Krajský úřad Středočeskéhokraje
Zborovská 1 1
I50 21 Praha 5
Stejnopis č. f,

SpZn: SZ*080877/201g/KUSK
čj., 001226l2020/KUSK

Ppráva

o výsledku přezkoumání hospodaření obce

LIBoMYŠL
IČ:00233498

za rok2019
Přezkoumrání hospodaření obce Libomyšl za rok 2019 bylo zahájeno dne 29.07.2019
doručenímoznámení o zahájent přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávqícím
orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech;
.17.10.2019

.

01.06.2020
na zékJadě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávaní hospodaření uzemních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve ruĚru pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávanéobdobí:
Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

01.01.2019 -3l,.12.2019

Libomyšl
Libomyšl71
267 23 Lochovice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený íízerumpřezkoumání:
- kontroloři:

Markéta polánková
Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

Zástupci obce:

václav červenka - starosta
Lenka Vašková - účetní

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona ě. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
ó.25512012 Sb., vše ve znéri pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru intemího auditu
a kontroly Krajského uřadu Sředočeskéhokraje Mgr. ŠtOpankaDvořiáková Týcová
ďne 19.7.2019 pod čj. 096538/2019/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zik.

č. 42012004 Sb., ve

znénípozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořícísoučást záv&ečnéhoúčtupodle
zikona č. 250 12000 Sb., ve znění pozděj šíchpředpisů, a to
- plnění příjmůa qídajůrozpočtu, včetně peněžríchoperací tykqicích se rozpočtoqých
:

-

-

-

prostřodků,
finanění operace, týkaJícíse tvorby apoužitípeněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžníoperace, tykajícíse sdružených prostředků vynakládaných na záů<ladé smlouvy

mezí dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy sjinými
právnic§fmi nebo fuzic§mi osobami,

finančníoperace, tykqicí se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
hospodaření a nakláďaní s prostředky poskytnu§mi z Nrárodního fondu a s dalšími
prostředky ze zaltaniéíposkytnutými na zákIadé mezinarodních smluv,
lyúčtovánía vypořádání finančníchvňahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtum obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
nailáďáttt a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládaní a hospodaření s majetkem statu, s nímžhospodaří iaemní celek,
zadáváni a uskutečňování veřejných zakárzek, s v}jimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
stav pohledávek azávazktlanakládaní s nimi,
ručenízazávazky ýzických a právnic§ých osob,
zastavování movitých a nemoviQých věcí ve prospěch třetích osob,
ňizováni věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rczpočtové
roky podle právního předpisu upral.uj ícíhorozpoětovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno qýběrov}m způsobem s ohledem na qýmamnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliých
právních úkonůse vycháaí ze znění právních předpisů platn;ých ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zálkona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 0I.06.2020 bylo shrnutí kontrolních zjištění,předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného íízením

přezkoumaní, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
na období 2018 - 2021, zveřejněn dne 19.12.2017
Návrh rozpočtu
na rok20l9, zveřejněn od 19.11. do 5.12.2018
Schválený rozpočet
zastupitelstvem obce schválen dne 10.12.2018 jako schodko,,ný, schodek kryt ztezeí\r
z minulých let, závazné ukazatele v paragrafovém členění,zveŤqněn dne 17 .I2.20l8
Rozpočtová opatření
č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne25.2.2019 (zveíejněno dne 25.2.2019)
č.2 - schváleno starostou obce dne 283.2019 (zveřejněno dne 28.3.2019)
č. 5 - schváleno starostou obce dne 26.6.2019 (zveřejněno dne 26.6.2019)
č.7 - schváleno starostou obce dne 23.9.2019 (zveřejněno dne 23.9.2019)
č. 9 - schváleno zastupitelstvem obce dne 9.12.2019 (zveřejněno dne 9.|2.2019)
Závérečnýúčet
za rok 2018, návrh zveřejněn od 10.6. do 26.6.2019, projednán spolu se Zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření a schváIen zastupitelstvem obce dne 26.6.2019
s lyjádřením "s výhradou", nápravná opatření přijata, zveřejněn dne 27.6.2019
Výl<az pro hodnocení plnění rozpočtu
ke dni 31.1., 31.3., 30.6., 30.9.2019 (odesláno dne 9.10.2019),31.12.2019 (odeslano
dne23.I.2020)

r
r
.

:
.
.
.
.

J
.

