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A.

Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu roku 2021 byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě od
26.11.2020 pro příjmy 10.666.000 Kč, výdaje 10.666.000 Kč. Financování
představuje splátky úvěru a zapojení zůstatku ve výši 1.745.000 Kč. Výdaje
rozpočtu jsou členěny odvětvově (§ RS).
Rozpočtová
Rozpočtové opatření č. 1/2021 /RO/ schválila starostka (P i V + 22.950 Kč).
opatření
RO č. 2/2021 schválila starostka (P i V + 87.011,84 Kč).
RO č. 3/2021 schválila starostka (P i V + 1.900 Kč).
RO č. 4/2021 schválila starostka (P i V + 274.337,18 Kč).
RO č. 5/2021 schválila starostka (P i V + 62.000 Kč).
RO č. 6/2021 schválila starostka (P i V + 483.525,57 Kč).
RO č. 7/2021 schválila starostka (P i V bez navýšení).
RO č. 8/2021 schválilo ZO dne 15.12.2021 (P i V + 2.460.200 Kč).
RO č. 9/2021 schválila starostka (P i V + 941.500 Kč).
Bylo ověřeno:
Hodnota rozpočtu po změnách odpovídá navýšení o RO.
RO byla zveřejněna na webu obce a na úřední desce bylo oznámeno zveřejnění.
ZO dne 17.12.2018 pověřilo starostku obce, aby mohla v případě přijetí jakékoliv
dotace a také v případě jiných rozpočtových úprav do výše 500.000 Kč, tyto
rozpočtové úpravy samostatně provádět. ZO dne 15.12.2021 zplnomocnilo
starostku obce a finanční výbor k úpravě rozpočtu k 31.12.2021.
Schválený rozpočet ZO dne 14.12.2020 schválilo rozpočet obce Počenice- Tetětice na rok 2021
s příjmy ve výši 10.666.000 Kč, výdaji ve výši 10.666.000 Kč, financováním
z přebytku minulých (let) na splátku dlouhodobého úvěru ve výši 1.745.000 Kč.
Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 17.12.2020 na úřední desce způsobem
umožňujícím vzdálený přístup. Na úřední desce oznámeno zveřejnění
dokumentu.
Stanovení
Obec je zřizovatelem PO ZŠ a MŠ Počenice - Tetětice. Obec stanovila v rámci
závazných
rozpočtu příspěvkové organizaci neinvestiční příspěvek na provoz ve výši
ukazatelů zřízeným 1.065.000 Kč. Oznámení o výši rozpočtu na rok 2021 bylo sděleno PO písemně
organizacím
dne 18.12.2020. Příspěvek byl PO poskytnut ve schválené výši. ZO dne 8.3.2021
schválilo účetní závěrku PO za rok 2020. ZO schválilo hospodářský výsledek ve
výši 130.396,49 Kč a převedení výsledku hospodaření do rezervního fondu PO.
Střednědobý výhled Návrh střednědobého výhledu rozpočtu /SVR/ na roky 2022 až 2024 byl
rozpočtu
zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě od 29.11.2021. ZO dne 15.12.2021
schválilo SVR. SVR byl zveřejněn na webu obce. Na úřední desce dne
20.12.2021 oznámeno zveřejnění dokumentu.
Závěrečný účet
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě od
18.5.2021. ZO dne 7.6.2021 schválilo závěrečný účet obce za rok 2020 a
vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad. Schválený
závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím vzdálený
přístup dne 7.6.2021. Na úřední desce oznámeno zveřejnění.
Bankovní výpis
Stav prostředků ZBÚ k 31.12.2021 dle bankovních účtů:
ČS č.ú. 1483099379/0800 - zůstatek 11.170.879,05 Kč (SÚAÚ 231 0040) ověřen
na výpis č.v. 012;
ČNB č.ú. 94-8412691/0710 - zůstatek 2.533.266,29 Kč (SÚAÚ 231 0041) ověřen
na výpis p.č. 30.
Zůstatky ve výši 13.704.145,34 Kč odpovídají hodnotě SÚ 231 v rozvaze a
hodnotě řádku 6010 výkazu Fin 2-12 M k témuž datu.
Stav prostředků účet opatrovníka k 31.12.2021 (SÚ 245) dle bankovního účtu:
KB č.ú. 107-5339690277/0100 - zůstatek 53.669,86 Kč ověřen na historii do
31.12.2021.
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Evidence majetku

