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Z,práva o výsledtlu přezkoumání hospotlaření obcc

BORANOVICE
V

lč:00240061

Za

rok20l9

Přezkoumání hospoclaření obce Bořanovice za rok 2019 bylo zahájeno dne 29,07.2019
doručenímoznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajicim
orgánem.

př,ezkoumání se uskutečnilo ve rlnech:
, 17.02.2020

.03.09.2019

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodařeni ťrzemních samosprávných

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem

č. 25512012 Sb,, o kontrole (kontrolní řád).
l)ř,ezlrotl nrávané období:

Př,ezkotlltt:illí proběhlo v síclle olrce:

0t.01.2019

_

31.12.2019

BoI",anovice

I(e l(ampeljčce 67
250

Fř,ezkounrá ní vylronnly

-

:

l<otttrolor pověřený ř,ízerlirn 1lt-ezkoutttátlí:
{<ontroloři:

Zástrrpci olrce:

65 Líbeznice

Alena Zeltl:tltovi't
B c.. Zuzitll tt Sv tl b od ová

l,ibor

Řápcl< - staťosta

Olga 'I'rousilor,á - hlavní účetni

l

Povět'eni kpřezkoumáni podle § 5 odst,
zákona č. 420l20a4 Sb., § 4 a § 6 zákona
Č,25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interrrího auditur
a kontroly ktajského úřadu středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne l9.7.20l9 pocl čj. 096538/20l9IKUSK.
Př'ednrětem přezliorrrnání jsou dle ust, § 2 zák. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisťr, údaje o rcrčninr hospodař,ení územníhocelku, tvoř,icí součást závěrečného účtupoclle
zákona č. 25012000 Sb., ve zrrění pozdějšíclr pr'edpisů, a to:
- plnění příimŮ a výclaiŮ rozpočtu, včetrrě peněžníclr operací týkaiícíchse rozpočtových

-

-

-

-

-

prostřeclků,
finančni operace, týkajícíse tvorby a použitípeněžrríchfondťr,
náklacly a výnosy poclrrikatelské činnosti úzenrniho celku,
peněžní opeťace, týkajici se sdružených prostr*edků vynakláclaných na základě smlouvy

mezi dvěnra nebo vice územními celky, anebo nA základě snrlouvy

s

jinými

právnicl<ými nebo §lzickýnri osobami,
í'rnančníopeťace, týkajíci se cizích zdrojťr ve smyslu právnich předpisťr cl účetrrictví"
hospodařeni a nakládáni s prostředky poskytrrutýlni z Národního fondu a s dalšírni
prostředky ze zahraniéíposkytrrutými na základě rnezinároclniclr srrrluv,
vyúčtováni a vypořádárrí finančrríchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůrnkrajů,
k rozpočtrim obcí k jiným rozpočtům, ke státninr lbndům a k dalšírnosobátn,
nal<láclání a hospodařerrí s nrajetketn ve vlastnictvi územnílro celku,
nakládáni a hospodaření s majetkem státu, s nirnž hospodař:í úzenrnícelek.
zadáváni
uskutečňováni veř,ejných zakázek, s výjimkou úkonů postupů
přezkoutttanýclr orgánerrr dolrledu podle zvláštrrilro právrrího předllisur,
stav pohledávek azávazků a nakládání s nimi,

a

a

rtlčettíza závaz,ky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nenrovitých věci ve pros;rěch třetích osob,
zřizováni věcnýoh břemen k niajetku ťtzenrníltocelku,
účetnictvívedené územtrímcelkem,
ověř,ení poměru clluhu územníhocelku k prťrměru jeho přijrnů za poslední 4 rozpočtové
roky poclle právniho předpisu upravuj icílro rozpočtovou odpovědnost,

Přezkournání hospoclař,eni bylo provedeno výběrovýnr způsobem s ohledenr lla významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumáni. Při posuzování jednotlivých
právnich úkonůse vychází ze nlění právrrích předpisů platrrých ke clni uskutečněnítohoto
úkorru.