Yýl<azzisku aztráty

.

ke dni 30.6., 30.9.20t9 (odesláno dne 9.10.2019),31.12.2019 (odesláno dne 23.1.2020)

Rozvaha

.

ke dni 30.6., 30.9.2019 (odesltíno dne 9.10.20l9),31.12.2019 (odeslano dne 23.1.2020)

Příloha ronlahy

.

ke dni 30.6., 30.9.2019 (odeslráno dne 9.10.2019),31.12.2019 (odesláno dne 23.1.2020)

ÚrtovY rozvrh

.

platný pro rok 2019

Hlavní kniha

.

ke dni 30.9., 3I.12.2019

Kniha došlých faktur
. ke dru25.9.2019 do fač. 19-200-00267, ke dni 31.12.2019 do fa č. 19-200-00372
dle potřeby
Kniha odeslaných faktur
ke dni 12.8.2019 do fa ě. 19-250-00003, ke dni
dle potřeby

.

3l.t2.20l9 do fa č. 19-250-00006

-

-

Faktura

.

přijaté faktury č. 19-200-00108 - č. 19-200-00164 za období od 1.5. do 27.6.2019,
č. 19-200-00331 - č. 19-200-00362 zaobdobí od2.I2. do 30.12.2019
. vydané faktury č. 19-250-00001 - č. 19-250-00003 za období od 31.1. do I2.8.20I9,
č.19-250-00004 - č. 19-250-00005 za období od 12.8. do I2.II;20I9
Bankovní výpis
. č. 61 _ č. 91 za období od 7.5. do 27.6.2019, č. 140 ze dne 30.9.2019, č. l74 - č. I89
za období od 2.12. do 31.12.2019, k zékJadnimu běžnéhoúčtuč. 562913110100

.

vedenému u KB a.s.,
č. 1 - č. 19 zaobďobí od 17.1. do30.9.2019,č.25 ze dne 31.12.2019, kbankormímu
úětu č. 94-661313110710 vedenému u ČNn

r č. 009 ze dne 30.9.2019, č. 0l2 ze
ě.47030673491800 vedenému u ČS,a.s.
r §. 006 ze dne 30.9.2019, č. 008 ze
č. 438560109/0800 vedenému u ČS,a.s. -

účetnídoklad
r §. 19-801-00299

dne 31.12.2019,

k

baŇovnímu účtu

dne 31.12.2019,

k

bankovnímu účtu

úvěrový účet- splašková kanalizace

- č. 19-801-00407, č. 19-801-00608, č. 19-80I-00744

č. 19-801-00819, k základnímu běžnémuúčtuč. 562913110100 vedenému u KB a.s.

r §. 19-802-00001 - č. 19-802-00027, č. 19-802-00037, k bankovnímu účtu
č.94-66I3t3Il0710 vedenému u ČNg
. č. 19-804-00033, č. 19-804-00047, k bankovnímu účtuě. 47030673491800 vedenému
.
.

u

čS, a.s.

č. 1 901 -0001 07 ze dne 3I .I .2019 - předpis místníhopoplatku za odpad
č. 1901-000109 ze dne31.I.2019 - předpis místníhopoplatku zapsa
Pokladní kniha (deník)
květen - červen, prosinec 2019
zůstatek pokladní hotovosti ke dni 17.10.2019 ve rnýši 36 591,00 Kč v 8,10 hod.
(k d.č. 584 ze dne 16.10.2019) souhlasil se zéunamem v pokladnik<ntze

.
.

pokladní doklad
. ě. 19-701-00208 - č. 19-701-00340 za období od 2.5. do 28.6.2019, é. 19-701-00631

-

ě. 19-701-00676 za období od2.12. do 30.12.2019

Evidence poplatků
. k31.12.20l9, vedeny v programu WORD - místrrípoplatky zapsy, za odpaď, zaužívání
veřej ného prostranství
Evidence majetku
. k 31.12.2019, vedena v programu KEO
Inventurní soupis majetku a záv azků
. složka inventaňzace majetku a závazktl obce k 3I.I2.20I9 - Pl,ín inventur ze dne
27.Ií.20l9, doklad o proškoleníze dne I1.I2.20I9, včetně prezenčnílistiny,
ínventarizačnízpráva ze dne 30.1.2020, inventurní soupisy k 31.12.2019, qfpisy
z katastru nemovitostí - LV 10001 k.ú. Libomyšl, LV 106, LV 409 k.ú. Želkovice
u Libomyšle, LV 555 k.ú. Neumětely,LY 543,LV 976 k.ú. Lochovice k 31.12.2019
Mzdová agenda
'. výplatní lístky 1-9l20I9, účetní
qýplatní lístky 1,612019 ke kontrolovaným dohodrám o provedenípráce
Odměňování členůzastupitelstva
. výplatní lístky 1-9l20I9, uvolněný starosta, neuvolněný místostarosta, neuvolnění
zastupitelé

účetnictvíostatní
. Protokol o schválení účetnízávérlq obce za rok 2018 (odeslán dne 20.6.2019), účetní
závěrka schválena zastupitelstvem obce dne 26.6.2019.
Smlouvy o dílo

.

