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Se sídlem: Karlovy

g

Yary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary - Dvory, Česká ľepublika

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Valeč
lČo: oozs5114

za rok 2021
Přezkoumání se uskutečnilo dne 30.03.2022 jako jednorźzovépřezkoumáni nazákladé
písemnéŽádosti územníhocelku doručenékrajskému úřadu dne 09.04.2021 v souladu
s $ 42 odst. l zźkona č,. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále i ,,zákon č. 12812000 Sb.*), a v souladu se zfüonem č,.42012004 Sb., o přezkoumávĺání
hospodďení územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve zněni
pozdějšíchpředpisů, (dále i ,,zákon č). 42Ol2O04 Sb.").
Zahájeno bylo dne 30.06.202I doručenímoznámení o zahájení přezkoumĺĺníhospodďení
vsouladu s $ 5 odst. 3 zźkona č,. 4Ż0l2004Sb. a s $ 5 odst. 2 písmene b) zźl<ona
č,.25512012 Sb., okontrole (kontľolní řád), ve znění pozdějších předpisů, (dále i ,,zákon
č.255l20l2 Sb.").

Místo uskutečněného přezkoumání:

Obecní úřad Valeč
Náměstí 119
364 55 Valeč

Přezkoumání bylo pľovedeno na ztlkladé oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání
ve smyslu $ 5 zákona ě.42012004 Sb. a $ 4 zákona č). 25512012 Sb. vydaného pod číslem
202IlI64lP dne 07.07.2021 vedoucí finančníhoodboru Kľa|ského úřadu Karlovarského kľaje.
Přezkoumané období od 01.01 .202l do 3l.l2.202L

Zástupci územníhocelku:

-

Michaela Holubcová - Staľostka
Dana Bohatá - účetníobecního uřadu

Jednorázové přezkoumání vykonali:

-

kontľoloľpověřený Íízenímpřezkoumání:
Naděžda Klíčová

-

kontrolor:

Bc. Lenka Najvaľová
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Předmět a hlediska přezkoumání hospodaření:
Přędmětem přezkoumání byly údaje uvedené v $ 2 odst. l a2 zákonač,.42012004 Sb.
Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno ýběrovým způsobem.
Předmět přezkoumiĺní byl ověřován dle $ 3 zákona č,.42012004 Sb. z hlediska:
a) dodrŽovaní povinností stanovených zvláštními předpisy, zejména předpisy
o finančnímhospodďení územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictvía o odměňovźlni,
b) souladu hospodďení s finančnímipľostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodrŽení účeluposkytnuté dotace nebo návratné ťrnančnívýpomoci a podmínek jejich
použití,
d) věcné a foľmální správnosti dokladů o přezkoumáxarých operacích.

Podle $ 2 odst. 3 zźtkona č,. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje' na kteľé
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem předchazejícím vyhotovení této zprźxy o qýsledku
přezkoumĺíníhospodďení bylo vrácení vyžádaných podkladů vztahujícíchse k předmětu
přezkoumání dne 30.03 .2022.

A. Přezkoumané písemnosti
I. Při přezkoumání hospodaření obce Valeč byly přezkoumány následující písemnostĺ:

Dľuh písemnosti
Návrh ľozpočtu

Popis písemnostĺ
Návrh rozpočtu obce Valeč pro rok 202I by| zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu a na inteľnetových stránkách obce v termínu
od 16.1I.2020 đo03.12.2020.

Územní samosprávný celek oznámil na své úřední desce, kde
je návrh ľozpočtuzveřejněn v elektronické podobě a kde je možno
nahlédnout do ieho listinné Dodoby.
Pľavidla rozpočtového S ohledem na termín schválení rozpočtu obce na ľok 2021 před
provlzona
0l.01 .Ż02I ĺebyla pravidla rozpoětového provizoria stanovena.
Rozpočtová opatření
V kontľolovanémobdobí bylo účetníjednotkou provedeno
1 0 ľozpočtovýchopatření.
Kontrolou bylo prověřeno:
- rozpočtovéopatření č.Ro/202ll003 schválené zastupitelstvem
obce dne 3l.05.202I usnesením č. 202112116, na inteľnetoqých
striĺnkách obce zveřejněné od 08.06.202l,
_ rozpočtovéopatření č. Ro/202Il008 schválené starostkou obce
dne 3l.l0.202l na zźů<lađěpověření zastupitelstvęm obce ze dne
20.12.2018 usnesením č. 201812116, zastupitelstvu obce dríno
na vědomí dne 23.II.202l usnesením č. 202ll25l8,
na internetoqých stránkách obce zveřejněné od 29.II.202I,
- rozpočtovéopatření č.Ro/202ll009 schválené zastupitelstvem
obce dne 23.lI.2021 usnesením č,. 202ll25l8a), na intemetových
stľánkách obce zveřejněné od 29.11.202T.
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Kontrolovaná rozpočtová opatření byla zveřejněna do 3l.I2.202I.