Poclle ustanovetrí § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly př,edrnětern př,ezkournárti údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčerrlivosti podle dariovélro ř,áclu.

l2 oclst. 'l písnr. g) kontrolniho řádr"r
učiněným clne L7.02.2020 bylo slrrnutí kontrolnich zjištění,přeclání přezkoumaných
dokumentů zástupcům ťtzenrnilro celku a prohlášení kontroloťa pověřerrého řizením
Posleclním kontrolnínr úkonern ve smyslu ustanovení §

přezkournání, že l<onttola na nrístě je ukončena.

2

A. F řezkoumané písemnosti
Stř,eclněclobý výhled rozpočtrr

r

na obdobi 20ltt

6.2017
Návrh rozpočtu

- 2020 schválený zastupitelstvem obce dne 7 . 6. 2017,

zveř,ejněn clne

14.

.

zvet'ejněný dne 28. ll. - l8. 12. 2018
Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce clne 17 . 12. 20l8 jako vyrovnaný - z,ávanlé ul<azatele
dle přiloženého sclrr,áleného návrlru rozpočttt ve výclajiclr v oclvětvovérn členěni
rozpočtové skladby (paragrafv), zveřejněný clne 3 l, 12. 2018
Rozpočtová opntř,ení
. č, l k 30. 4. 2019 provedeno starostou obce rra základě pověřertí zastupitelstva obce
ze dne 1"7 . 12. 20l8 (zvei,ejněno rlne 13, .5. 20l9)
J ě. 2 k 3l. 5. 2019 provecleno starostou obce na zál<laclě pověřeni zastupitelstva obce
ze dne 17, 12.2018 (zveřejrrětro clne 10,6.20l9)
. č. 3 k 30. ó.2019 provedeno starostou obce na záklaclě pověření zastttpitelstva obce
ze clne 17 . 12. 20l8 (zveřejrrěno clne 8. 7 . ?019)
' č. 3 k 31. lZ.2019 provedeno stalostott obce na záklaclě pověření zastupitelstva obce
ze dne l7. 12.2018 (zveřejněno dne 20.1,2020)
Závěrečný ričet
J za rok 2018, projednán a schválen clne 12. 6.2019 spolu se Zprávou o výsledku
př,ezkor"rmárrí hospoclařeni s vyjádřenínr "s výltradami", nápravrrá opatřeni přijata,
zveřeiněn clne l7, 6.20|9, návrh zveřejněn od 22.5. do l3, 6 20l9
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k 30. 6.20"íq bez daIa vyhotoverri, k 3l, l2,2019 bez clata vyltotoverrí
Výkaz zisku n ztráty
l k 30. 6. 2019 - okarrržik vyhotoveni dne 3, 7. 20'|9, k 3l , 12. 2019 - okamžik vyhotovení
clne l3. 2,2020
Rozvaha
. k 31. |2,2018 - okatrržik vyhotovení dne 13. 2.2019, k 30. 6, 2019 - okarnžik
vyhotovení dne 3. 7 . 2019. k 31. 12, 2019 - crkanržik vyhotoverli clne l3. 2. 2020
Př,ílolrn rozvnhy
' k 30. 6.2019 - okamžik vyhotoveni drre 3. 7,2019, k 31. 12. 2019 - okarnžik vylrotovení
dne 13.2,2020
Účtový rozvrlr
. platný pro rok 20l9
}llnvní knilrn
. za rol< 20l9 (dle potřeby)
ťlčetr,ícleník
a za rok 20l9 (dle potřeby)
Kniha došlých fakttrr
l za ok 2019 (clle potřeby)
Bnnlrovní výpis
. č.6, l2 k bankovnirnur účtuč. 1082620l/0'l00 vedcnómu rr l(omerčrríbanky, a. s,
ťlčetnitlot<Iad
. č, 3290|17 - 3290t32, 3290134 - 3290l4l, 3290l43 _ 3290l5l, 3290287,3290290,
3290293, 3z9o295 - 3290305, 3290307 - 3290310, 3290313, 3290315, 3290316,
32s03'l8 k bankovnínlu účtuč, l082620l/0l00 vcclenémrt tt l(crnrerčni lranky, a. s.