Evidence
pohledávek

Evidence závazků

Inventurní soupis
majetku a závazků
Kniha došlých
faktur
Kniha odeslaných
faktur
Odměňování členů
zastupitelstva

Pokladní doklad
Pokladní kniha
(deník)
Příloha rozvahy
Rozvaha

Stav nesplacené jistiny úvěru k 31.12.2021 dle úvěrového účtu:
ČS č.ú. 317155449/0800 - zůstatek 1.934.654 Kč ověřen na výpis č.v. 012.
Dlouhodobý majetek obce (účtová skupina 01, 02 a 03, operativní evidence) je
evidován s využitím SW KEO. Obec doložila výpisy z KN k datu 4.1.2022 stav
nemovitého majetku zapsaného na LV 10001, 720 vše kat. území Počenice, LV
10001 kat. území Tetětice, LV 1797 kat. území Slížany, LV 862 kat. území
Medlov u Zborovic, LV 2214 kat. území Morkovice.
K 31.12.2021 krátkodobé pohledávky na účtech:
SÚ 311 odběratelé - částka 446.709 Kč doložena u inv. soupisu výpisem z knihy
vydaných faktur (nájem plynárenského zařízení);
SÚ 314 poskyt. zálohy - částka 312.268 Kč (zálohy na energie, vodu, záloha na
cyklomapu 27.225 Kč);
SÚ 315 jiné pohledávky z hl. činnosti - částka 87.297 Kč doložena (poplatky KO,
ze psa), vytvořena opravná pol. výše 53.004,6 Kč;
SÚ 335 pohledávky zaměstnanci - částka 485 Kč (za obědy);
SÚ 377 ostatní závazky - částka 0,71 Kč (mylná platba).
K 31.12.2021 dlouhodobé závazky na účtu:
SÚ 451 úvěry - částka 1.934.654 Kč (viz písemnost "Smlouvy o přijetí úvěru").
K 31.12.2021 krátkodobé závazky na účtech:
SÚ 321 dodavatelé - částka 6.473 Kč doložena výpisem z knihy došlých faktur;
SÚ 324 přijaté zálohy - částka 4.000 Kč (záloha na energie);
SÚ 331 zaměstnanci - částka 154.133 Kč, SÚ 336 soc. zabezpečení - částka
48.821 Kč, SÚ 337 zdr. pojištění - částka 24.315 Kč, SÚ 342 ost. přímé daně částka 13.623 Kč (mzdové náklady 12/2021);
SÚ 374 zálohy transfery - částka 23.948 Kč (vratka dotace volby);
SÚ 384 výnosy příšt. období - částka 809.020 Kč (DPPO za obec);
SÚ 389 dohad. účty pas. - částka 285.043 Kč (dohad nákladů ve výši záloh na
vodu, energie);
SÚ 378 ostatní závazky - částka 59.231,86 Kč (bank. účet opatrovník
53.669,86 Kč, exekuce, zák. pojištění, příspěvek PP).
Obec provedla inventarizaci majetku a závazků k datu 31.12.2021. Inventarizace
se řídila Plánem inventur, vydaným dne 1.12.2021 starostkou obce. Proškolení
členů IK bylo provedeno dne 15.12.2021, doloženo prezenční listinou.
Inventarizační zpráva byla zpracována dne 28.1.2022.
KDF je vedena v SW KEO. Pro období k 31.12.2021 eviduje přijetí 326 faktur
(doklad 21-001-00001 až 21-001-00326).
KOF je vedena v SW KEO . Pro období k 31.12.2021 obec vystavila 28 faktur
(doklady 21-002-00001 až 21-002-00028).
Zastupitelstvo obce má devět členů. Starostka obce je pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněna. ZO dne 31.10.2018 stanovilo odměnu za výkon funkce
místostarosty ve výši 8.000 Kč, odměnu předsedů výborů ve výši 2.757 Kč,
odměnu členů výborů ve výši 2.298 Kč, člena zastupitelstva obce bez dalších
funkcí ve výši 1.379 Kč za měsíc.
Kontrolou výplatních lístků za období 11 až 12/2021 bylo ověřeno, že měsíční
odměna vyplácená uvolněné starostce je v souladu s nařízením vlády č.
318/2017 Sb., v platném znění, měsíční odměny vyplácené neuvolněným členům
ZO jsou v souladu s usnesením ZO a nepřekračují rámec daný výše uvedeným
nařízením vlády.
Kontrola dokladů 21-701-00354 až 21-701-00523.
Pokladní deník je veden v SW KEO. K 31.12.2021 evidence zachycuje vystavení
pokladních dokladů v číselné řadě 21-701-00001 až 21-701-00523 a zůstatek
pokladní hotovosti ve výši 8.803 Kč. Zůstatek odpovídá hodnotě SÚ 261
v rozvaze a hodnotě řádku 6040 výkazu FIN 2-12 M k témuž datu.
Výkaz sestavený k 31.12.2021 (okamžik sestavení dne 31.1.2022).
Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31.12.2021 (okamžik sestavení
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Účetní doklad
Účetnictví ostatní
Výkaz pro
hodnocení plnění
rozpočtu