Schválený rozpočet

Střednědobý výhled
rozpočtu

IJzemní samospľávný celek oznámil na své uřední desce' kde jsou
ľozpočtováopatření zveřejněna v elektronické podobě a kde
.ie možno nahlédnout do ieiich listinné podoby.
Pro rok 202I byl zastupitelstvem obce schválen dne 02.12.2020
usnesením č. 2020l18l9b vyrovnaný ľozpočetobce s příjmy
a vydaji ve qýši 10.567.289,- Kč. Rozpočet je zpracován v třídění
podle rozpočtovéskladby, zźxaznými ukazateli ľozpočtubyly
schváleny u příjmůrozpočtovéparagraý a položky a u výdajů
rozpočtovéparagraý.
Schválený rozpočet na rok 202I byl zveřejněn na inteľnetoých
stľĺĺnkáchobce v tęľmínu od 14.12.2020 do 3l.12.2021.

IJzemni samospľávný celek oznérnil na své úřednídesce, kde
je schválený rozpočet města zveřejněn v elektronické podobě a kde
je možno nahlédnout do ięho listinné podoby.
1) Návrh střednědobého výhledu ľozpočtuobce na období let2020

až 2021 byl
a na

zveřejněn

na úřední desce obecního uřadu
v teľmínu od 27.ll.20l7

intemetoqých stránkách obce

do 14.12.2017.
Střednědobý výhled rozpočtu obce na období let2020 až202I byl
schválen zastupitelstvem obce dne 13.l2.20I7 usnesením
č. Ż0l7l3ll9a. obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech
a qýdajích, o dlouhodobýchzávazcích a o ťrnančníchzdrojích.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na období let 2020
až 202I byl zveřejněn na inteľnetových stľánkách obce ode dne
22.12.2017 do

3

1

.12.2021

.

2) Návľh střednědobého qýhledu ľozpočtuobce na období let 2022

až 2023 byl

a na

zveřejněn

na úřední desce obecního uřadu
v teľmínu od 03.12.2019

inteľnetových stľánkách obce

do 20.12.2019.
Střednědobý výhled ľozpočtuobce na období let 20Ż2 aŽ 2023 byl
schválen zastupitelstvem obce dne 19.l2.20I9 usnesením
č. 20l9lI0l8. obsahuje souhrnné zźkladníúdaje o příjmech
a ý dajích, o dlouhodobý ch záv azcích a o finančníchzdľoj ích.
Schválený střednědobý ýhled rozpočtu obce na období let 2022
až 2023 je zveřejněn na internetových strĺínkáchobce ode dne
23.12.2019 doposud.

Űzęmní samosprávný celek oznámil na své úřednídesce' kde

je
Závěrečný űčet

střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn v elektronické podobě
a kde e moŽno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Návrh závěrećného účtuobce za rok 2020 včetně ,zprźLw
o ýsledku přezkoumání hospodďení obce za rok 2020 byl
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu v úplnémznění
na intemetových stránkách obce V teľmínu od 07.06.202l

do 24.06.2021.
Zźĺvěreěnýúčetobce

A

J

za rok 2020

vč,etně zpráw

o

výsledku
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přezkoumĺĺníhospodaření obce Za rok 2020 byl pľojednán
a schválen zastupitelstvem obce dne 23.06.202l usnesením
č. 202112216ď. Zastllpitelstvo obce vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodďením s vyhľadou a přijalo opatření k nápľavě chyby
uvedené ve zprávě o přezkoumĺĺníhospodaření obce zarok2020.

Schválený zźxěrečnýúčetobce Za ľok 2020 včetně zptávy
výsledku přezkoumání hospodaření obce za ľok 2020
je zveřejněn na intemetoých stránkách obce ode dne 29.06.2021

o

doposud.