r

vnitt'ni doklacl Č, 61009 (vyř,azení akcii z majetku obce), ól00l0 ze dne 28,2.20tg
(zaúČtovánípředpisrr místníclrpoplatků),610045 ze dne 19.6.2019 (přeúčtováni
výsledku hospodaření za rok 20l8), 6t0054, 610055
Polrlaclní knilra (dcník)
I za. měsíc srpen, listopad a prosinec 20l9
'r Skonto cenin - zŮstatek poštovnich známek ke dni 3. 9. 2019 činil 2l ks á Kč l9,00
Skonto pokladni hotovosti - zŮstatek ke dni 3 , 9. 2019 činil Kč "77 0?I,0a (k polcladnírrru
dokladu ě.232), hotovost souhlasi ze zůstatkem v pokladní knize
I'okladní doklad
, č.209 -232,276-342
Evidence poplntkri
" vedena v počitači- excellové tabulky
Evidence mnjetku
. veclen& v modulu majetku Triada
lrlvettturní soupis nrajetkrr a závazkťt
' sloŽl<a inventarizace majetktr a závazkri obce za rok 2019 - zejrnéna: Plán irrventur
ze dne 1l, 12. 2019, doklad o proškolení inventarizačni komise ze dtte 16. 12.20t9,
inventurní soupisy k3l. 12.2019, lrrvental,izaéní zpráva ze dne 29. 1.2020, výpisy
z LY za obec a příslušná katastrální úzenríse stavent k 3l, 12, ?019 - narnátkově
dle pcrtřeby

IVIzclová agenda

.

Rekapitulace rnezd za rněsic červen a prosinec 20l9
Odměriování členri znstupitelstvn
r výplatni listina za měsíc červen 2019 - uvolněný starosta obce a neuvolněni zastupitelé
obce

účetnictvíostntní
r Protokol o sclrválerrí účetnizávěrky obce za rok 20l9 cldeslálr cio cerrtrálního systérnu
úěetnich iníbrmaci clne 9. 7.2019 za obec Boř,anovice
Srnlorrvy o clílo

'

o dílo č. 3l2/2a19l0Ú ze clne lB, 3, 20l9 r"rzavřetra se zhotovitelem
S'IRABAG, a. s. Praha 5 na akci " Pat*ovaci stání při MI( Pivovarská, obec
Smlouva

Bořanovice" v celkové výši Kč 679 679,71 bez DPH, zveřejněna dne l8, 3. 2019
Snrlorrvy o př,evoc|u lrrajetlrtr (koupě, prorle,i, §lttěltáo 1lř,evotl)
I(trpní stttloltva ze clne l0.4.20l9 o l<tlLrpi p<lzemlttt p. č, l27140 k ú. Bořanovice,
zastLrpitelstvo ol.ice schválilo clne l.]. :i, 20l9
l(uprti strrloltva zc clne 20. 5.2019 o kor"rpi pozcrttku p. č. l4lll2(; l<. ú, Boř,arrovice.
zastttllitclstvtl olloc schválilcr clrrel l]j. .] 20l9