31.1.2022). K uvedenému datu činí hodnota aktiv brutto 87.923.029,51 Kč, aktiv
netto 65.342.979,82 Kč. Korekce ve výši 22.580.049,69 Kč je tvořena oprávkami
k stálým aktivům výše 22.527.045,09 Kč a k pohledávkám výše 53.004,6 Kč.
Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto.
Kontrola dokladů 21-804-00014 až 21-804-00030 (účet ČNB), 21-801-00632 až
21-801-01169 (účet ČS), 21-003-00028 až 21-003-00069.
Obec neručí za závazky jiných osob. Vlastnictví nemovitého majetku není
omezeno zástavním právem. V roku 2021 obec nezadávala výběrové řízení.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestaven k 31.12.2021
(zpracováno dne 27.1.2022). Hospodaření (dle tříd RS po konsolidaci) je
uvedeno v tabulce:
Výkaz FIN 2 - 12 M
Rozpočet
Rozpočet po
Plnění
v Kč
schválený
změnách
rozpočtu
Daňové příjmy
9 945 000,00
11 720 700,00 11 712 979,69
Nedaňové příjmy
525 400,00
612 900,00
591 420,13
Kapitálové příjmy
1 790 150,00
1 789 552,00
Přijaté transfery
195 600,00
875 674,59
875 674,59
Příjmy celkem
10 666 000,00
14 999 424,59 14 969 626,41
Běžné výdaje
8 448 100,00
12 870 662,75
7 912 171,38
Kapitálové výdaje
2 217 900,00
2 128 761,84
902 828,00
Výdaje celkem
10 666 000,00
14 999 424,59
8 814 999,38
Financování
0,00
0,00
-6 154 627,03