Územní samosprávný celek ornámil na své úřednídesce, kde
je závěrečný účetzveřejněn v elektľonické podobě a kde je možno
nahlédnout do jeho listinné podoby.

Účetnízávěrka obce sestavená ke dni

Bankovní vypis

31 .I2.2O20 byla schválena
zastupitelstvem obce dne 23 .06.2020 usnesením č. 202I l 22l 6a).
Učetnízávěrka zÍízenépříspěvkové organizacę Základní škola
a mateřská škola Valeč sestavená ke dni 3l.12.2020 byla schválena
zastupitelstvem obce đne23.06.2021 usnesením č. 202ll22l6b).
Zůstatek peněŽních prostředků na rozvahovém účtu23l - Zak|ađni
běžný účetrizemních samospľávných celků v účetnictvíobce:
- k 31 .12.2021ve ýši 5.615.698,76Kč odpovídal stavu peněžních
pľostředků dle výpisů z bankovních účtůvedených u Komerční
banky, a.s. (zůstatek ve Vyši 1 .426.169,46 Kč) a Českénáľodní
banky (zustatek ve vyši 4.I89.529,30 Kč) ke stejnému datu.

Zůstatek peněŽních pľostředků na rozvahovém

Evidence pohledávek

Inventumí soupis
majetku azźwazktl

účtu
451 - Dlouhodobé úvěry:
- k 3l.I2.202I ve výši 1 .670.754,63 Kč odpovídal stavu peněŽních
pľostředků dle qýpisu z txěrového bankovního účtuvedeného
u Komeľčníbanky, a.s.' ke steinému datu.
Evidence pohledávek je vedena elektronicky v programu MUNIS,
modul poplatky.
K3l.IŻ.2021 evidovala obec pohledávky zaodvozodpadu a ze psů
celkem vę Vyši 32.368,- Kč. obec vystavovala upomínky
k nezaplaceným pohledávkrám.
Inventaľizace majetku a závazkű obce k 31.12.202I provedena
na zékladě Plĺánu inventur na rok 202I vydarlého dne 09.12.202l
platného od l3.l2.202l do 3l.01 .2022
staľostkou obce
a Směrnice č.2l20I1 - Inventaľizacemajetkuazávazků s účinností
od21.11.2011.
Jmenována byla jedna tříčlenná a jedna đvoučlennáinventaľizační
komise, pľovedení jednotliých fuzických inventuľ stanoveno
v období od I3.I2.202l do 3I.lŻ.202I a dokladoých inventuľ
období od 20.12.202l do 3I.0I.2022. Pľoškoleníčlenů
inv entarizačních komi sí proběhlo đneI 0 .l2.202I .
Předložena Inventaizačni zpráva o výsledku inventarizace majetku
azávazki obce k 3l.lŻ.202I ze đnę3l.0I.2022.

a

v

Kontrola inventurních soupisů rozvahoých účtů23I' 26l,

4

3lI,

--

Č;.: rrĺz4lY\Nl22-3

Kniha došlých faktur

315, 321, 336, 337, 342, 378 a 451.

kontľolované období od 0I.0I.202I do 3l.l2.202l bylo
do knihy došlých faktuľ zapsźlno celkem 525 dodavatelských
faktuľ. Z těchto faktur bylo k 3I'Í2.2021 evidováno

Za

5 neuhľazených faktur ve lhůtě splatnosti ve ýši 35.895,50 Kč,
které byly zaíłčtovźnyna rozvahovém tč:tu 32I - Dodavatelé

k témuždatu.

