžnéhoúčtuČSOB a.s. 3039250/0300
č.: l5, 16, 25 -28,34 běžnéhoúčtuČNB 94-3212201107I0

.č.:10,12běžnéhoúčtuMoNE,TAMBa.s'19l48442210600
. č.: 10,12 běžnéhoúčtuMoNETA MB a.s. 19l484385/0600

účetnídoklad

.

-

720140, 720148,720150, 72015l, 720170,7201J7,
610001,610002,610009,610017,610031-610071,610085,610095-610101,6l0104
-610113
Pokladní kniha (deník)
', hlavní pokladny za období 04, 05, I2l20I9
pokladny DPH za období 09,1012019
. pokladny JJ za období l0l20l9
. Stop stav pokladní hotovosti hlavní pokladny k datu 28.11.20l9 (12:40) Činil
33.181,- Kč a souhlasil na pokladní evidenci
. Stop stav pokladní hotovosti pokladny DPH tělocvična k datu 28.11.2019 (12:35) Činil
0,- Kč a souhlasil na pokladní evidenci
. Stop stav pokladní hotovosti pokladny DPH společná k datu 28.11.2019 (12:35) Činil
0,- Kč a souhlasil na pokladní evidenci
. Stop stav pokladní h^otovosti pokladny MM k datu 28.1|.2019 (13:15) Činil 7,391,- KČ
a souhlasil na pokladní evidenci
. Stop stav poúadníhotovosti pokladny JJ k datu 28.1I.2019 (12:55) činil 8.406,- KČ
a souhlasil na pokladní evidenci
r Stop stav cenin (stravenek) k 28.11.2019 Q2:a) činil 125 kr-rsů v nominální hodnotě
120,- Kč a souhlasil na evidenci stravenek

č.: 72OOO9,

720096^ 12OI30

4

pokladní doklad

.'
.

pokladna hlavní činnosti č.: 19000071 - l9000l43,19000248 - 1900027l
pokladna DPH č.: l9200066 - 19200080
pokladna J.I č,: 19400700 - 19400744

Evidence poplatků
. k 31.12.2019
Inventurní soupis majetku a závazků
. složka "Inventarizace majetku a závazkůk 31,12.2}lg,
Mzdová agenda
. rekapitulace mezd za období 03, 10/2019 (dle potřeby)
Odměňování členůzastupitelstva
. za období 03, l0, 1112019
, mzdové listy neuvolrrěných zastupitelů za období 0l - l0l20l9
.. mzdový list uvolněného zastupitele za období 01 - l1l2O19
učetnictvíostatní
' Protokol ze dne 9.5,2019 o schválení účetnízávěrky obce sestavené

k 31.12.2018,
schválená zastupitelstvem obce 7 .5.2019
' Protokol ze dne 6,6.2019 o schválení účetnízávěrky příspěvkové organtzace Mateřské
ŠkolYŠestajovice, sestavená k 31.1 2.2Ol8, schválená zastupitelstu". Ób." 7 .5.2019
' Protokol ze dne 14.5.2019 o schválení účetnízávěrky příspěvkové organizace Základní
ŠkolYŠestajovice, sestavená k 3 l .l 2.2018, schválená zártupit.lrtu"n, o*b.. 7 .5.2019
' VYrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitost i - výmaz zástavního práva,
právní účinkyvkladu k9.4.2019
Smlouvy o dílo
' Smlouva o dílo ze dne 1.10.2019, zhotovitel TUBEKO SPORT spol. s r.o,, Rynlrolec,
Předmětem smlouvy je realizace veřejné zakázky "Atletický areái pro Zš šestajovice
l. etaPa atletický ovál", cena díla 6.980.183,84 Kč bez DPH - nepřezkoumáváno.
použito podpůrně
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

' §uP"j smlouva o koupi nemovité věci
Sestajovice, prodávající ťyzické

uzavřená dne 25.|L2OI9, kupujícíobec
osoby, nákup pozemku p.č. 451l35 o výměřě 864 m2

'
'
'
'
'
'

v k.ú. Šestajovice u Prahy
KuPní smlouva uzavŤená dne l0.1.20l9, kupujícíobec Šestajovice, prodávající
Elderflower develop s.r.o., Nezvěstice, nákup pozemku p.č. 1661 o výměře 11317
m2
v k,ú. Jirny
KuPní smlouva uzavřená dne 11.1l.]019 na základě budoucí kupní smlouvy ze dne