Výkaz zisku a ztráty Kontrolován výkaz Zisku a ztráty sestavený k 31.12.2021 (okamžik sestavení
31.1.2022). Náklady výše 11.369.140,23 Kč, výnosy výše 16.713.919,4 Kč,
výsledek hospodaření výše 5.344.779,17 Kč odpovídá hodnotě položky C.III.1.
v rozvaze k témuž datu. Obec účtuje pouze v hlavní činnosti.
Dohody o
Dohoda o provedení práce uzavřená dne 1.10.2021. Sjednává se kompletace a
provedení práce
roznos volebních lístků (odměna 6,54 Kč/ks x 580 ks = 3.793 Kč).
Smlouvy a další
ZO dne 14.12.2020 schválilo dotace spolkům včetně smlouvy.
materiály
SDH Počenice 30.000 Kč na akce pro děti, soutěž PHL, SDH Tetětice 13.500 Kč
k poskytnutým
na akce pro děti, hudbu na hasičský výlet, Korálky Kroměříž z.s. 3.000 Kč na
účelovým dotacím
činnost spolku, SFK Kozel, z.s. 20.000 Kč na činnost oddílu, Myslivecký spolek
Lipina Počenice 6.000 Kč na zakoupení krmiva pro zvěř, TJ Počenice- Tetětice
30.000 Kč na memoriál Jaromíra Pěnčíka, hudbu na hodovou zábavu, nákup
barvy na lajnování hřiště, Český svaz žen Počenice 15.000 Kč na akce MDŽ,
Dětský den a kulturně vzdělávací akce, KST Počenice, z.s. 10.000 Kč na činnost
klubu, Řimskokatolická farnost Počenice 20.000 Kč na opravy a pořádání
koncertů, Sociální služby města Kroměříže 32.640 Kč pro klienty umístěné
v jejich zařízeních, prodejně potravin v Tetěticích 24.000 Kč na elektřinu,
obchodu v Tetěticích 37.000 Kč na navýšené mzdové náklady. Veřejnoprávní
smlouvy byly uzavřeny a zveřejněny na úřední desce způsobem umožňujícím
vzdálený přístup. Zálohy na dotace byly na základě vyúčtování příspěvků
vyúčtovány.
Smlouvy a další
Obec k 31.12.2021 obdržela prostředky účelově určené dotace:
materiály k přijatým Transfer MŠMT ČR pro ZŠ a MŠ Počenice- Tetětice (KUZL 75585/2021):
účelovým dotacím
ÚZ 33063 příjem pol. 4111 v hodnotě 477.607 Kč, převod § 3113 pol. 5336 výše
477.607 Kč.
Kompenzační bonus (KUZL 46992/2021, 24719/2021, 70497/2021):
ÚZ 98037 příjem pol. 4111 v hodnotě 140.467,59 Kč.
Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR (KUZL 59454/2021):
ÚZ 98071 příjem pol. 4111 v hodnotě 62.000 Kč, výdaje § 6114 ÚZ výše
38.052 Kč, vratka 23.948 Kč.
Kontrolou výdajů odlišených ÚZ 98071 (volby) dokl. 21-701-00461,
21-701-00462, 21-701-00468 a mzdových nákladů 12 členů 2 VK, z DPP (dokl.
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Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)

Smlouvy o přijetí
úvěru

Zápisy z jednání
zastupitelstva
Peněžní fondy
územního celku –
pravidla tvorby a
použití