Smlouva o dílo č. 84IlTClDCl20I9l022lDCAA ze dne 23.9.2019, áotovitel
STRABAG a.s., Praha 5, IČ 60838744, zaúčelem"Oprava místníchkomunikací v obci
Libomyšl", cena ďíIa ve výši 2 075 469,36 Kč bez DPH (2 51I 317,93 Kč s DPH),
schváleno zastupitelstvem obce dne 26.6.2019, na profilu zadavatele uveřejněno
dne 1.10.2019.
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Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Kupní smlouva č.UZSV]\ťSBE|5044|20I9 - SBEM - A ze dne 9.12.2019, kdy obec
koupila pozemek p.č. 83 o výměře 367 ín2, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí
je stavba č.p. 81, dále pozemek p.č. I22ll o qfměře 7II m2, zaluada a p.é. I23
o výměře I0l7 m2, za\tada, v k.ú. Libomyšl, ptodávající Česká republika - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkoqých, smluvní strany se dohodly, že na úhradu
kupní ceny bude polůita částka ve qýši 150 000,00 Kč, kterou kupujícísložila
v elektronické aukci na účetprodávajícího, zbývajicí část kupní ceny ve výši
1 360 000,00 Kě zap|atí kupujícína účetproďávajícího, a to ve lhůtě, která jí bude
oznámena ve výzvě ptodávajiciho k zaplacení, přičemžtato lhůta nebude kratší
než 30 dnů ode dne odeslání výrvy k úhradě a zároveřt bude tato Ýzxa zaslána
do 15 dnů ode dne, kdy tato kupní smlouva bude doručena prodávajícímu, schváleno
zastupitelstvem obce dne 13. 1 1.2019.

Darovací smlouvy
r Darovací smlouva ze dne 2.12.2019, kdy obec poslqrtla finančnídar ve výši 1 000,00
Kč, na činnost, Svaz tělesně postižených v Českérepublice, z.s. (obdarovaný).
l Darovací smlouva ze dne2.I2.20l9, kdy obec poslgrtla finančnídar ve \^ýši 1 000,00
Kč, na činnost, Zo ČSOP ROKYCANY (obdarovaný).
Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva na ňízenívěcného břemene ze dne 30.5.2019 - oprávněná obec Libomyšl,
ýzické osoby (povinná), služebnost itĚenýr. sítě - právo vedení, údržbya opravy
kanalizačnístoky na pozemku p.ě. 179717 o qýměíe 31,67 m2 v k.ú. Lochovice,
finančnínáhrada věcného břemene stanovena dohodou na 300,00 Kčlm2 tj. celkem
9 500,00 Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne l0.I2.20I8.
Smlouvy a dalšímateriály k poslcytnutým účelovýmdotacím
. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace zrozpoétu obce Libomyšl č. 1/2019 ze dne
I0.1.2019, kdy obec poskytla dotaci ve qýši 15 000,00 Kč, na ubytovrání a dopravu žáků
na lyžařský qicvikov} kvrz, Základní škola a Mateřská škola Lochovice (příjemce),
schváleno zastupitelstvem obce dne 10.12.2018, žádost ze dne 5.12.2018, vyúčtování
dotace ďo31.12.2019 - vyúčtovánodne 21.II.20l9.
. Veřejnoprávru smlouva o poskytnutí dotace zrczpočlnl obce Libomyšl č.212019 ze dne
2.1.2019, kdy obec poskytla dotaci ve výši 10 000,00 Kč, na činnost zal' ádkáíů
Libomyšl v roce 20t9, ZO Český zahrádkářs$ svaz, Libomyšl (příjemce), schváleno
zastupitelstvem obce dne 10.12.2018, žádost ze dne l2.1t.20l8, vyúětování dotace
do 31.12.2019 - vyúčtovánodne 15.12.2019.
Dohody o provedení práce
. ze dne 7.L20I9 - zímnludržbamístníchkomunikací Libomyšl - Želkovice (10 hod.)
. ze dne 3.6.2019 - otganízačnízajištění dětského dne (55 hod.)
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
. platový ýměr ze dne2.I.2019 s účinnostíod 1.1 .2019, účetní
Dokumentace k veřejným zakázkám
. Slož-ka veřejné zakazky malého rozsahu - obec postupovala v pruběhu kontrolovaného
období v souladu s vniřním předpisem - Směrnice č. 2l20I5 o zadávéníveřejných
zakázek malého rozsahu, účinnostod 9.12.2015, předmětem zakazJq
je "Dodávka včetně montéňe vstupních dveří + oken budovy čp. 7l", výzxa k podaní
rybídky 2 zétlemoů, nabídky 2 zájemci, vybrána ťtrma OKNA CK, Hořovice,
IČ 67745911 s nejnižšícenovou nabídkou 126 947,00 Kč s DPH, zastupitelstvo obce
schválilo v}běr firmy dne 25.2.2019 (fa č. 19-200-00220 a č. 19-200-221
ze dne I2.8.20I9 - 135 814,00 Kč, uhrazeno výpisem č. 113 ze dne 13.8.2019).