Kniha odeslaných
faktur

odměňovĺání členů
zastupitelstva

V

kontrolovaném období od 0l.0l.202l do 3I.12.2021 bylo
do knihy odeslaných faktur zapsáno celkem 39 odběratelských
faktur. Z těchto faktur byly k 3I.I2.202I evidovány 4 neulltazené
faktury po splatnosti ve \.ýši 6.118,69 Kč, které byly zauětované
na analytickém účtu3lI 16 _ odběľatelék témuŽ datu.
Na ustawjícím zasedźnízastupitelstva obce dne 25.10.2018 byla
usnesením ě. 20l8lu 18 stanovena odměna neuvolněnému staľostovi
obce dle zákona č,. 12812000 Sb. s účinnostívyplácení ode dne
přijetí usnesení, tj. od 25.l0.2019. Dále bylo usnesením
č,. 20l8Ul8a) ze dne 25.10.2018 schváleno, že ostatní členové
zastupitelstva obce nebudou pobírat žáđnouodměnu.
Usnesením č,. 2020ll4l5 ze dnę 10.06.2020 byla zastupitelstvem
obce zvolena nová starostka obce, jako dlouhodobě uvolněná. Dále
byl usnesením č. 2020ll4l5a) ze dne 10.06.2020 zvolen noqý
místostarosta obce. Výše odměny pro nově zvoleného
neuvolněného místostaľostu obcę schválena zastupitelstvem obce
dne 10.06.2020 usnęsením č. 2020ll4l5b).

Dle sdělení obce nebyly v roce 202I vyše odměn členů
zastupitelstva obce měněny, ani v tomto roce nebyla žáďnému
členovi zastupitelstva obce schválena (poskytnuta) mimořádná
odměna.

Pokladní doklad

Pokladní kniha (deník)

Kontrola mzdových listů uvolněné staľostĘ obce a neuvolněného
místostaľosty obce za rck 202l .
Za kontľolované období od 0l.0l.202l do 3l.I2.202I bylo
v pokladní knize vystaveno celkem 731 příjmoqých a vydajoých
pokladních dokladů v jedné číselnéřadě.
Pokladní doklady nebyly předmětem kontroly.
Ke kontrole byla předložena pokladní kniha účetníjednotĘ vedena
elektronicky za mésícprosinec 202l.
Nuloqý zůstatek peněŽních pľostřeđkůpokladní knihy k3l.12.202l
souhlasil se stavem na rozvahovém účtu261 - Pokladna
a se stavem na ľozpočtovépoložce 5182 - Převody vlastní pokladně
ke stejnému datu (ľozpočtová položka 5182 nebyla ve ýkazu
vykazana).

23.06.202I usnesením č. 202ll22l6d) s účinností
od 23.06.202l byl schválen zastupitelstvem obce Dodatek č. l
ke Směľnici č. 4l20l0 ''oběh účetníchdokladů'' schválené

Dne

zastupitelstvem obce dne20.12.2010 s účinnostíod 01.01.2011.
V kontrolovaném měsíci pľosinci 202l nebyl nově stanovený denní
pokladní limit ve \ryši 50.000'- Kč překĺočen.
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Příloha rozvahy

Ke

Rozvaha

sestavený ke dni 31.12.2021.
Ke kontrole předloŽen výkaz Rozvaha účetníjednotky sestavený

Učtow rozvrh
Yýkazpľo hodnocení
plnění ľozpočtu

Yýkaz zisku a ztraĘ

Dohody o pľovedení
práce

kontrole předloŽen

k31.r2.202r.

ýkaz

Učetníjednotka má sestavený

Příloha rozvahy účetníjednotĘ

účtoýľozvrh platný pro rok2}Żl

Kontrolou vykazll Fin 2 - |2 M, kteý se týká čerpáníľozpočtu
k 3l.l2.202l, bylo zjištěno, Že v příjmové části byly vytvořeny
příjmy po końsolidaci ve výši 19.533.243,43 Kč (tj. plnění
k rozpočtu schválenému po změnách na 105,44 %) a ve výđajové
části bylo čeľpánívydajů po konsolidaci ve Výši 20.3s4.464,63 Kč
(tj. plnění k rozpočtu schválenému po změnáchna94,36 Yo).
Výsledkem rozpočtovéhohospodďení obce ke dni 3l.12.202I byl
schodek vę finančníwši85l.221,20 Kč.

Výsledkem hospodďení běžného účetníhoobdobí k3l.l2.202| byl
zisk ve vyši 2.706.720,67 Kč, kteý souhlasil se stavem
na roz;ĺahovémúčtuVýsledek hospodďení běžnéhoúčetního
období ke steinému datu.
obcí bylo předloŽeno 5 dohod o provedení práce uzavřených
v kontrolovaném období.
Ke kontľole vybriína dohoda uzavÍęná dne 12.01.202l na práce:
poskytnutí služeb _ obsluha traktoru arťvnépomocné práce v obci
Valeč a okolí. Rozsah práce stanoven ve vyši 200 hodin v době
od 12.01 .2021 do31.05.2021.