21-701-00496, 21-801-01011, 21-801-01016, 21-801-01021, 21-801-01023,
21-801-01025) nebyly zjištěny nedostatky.
ZO dne 20.9.2021 schválilo prodej pozemku p.č. 1564/1 o výměře 1233 m2 v k.ú.
Počenice za prodejní cenu 958.041 Kč + celkové náklady spojené s převodem
pozemku.
ZO dne 20.9.2021 schválilo prodej pozemku p.č. 1564/2 o výměře 1233 m2 v k.ú.
Počenice za prodejní cenu 749.664 Kč + celkové náklady spojené s převodem
pozemku.
Záměr prodeje stavebních pozemků byl zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední
desce od 19.5.2021.
Kupní smlouva s předkupním právem uzavřená dne 12.10.2021. Předmětem
smlouvy je prodej pozemku p.č. 1564/2 za kupní cenu 749.664 Kč. Kupní cena
byla zaplacena dne 15.10.2021 (dokl. 21-801-00954). Dále byly uhrazeny
náklady ve výši 5.424 Kč. Právní účinky vkladu do KN nastaly ke dni 15.10.2021.
O vyřazení pozemku z účetní evidence bylo účtováno dne 15.10.2021 dokl.
21-003-00038.
Kupní smlouva s předkupním právem uzavřená dne 12.10.2021. Předmětem
smlouvy je prodej pozemku p.č. 1564/1 za kupní cenu 958.041 Kč. Kupní cena
byla zaplacena dne 13.10.2021 (dokl. 21-801-00931 a 21-801-00932). Dále byly
uhrazeny náklady ve výši 5.424 Kč. Právní účinky vkladu do KN nastaly ke dni
15.10.2021. O vyřazení pozemku z účetní evidence bylo účtováno dne
15.10.2021 dokl. 21-003-00038.
Smlouva o úvěru uzavřená s ČS a.s. dne 24.5.2016. Na základě smlouvy
obec čerpala z úvěru prostředky ve výši 4.942.138,36 Kč. Obec se zavázala ke
splácení jistiny úvěru měsíčními splátkami ve výši 83.334 Kč splatnými vždy
k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a to počínaje dnem 31.1.2017.
Poslední splátka ve výši nesplacené části poskytnutého úvěru byla splatná dne
31.12.2021. Závazek ve výši nesplacené jistiny úvěru k 1.1.2021 představoval
dluh 942.106,36 Kč. K 31.12.2021 obec řádně splatila 942.106,36 Kč.
Smlouva o úvěru uzavřená s ČS a.s. dne 9.6.2017. Banka se zavázala
poskytnout k financování akce Generální oprava rozhlasu obce Počenice m.č.
Tetětice a akce Generální oprava veřejného osvětlení obce Počenice - Tetětice II.
etapa prostředky do výše 7 mil. Kč. Obec se zavázala ke splácení jistiny úvěru
měsíčními splátkami ve výši 62.000 Kč splatnými vždy k poslednímu dni každého
kalendářního měsíce a to počínaje dnem 31.1.2018. Poslední splátka ve výši
nesplacené části poskytnutého úvěru je splatná dne 31.5.2027. Obec čerpala
prostředky úvěru ve výši 4.910.654 Kč. Závazek ve výši nesplacené jistiny úvěru
je v účetnictví obce zachycen SÚAÚ 451 0300 a k 1.1.2021 představoval dluh
2.620.792,36 Kč. K 31.12.2021 obec řádně splatila 744.000 Kč.
Hodnota pol. 8124 výkazu Fin 2-12 M k 31.12.2021 činí 1.686.106,36 Kč a
odpovídá hodnotě uhrazených splátek v roku 2021.
Zápisy č. 1/2021 až 5/2021 ze zasedání ZO, které se konaly ve dnech 8.3.2021,
7.6.2021, 21.6.2021, 20.9.2021, 15.12.2021.
Obec zřizuje sociální fond. Hospodaření fondu upravuje Statut účelového
Sociálního fondu obce Počenice- Tetětice a zásady hospodaření s fondem. Statut
schválilo ZO dne 14.2.2002. Výši příspěvku na stravování upravuje Vnitřní
směrnice o poskytování příspěvku na stravování č. 1/2020. Fond je tvořen
základním přídělem z rozpočtu obce ve výši 2,5 % ročního objemů platů a odměn
zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a odměn uvolněných členů ZO
zúčtovaných k výplatě v běžném kalendářním roce. Pro hospodaření s prostředky
fondu není zřízen samostatný účet. Výdaje SF jsou součástí rozpočtu (§ 6171).
Fond je účtován rozvahově. Z fondu nejsou poskytovány půjčky. Účetnictví obce
zachycuje k 31.12.2021 počáteční stav ve výši 183.212,5 Kč, tvorbu ve výši
20.731 Kč, čerpání ve výši 11.592 Kč. Zůstatek fondu představuje k 31.12.2021
prostředky ve výši 192.351,5 Kč.
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Odpovědnost obce
Účetní závěrka

B.
I.

Zjištění:
Tvorba SF byla v případě zaměstnanců účtována ve výši zákonného pojistného
(což je méně než 2,5 %).
Hodnota 60 % příjmů za poslední čtyři roky činí 8.055.043 Kč. Ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 5 Zák. č. 23/2017 Sb. je dluh obce ve výši 1.934.654 Kč
(úvěr).
ZO dne 7.6.2021 schválilo účetní závěrku obce za rok 2020.

Zjištění
Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,
týkajících se rozpočtových prostředků.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku.
Nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy
s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních
předpisů o účetnictví.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. Nevyskytuje
se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích
osob. Nevyskytuje se.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

II.

C.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Závěr

I.

Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let
Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky
byly napraveny.

II.

Při přezkoumání hospodaření obce Počenice-Tetětice za rok 2021 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].
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III.

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Počenice-Tetětice za rok 2021
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
V.

3,22 %
7,02 %
0,00 %

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Počenice- Tetětice dne 8. června 2022

Ing. Antonín Putala
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

……………………………….
podpis

Pavlína Procházková, starostka obce Počenice- Tetětice, prohlašuje, že v kontrolovaném období
územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,
smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.
Pavlína Procházková, starostka obce Počenice- Tetětice, se dnem seznámení s návrhem zprávy
vzdala možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání návrhu
zprávy a požádala o předání konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku
za účelem jejího projednání při schvalování závěrečného účtu.
Zprávu převzala a s obsahem byla seznámena dne 8. června 2022
Pavlína Procházková
starostka

………………………………………………..
podpis

1 x obdrží: Obec Počenice- Tetětice
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ekonomický, oddělení kontrolní
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