l5.5.2009,

Prodávající obec Šestajovice, kupujícífyzická o.obu, prodej pozemku
p.č.67314 o výměře 250 m2 v k.ú. Šestajovice u Prahy
Darovací smlouva Č. 3-7407IMJTl2}l8 uzavřená dne 30.1.2019.dárce Středočeský
kraj,
obdarovaný o9.... Šestajovice, předmětem smlouvy je darování pozemků p.č.
690/5.
69016,68211 dily "&", "b", "f' vše v k,ú. Šestajovice-u Pralry
Darovací smlouva Č. S-7409/MJTl2O19 uzavíenádne 30. t.ZOt9, dárce obec
šestajovice.
obdarovaný StředoČeský kraj, předmětem smlouvy
.ie daror,ání pozemků p,č. 691/5.
69lll díl"a",667l6 díl "b", st.28l2"c".68213 dí| "d; vše
v k.ú. šestajouice u prahy
Směnná smlouva uzavřená dne 29.5.20l9, směňující obec Šestajovice
a fyzické'osoby.
směna obecního Pozemku p.Č. 209123 o výměře 75 m2 za pozemek
p.č. 209122
o výměře l37 m2, vše v k.ú. Šestajovice u Praňy
KuPní smlouva ze dne 19.12.2019 na nákup pozemku p,č. st. 1007 o výměře
438 m2
se stavbou Č.P. 391 a pozemekp.č.623119 ovýměře a86 m2 v
k.ú, šestaiovice u prahy,
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kupujícíobec Šestajovice,prodávající fyzické osoby a společnost K-M plus spol. s r.o.
Praha 7 ,IC:2562]20I
Darovací smlouvy
. Darovací smlouva ze dne 1.10.20l9 na poskytnrrtí flnančníhodaru ve výši 10.000.- Kč,
dárce obec Šestajovice" obdarovaný SdruženíliasičůČech, Moravy a Slezska Sbor
dobrovolných hasičůŠestaj ovice
. Darovací smlouva ze dne 20.2.2OI9 na poskytnutí f-rnančníhodaru ve výši 21.000,- Kč,
dárce obec Šestaiovice,obdarovaný Městská část Praha 20
Smlouvy nájemní
. Smlouva o pronájmu pozemku ze dne 9.5.2019, pronájem části Pozemku P.č.43711
o výměře tjoo mz v k.ú. Šestajoviceu Prahy, pronajímatel obec Sestajovice, nájemce
fyzická osoba
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
. Zámér obce na pronájem části požemku p.č. 437l]. o výměře 1300 m2 v k.ú. Šestaiovice
u Prahy, zveřejněno 31.1.20l9 - I8.2-2019
. Zámér obce prodat pozemek p.č. 688/3 o výměře 35 m2 v k.ú. Šestajovice u PrahY,
zveřejněno 1. 10.201 9 - 2l. l0.2019
, Záměr obce směnit pozemek p.č.209123 o výměře 75 m2 v k.ú. Šestajovice u PrahY,
zveřejněno 16.1.2019 - 8.2.20119

. Doložka o

zveřejnění záméru obce darovat pozemky

_

-

Darovací smlouva

uzavíená dne 30.1.2019, dárce obec Šestajovice, obdarovaný
Středočeský kraj, předmětem smlouvy je darování pozemků p.č. 691l5,691/l díl "a".
,,b,,,
,tiaD "c", 68213 díl "d" vše v k.ú. Šestajovice u Prahy, zveřejněno
66]16 díl
24.1 1 .2008 - | 4.12,2008
Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva o právu provést stavbu uzavíená pro účelyzákOna č. 183i2006 Sb. dne
2t,8.2019, vlastník pozemku obec Šestajovice, stavebnik Ředitelství silnic a dálnic ČR
. Smlouva o zíizenívěcného břemene - služebnosti č. IE-l2,6002764lVB/001 TR JirnYnová TR |1Ol22 kV ze dne 9.5.2019, povinná obec Šestajovice, oprávněna ČPZ

č. S-7409/M.IT]2O|9

Distribuce, a.s. Děčín
smlouva o budoucí smlouvě zŤízenivěcného břemene a dohoda o umístěnístavby
č. IV-12-6024734lyBl01 "Šestajovice,Alšova č. parc 62514" ze dne 5.8.2019, budoucí
povinná obec Šestajovice, budoucí oprávněná ČEZ Oistribuce, a.s, DěČÍn
Smlouvy a dalšímateriály k přijat}m účelovýmdotacím
. Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 1l7D8220A1579 vydané dne 22.10,2019
Ministerstv"n, pio mistní rozvoj ČR na realizaci akce "Oprava povrchu v ulicích Krátká
a Ve Skalkách v obci Šestajovice", investičnídotace v max. výŠii.978.083,- KČ
. Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č. 1|7D8220B2I87 vydané dne 22.10.2019
Ministerstv.- p.o místnírozvoj ČR na reďrizact akce "Výstavba atletického oválu
pro Zš šestajovice", investičnídotace v max. výši 5.000,000,_ Kč
. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) id,č. l15D314020938 vYdané 6.3.2019
Ministerstvem životníhoprostředí ČR na rea7izaci akce "Třídícílinka Šestajovice",
investičnídotace v max. výši 1 .002.701,10 Kč
. Nepřezkoumáváno, použito podpůrně
Smlouvy a dalšímateriály k poskytnu§m účelovýmdotacím ,
\
. verejnoprávní smlolva- o poskytnutí dotace z rozpočtu obce sestajovice ze dne
29.7.2019 o poskytnutí doiace z íozpočtuobce Šestajovice ve v'ýŠi15.000,- KČ,
příjemce dotáce Šuu,postižených civilizačními chorobami v CR, Z.S. Základni
organizace Jirny, Šestajovice, Zeleneč