Żaanaz dohod nebyla uzavřęnase členem zastupitelstva obce.
V kontrolovaném období nebyla obcí poskytnuta smlouva

Smlouvy a další
mateľiály k
o poskytnutí dotace z ľozpočtuobce.
poskytnut'ým účeloqfm
dotacím
Smlouvy o převodu
V kontrolovaném období nebyla obcí uzavřena smlouva o převodu
majetku (koupě, prodej, majetku obce.
směna, převod)
Smlouvy o přijetí úvěru V kontľolovaném období nebyla obcí uzavŤena smlouva o přijetí
rĺvěru.
Smlouvy o věcných
V kontrolovaném období nebyla obcí uzavřęna smlouva o zřizení
břemenech
věcného břemene k majetku obce, vyjma rfízenívěcného břemene
v souvislosti s distľibučnímisoustavami energií.
Dokumentace
V kontrolovaném období obec realizovala veřejné zakźvky
k veřejným zakázkám
spolufinancované z rüzných dotačníchpľogramů,proto nebyly
předmětem kontroly.
Informace o přijaých
Písemná informace o přijatých nápravných opatřeních byla
opatřeních (zák.
Kľajskému úřadu Karlovaľského kraje doručena dne 29.6.202I,
42012004 sb.,320t2001 tj. v zákonem stanovené lhůtě do 15 dnů po projednání zprźlvy
Sb., apod.)
o qýsledku přezkoumání hospodaření obce Za ľok 2020
zastupitelstvem obce (Zo 23.06.202l). V ľiĺmcipísemnéinformace
byla Kľajskému úřadu Karlovarského laaje podána zprétva o plnění
přiiatého opatření.
jednání
Zápisy z
V kontľolovaném období roku 202I se zastupitelstvo obce sešlo
zastupitelstva včetně
dnech 21.01.2021, 11.03.2021, 31.05.2021, 23.06.2021,
usnesení
I 6.08.202I, 13 .I 0.Ż02I, 23 .I I .202I a 09 .l2.202l .

ve
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Peněžnífondy
územního celku _
pravidla tvoľby a
použiti

Zastupitelstvo obce |e devítičlenné.
V kontľolovaném obđobíobec nemělazřízenpeněŽní fond.

II. Zástupce obce Valeč prohlašuje, že v kontľolovaném období územnícelek:

.
r
!

'
.
'
.
'

netvořil peněŽní fondy,
nepľovozovalpodnikatelskou činnost,
neuzavřel smlouvu o sdružených prostředcích,

nehospodďil a nęnakládal s prostředky poskytnutými z Náľodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na zé.lr.lladémezinárodních smluv,
nenakláda| anehospodařil s majetkem státu,

zadal a uskutečnil veřejné zaká.rky malého rozsahu ($27 zákona č:.13412016Sb.,
o zadáv źníveřej ný ch zakźnek, v e znění p o zděj šíchpře dpi sů),
neručil zazávazky ffzických a právnických osob,

neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo záptljčky, smlouw
o poskytnutí dotacę a náwatné finančnívýpomoci, smlouvu o převzetí dluhu nebo

ručitelskéhozávazku, smlouvu o přistoupeníkzátvazku a smlouvu o společnosti,

'

nekoupil a ani nepľođalcenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady

B. Plnění opatření k odstranění nedostatkťl zjištěných
přĺ přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházející ľok
byla ziištěna následuiícíméně závažná chvba a nedostatek:
PorušenÝ pľávnípředpis: Směrnice č,.4l20l0 - oběh účetníchdokladů

-

Čl.]4 bod ]4.]. odst.6 - limit poktadny je Stąnoven ve výši 30.000,- Kč - Překĺočení

pokladního limitu (napľaveno)

nebvlv ziištěnv závažnénedostatkv.

c. zjištěníz jednorázového přezkoumání hospodaření
Při jednonŁovém přezkoumání hospodďení obce Valeč zarok2)Zl

nebvlv ziištěnv chybv a nedostatkv.
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D. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zpracována
na základě:
I. JednorŁového přezkoumiíní hospodďení obce Valeč zarok202|, kteľése uskutečnilo dne

30.03.2022. Kontľoloři kontľolní skupiny ve složení:kontrolor pověřený ŕízenim
přezkoumání NaděŽda Klíčováa kontľolor Bc. Lenka Najvaľová, deklaľují své kontrolní
závěry v této zprávě o ýsledku přezkoumiíní hospodaření vlastnoručnímipođpisy'

E. Závěr
I.

Přĺ přezkoumání hospodaření obce Valeč zarok202lz

nebvlv ziištěnv chvbv

č,.42012004 sb.).