Vnitřní předpis a směrnice
. Vnitřní směmice č. 3l20I9 o veřejných zakévkách v obci Libomyšl, s účinností
od9.12.2020.
Informace o přijatých opatřeních (zák 42012004 Sb.,32012001Sb., apod.)

. informace doručena přezkoumávajícímu orgánu dne I1.7.20l9

pod

DZ 097183/2019/I(USK

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 10.12.2018 (schválení rozpočtu na rok 2018), 25.2.,26.6.2019 (účetnízávérka
a závěrečný ilčet za rok 20 1 8), 1 3. 1 1 ., 9 .12.2019 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně.

V kontrolovaném období obec Libomyšl, dle prohlášení staros§ obce, neuzavřela smlour,u
směnnou, nájemní, pachtovní, smlouvu o l}půjčce,rlýprose, o nabytí, převodu nebo o ňizení
práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku,
nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem zazávazJq fuziclcých a právniclqých
osob, a to ani v případech taxativně vy,jmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích,
nezastavilamoviý a nemoviQý majetek, neuzaťela smlouw o přijetí a poskytnutí úvěru nebo
zápt$ěI<y, smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o pŤevzetí ručitelského
závazku, o přistouperukzávazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poslqrtoválri
majetkoých hodnot podle smlouvy o sdružení,jehož je obec společníkem,nekoupila

ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezříďíla ani nezrušila
příspěvkovou organizaci a organizačnísložku, nezaložila ari nezrušila prármickou osobu,
neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodařskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázlq malého rozsahu.

B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Libomyšl:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranénínedostatků zjištěných:
a) při dflčímpřezkoumání
Byly zjištěny následující chyby a nedostatlry - porušeny nže uvedené předpisy:

.

Zákon č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů
§ 92 odst. 1, nebot':
Zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Veřejné zasedáni
zastupitelstva obce se konalo dne 25.2.2019 a následující až dne 26.6.2019, ani do doby
dílčíhopřezkoumrání nebylo žádnéveřejné zaseďéní.

NAPRAVENO

Přijetím systémového nápravného opatření tak, že zastupitelstvo obce se
dle zákona a to dne

1

3. 1 1.

a

9. ]

2.20]9.
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již sešlo

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Byly zjištěny následující chyby a nedostatlry

- porušeny nížeuvedené předpisy:

. čÚs č. 701 - 710 (§

3ó odst. l, zákona o účetnictví)
ČÚs r. 701 bod 6.2. a6.4.o nebotn:
Obec neúčtovala k okamžiku uskutečnění účetníhopřípadu při převodech vlastnictví
k nemovitým věcem, neboť neúčtovalana účtu031 - Pozemky o poiizeni pozemků
dle Kupní smlouvy ze dne 14.12.2018 ke dni podání návrhu na zápis příslušnému
katastrálnímu uřadu - dne 14.12.2018 - ale opožděně, ke dni, kdy bylo katastrálním
uřadem sděleno, že vklad byl proveden

NAPRAVENO
Přijetím systémového nápravného opatření tak, že obec již účtovalak okamžiku
uskutečnění účetníhopřípadu při převodech vlastnictví k nemovitym věcem, Heré
podléhajízápisu do katastru nemovitostí ]coupě nemovitosti dle Kupní smlouvy
č. UZSV^/í/SBE/5044/20]9 - SBEM - A ze dne 9.]2.20]9 a byla zaúčtovánav den zápisu

do katastru dne 27.2.2020 dle zákona).