.
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VeřejnoPrávní snrlouva o poskytnutí dotace zrozpočíuobce Šesta.iovice ze dne t.6.2019
oPo.skYtnutÍ. dotace z rozpočíuobce Šestajovice ve výši l2.500,- Kč, příiemce dotace
U l SestaJovlce. Z.S.
VeřejnoPrávní
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šestajovice ze dne
'
19.12.2019 o poskylnutí dotace z rozpočtu obce Šestajovice ve v;;si zs.oog.- Kč.
příjemce dotace GT Šestajovice, z.s.
Dohody o pracovní činnosti
' ze dne 1,l1.2019 obsluha plynového zařízení v budově OÚ Šesta.iovice
Dohody o provedení práce
. ze dne 16,9.2019 hudební produkce na akci ''Oslavy piva''
' Ze dne 2.9.20l9 Úklid kancelářských a technických místností včetně chodeb knihovnv
a kanceláře czechpoint
. ze dne l2.3,2019 vedení kroniky obce Šestajovice
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
! Pracovní smlouva a platový výměr ze dne 3.6.2019 - referent místnísprávy
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
, konaného dne: 13.12.2018, l1.2.2019,7.5.20l9. 31 .7.2019.24.10.2019. 16.12.2019 nepřezkoumáváno, použito podpůrně
Výsledky kontrol zíízených organizací
' Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní škole Šestajovice, provedené
finančnímvýborem dne 7.3.2019
' Protokol o výsledku veřejnosprávni kontroly v Základní škole Šestajovice, provedené
finančnímvýborem dne 6.1 1 .201 9
' Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Mateřské ško|e Šesta.iovice. provedené
finančnímvýborem dne 14.7.2019

V kontrolovaném období obec Šestajovice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
PachtovnÍ, smlouvu o výprose, o převodu nebo o zřízení práva stavby k pozenrku ve svénr
vlastnictvÍ, nehospodařila s majetkem státu. neručila svým majetkenr za závazky íyzických
a Právrrických osob, a to arri v případeclr taxativně vy.imenovaných v § 38 odst. 3 zákona
o obcíclr, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela ,n iouuu o přijetí a poskytnutí
Úvěru nebo záPŮjČky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí rueitelskéh o závazku.
o PřistouPerrí k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování
majetkových hodnot Podle smlouvy o sdružení. jelrož ie obec společníkem, nekoupila
ani neProdala cenné PaPÍry, obligace. nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani
nezrušila
PřísPěvkovou organizaci a organizačnísložku, nezaložlla ani neziušila právrrickou osobu.
neuskuteČnila majetkové vklady do právnických osob. n"prouorouulu hospodářskor.r
(podnikatelskou) činnost.
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B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Šestajovice:

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.
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D)

Závěr

Při přezkournání hospodaření obce Šestajovice za rok 2019 podle § 2 a § 3
č. 42012004 Sb., ve zněni pozdějšíchpředpisů

zákona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
písm, a) zákona č. 42012004 Sb)

(§ 10 odst. 3

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

Podíly dle § l0 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

0,37 oh

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

2,82 oh

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0100 "/"

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí189 000,00 Kč

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
' Dluh Územního celku nepřekročil60% průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpoětové roky

Šestajovice 27 .04.2020

KRAJSKÝ ÚŘen

z

STŘEDOČESKÉI"IO KRAJE

Odbor interního auditu a kontroly
150 21 Praha 5, Zborovská l1

Podpisy kontroloru

Jiří ČernovskÝ
kontrolor pověřený

Ing. Helena Francová

kontrolorka
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přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

@kupřezkoumáníhospodaření,přičemŽkonečnýmzněnímzprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst, 1 písm, d) zákona
č. 42012004 Sb,, k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání

ke ziištěním uvedenýnr v tomto návrhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhŮtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy. a to kontrolorovi pověřenému řízením
_

přezkoumání na adresu: krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontrolY,
Zborovská l l, 150 2| Praha 5
tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání

_

_

i výsledkY

koneČného

zástuPci
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu

přezklumáuu1ého subjektu a slejnopis č. l se zakládá do příslušnéhosPisu Územního celku
vedeného odborem inierního auditu a kontroly Krajského úřadu StředoČeskéhokraje.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šestajovice o poČtu l0 stran
byl seznámen a stejnopi, e. z pievzal, pan Roman Hrdlic, Starosta obce. Dále starosta obce
pírrru| v elektronická podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hosPodaření
obce šestajovice ve stiojově čitelnémformátr"r PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona
č.99/20l9 Sb.
S obsahem zprávy

Roman Hrdlic
starosta obce Šestaj ovice

27

-04.2020

Rozdělovník:
Steinopis

počet vÝtisků

1

1x

2

1x

Předáno

Převzal

Krajský úřad

Jiří Černovský

Středočeského kraie
Obec
Šestaiovice
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Roman Hrdlic