^

nedosta tkv (Q

10 odst.3

nísm. a) zákona

II. Upozornění na případná rwika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků
($ 10 odst. 4 písm. a) zákona č,. 42012004 sb.)

Při přezkoumání hospodďení obce Valeč zadaný rok se neuvádí žádnárizika.

III. Podíl pohledávek a závazků na ľozpočtuúzemníhocelku a podíl zastaveného
majetku na celkovém majetku územníhocelku k31.12.2021 (s 10 odst.4 písm. b)
zákona č.42012004 sb.)
a)

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl zźxazkűna rozpočtu územního celku
c)

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0156 o/"

3,25 Vo
6,12 Vo

IV. Ověření poměru dluhu územníhocelku k průměľu jeho příjmů za poslední
4 ľozpočtovéľoĘ ($ 10 odst. 4 písm. c) zákona č,.42012004 sb.)

Na zĺĺkladěúčetnícha finančníchvykazn obce Valeč k3l.l2.202l, které byly předloženy
přezkoumávaj ícímuorgánu dne

3 0.

03.2 022,

bylo

I

zj

ištěno, že :

Č1.: rruz4il<Nl22-3

-

Valeč dne30.03.2022
Za Kľajský úřad Karlovarského kľaj e

KRAJstď ÚŘło

KARLovARsKÉHo KRAJE
11) odbor lnt mtho.udftu
. kontłr,ty
kontroloľ pověřený řízením přezkoumání

Najvaľová
kontrolor

Tato zpráxa o výsledku přezkoumĺĺníhospodďení je současně i návrhem zprźtvy o výsledku
přezkoumrání hospodaření, ke kteľémulze podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů
ođedne předĺĺnínávrhu zprávy o ýsledku přezkoumĺání hospodaření kontrolorovi
pověřenému řízením přezkoumĺíní.Konečným zněním zptávy o ýsledku přezkoumiání
hospodďení se tento návrh stává:

o
o

okamŽikem maľného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. l písm. d) zál<ona
podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením

č. 42012004 Sb. k

přezkoumiání

nebo okamžikem vzdźníse pľáva doručit kontroloľovi pověřenému řízením přezkoumání
písemnéstanovisko k návrhu zpráxy o qýsledku přezkoumání hospodďení dle 7 písm. c)
$
zákonač,.42012004 sb.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodďení se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemŽ
je předan územnímucelku a druhý stejnopis obđržíKľajský úřad
Kaľlovaľskéhokľaje.

jeden stejnopis

Zástupce územníhocelku prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplnéinfoľmace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujícich se k němu. Současně zástupce územníhocelku beľe
na vědomí, Že proveđenépřezkoumĺĺníhospodaření ho nezbavuje odpovědnosti za správnost
vykázaých výsledků.

S obsahem zprávy o v'ýsledku přezkoumání hospodaření obce Valeč o počtu 10 stľan byla

seznámena

a

jeho stejnopis obdržela

oBEc VALEČ
Náměstĺ 119
364 55 Valeě

o
Dne: J,s.J . ,b

Michaela Holubcová, Starostka
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Či.: r.rĺl4ll<Nl22-3

o

$

3

t=o
a
E

*
E

Rozdělovník:

ło x E'
5 v
ęs Ln
a

Steinopis

Počet vÝtĺsků Předáno

1

I

Valeč

Michaela Holubcová

2

I

Karlovaľský kľaj

Naděžda Klíčová

Převzala

Poučení:

L]zęmní celek můžedo 15 dnů od předání návrhu zptétvy o výsledku přezkoumání
hospodďení podat písemnéstanovisko k návrhu zpráw o qýsledku přezkoumání hospodaření
v souladu s $ 6 odst. l písm. d) zákona č,.42012004 sb.
Stanovisko zašle územnícelek na adresu Kľajského uřadu Kaĺlovaĺskéhokľaje, odbor
inteľního auditu a kontroly, s uvedením jména kontľolora pověřeného řízenímpřezkoumaní.
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