.

Vyhláška č. 41,012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovenízákona č. 563lt991
Sb., o účetnictví,ve znění pozdějšíchpředpisů, pro některé lybrané účetníjednotky,
ve znění pozdějšíchpředpisů

§ 45, nebot':

Obec nedodržela obsahové lymezení vysvětlujících a doplňujících informací v Příloze
sestavené k rozvahovému dni, neboť na položce B.2 neuvedla informaci o podaném
návrhu na vklad (zápís práva vlastnického dle kupní smlouvy), který byl doručen
příslušnémukatastrálnímu úřadu v roce 2018, ale do 31.I2.20I8 nebyl proveden příslušný
zápis na listu vlastnictví.

NAPRAVENO

Obec v roce 20I9 nekoupila ani neprodala žádrry majetek, takže účinnosttohoto opatření
bude možno ověřit v roce 2020.
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D) Závěr

Při

přezkoumaní hospodaření obce LibomyšI
ě. 42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

za rok 2019 podle § 2 a § 3

zákona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatkyo kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumánín které jř byly napraveny.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zékonač.42012004 Sb.)

Upozornění na rizika dte § 10 odst. 4 písm. a) zákonač.42012004 Sb.n v platném znění:
Neuvádí se.
PodíIy dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona é.42012004 Sb., v platném znění:

celku
rozpočtu územníhocelku

3,94 oÁ

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního

b) podíl závazktlna
c)

13,,75 Vo

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku uzemního

celku

0100 oÁ

@íi[ř:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí150 000,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazkttčiní 13 118 982,28 Kč.

Výrok dle

.

§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420DOa4 Sb.o v platném znění:
Dluh územníhocelku překročil 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky,
neboť k31.12.2019 činil Kč 13 118 982,00, což je 86 % pruměru příjmu územníhocelku
za poslední 4 rczpočtovéroky.

Libomyšl 0I.06.2020

KRAJSKÝ ÚŘeO

STŘEDOČESKÉHOKRA;E

Podpisy kontroloru:

Markéta Polánková

Odbor ínterníhoauditu a kontroly
l50 2l Praha 5. Zborovská ll

í?^"^'

kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumrání

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

&eilú"e'

kontrolorka

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
- je náwhemzptávy o qýsledku přezkoumání hospodaření, přičemžkonečným zrěním zpráw
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podaní písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému íízením
přezkoumtíní
v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
předání náwhu zEtáyy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Krajský uřad Středočeského kraje, Odbor intemího auditu a kontroly,
Zborovská 1.1, 150 2I Praha5
-

ke zjištěnímuvedeným

do 15 dnů ode dne

návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
- tento

i

výsledky konečného

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse stejnopis č. 2 předává statutfunímu zástupci

přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zaHádá do příslušnéhospisu územníhocelku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského uřadu Středočeského kraje.
S obsahem

zpráw o qýsledku přezkoumání hospodaření obce Libomyšl o počtu 9

stran

byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Václav Červenka, starosta obce. Dále starosta obce
pŤevzal velektronické podobě nepodepsanou zprávu o qýsledku přezkoumaní hospodaření
obce Libomyšl ve strojově čitelnémformátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona
č.99l20I9 Sb.
,._\\_*

václav Červenka
starosta obce Libomyšl
dne 01 .06.2020
2fi7 ?,3 Libomy,Si
lČ:"Jfi23MS8
tel.: 311 §37 779

7í

Rozdělovník:

steinonis

počet vÝtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Krajský uřad
Středočeského kraje

Markéta Polánková

2

1x

Libomyšl

Obec

Upozornění:

. yýkaz příloha -

václav Červenka

úplnost jeho vyplnění - yýkaz příloha se skládá z textových
a číselnýchčástí.Obec musí zkontrolovat správné načteníúčetníchdat číselnýchčástí
a zátroveřl, musí doplnit nebo a7ďualizovat komentaře do textových částí(zejména částí
A.1. - A.3.), které mají sloužit konečným uživatelům(např. samosprávě, MF ČR
a pod.). Textové části jsou určeny jako doplňujícízdroj informací, které nelze přímo
nalén vevýkazech Rozvaha aYýkazzisku a ztráý.
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