,

u

Darovncí smlouvy
r Darovaci smlouva ze cltre l'7.4.2019 uzavř,el]a s dárcern'l]ECHNtl( PARTNER
s. r. o. Praha 8 o poskytnuti spol1zorskélro íirrančrtilrodaru ve výši Kč 20 000,00
rra podpcrrrr kulturrrích akci v roce 20l9
' Darovací smlouva ze clne 27.5.2019 uzaví,erra s obdarovaným Samostatné sclružení
rybářů ČRS Bořanovice o poskytnutí 1Ťnančniho dartt ve výši ke 6 500,00 na zajištěni
občerstvení a rybářsl<é ceny pro děti při př,iležitclsti konáni dětského dne
' Smlouva darovaci ze dne 4, 4, 2019 uzavřena s dárcem Str'edočeský krai Praha 5
o darování pcrzemku p. č,33314 l<, ťr. Bořalrovice v úěetni hodnotě Kč 12 135,00,
zastupitelstvo obce schválilo clne l3. 6, 2018
. Darovací smlouva ze dne 20. íZ. 2019 vzavřetta s obdatovanýnr SPONTE - rradační
íbnd Bořanovice - Pakorněr'ice o pcrskytnuti í'lnančníltodaru ve výši l(č 100 000,00
na opravtl zárrrku Pakoměřice, zastupitelstvo obce schválilo dne 1l . 12.2019

4

r

Darovací smlouva č- 912019 ze rlne 17 12. 2019 uzavíena s obdarovaným Domov
pro seniory Hofienzie, p. o. Bořanclvice-Pakoměřice o poskytnuti íirrančnihodaru
ve výši t(č 10 000,00 na zkvalitněni prostředí a pfovoz Dontova
Snlouvy o výpťrjčce
" Sn'llouva o výpŮjčce ze dne 3, 7.2019 o výpůjčcečásti pozernku p. č. 25013
k. Ú, Bořanovice za účelernumístělrí3 kusů včelich úlů,zastupitelstvo obce schválilo
clne l2. 6.2019
Sntlouvv nájernní
r Pachtovní smlouva ze clne 24.6.20lg o propachtclvání části pozemktl 1t. č.7814
k. ú. Bořanovice k pěstební čirrrrosti, sekánitrávy a údržbypozentktl
' Smlouva o nájmu prostoru sloužiciho podnikání ze dne 18, 12.2019 o pronáijnru
nebytových prostor v netttovitosti obce č. p, 64 na stp, č. 186 k. ú. Bořanovice za účelern
provozován i kancel ářské činnosti
Zveř,ejněné zánrěry o naltládáni s majetkem
' Pacht části pozemku p, č. 7814 k. ťr, tsořanovice - záměr zveř,ejněn dne 22. 5. 12, 6.20lL)
' VýprŮjčka části pozemku p č. 250/3 k. ú. t]oř,anovice - záměr zveřejněn dne 22. 5. 12. 6.2019
Pronájem
nebytových pfostor v nemovitosti obce č. p. ó4 na stp, č. l86 k. ťr. í3ořanovice
'
- zátměr zveřejněn dne 25. 11. - l2. 12.2019
Srrrlouvy o věcných bř,ernenech
' Smlouva o zř'ízeni věcrrého břetnene - služetrnosti ze dne 12. 12.20|9 uzavřena
se společností ČEZ Distribuce, a, s. Děčin cl zřizeni věcnéhcl břemene na pozemku clbce
p, č, 33916 k. ú. Bořanovice za účelemzřizeni umistění a pťovozováni zaíizeni
distribučnísou§tavy, zastupitel§tvo obce schvtililo clne l l . 12.2019
' Smlouva o zíizertívěcnélro břemene - služebnosti ze clne 12,9,2019 uzavř,ena
se spoleČrrosti ČEZ Distribuce, a. s. Děčin o zi,izeni věcrrého břenrene na pozemku obce
1l. ě. 6218 k. ú, Bořanovice za účelemzíizeni urrristění a ptovozováni zařizeni clistribučni
soustavy, zastirpitelstvo obce sclrválilo dne 1 l .9.2019
Dohody o provedcní práce
zg dne 3. 1. 20l9 uzavř,ena s pi E. P. za knihovrrické práce (rozsah l00 hoclin)
)' ze drre 3. 1 . 2019 uzavřena s pí M. K. za ťrklidovépráce (rozsah 240 hoclin)
Dolrumentace lr veřej ným zakázkánr
' Složka veřejné zakázky rnalého rcrzsalru na akci " Parkclvaci stáni při MK Pivovarská,
obec Bořanovice ", zejména: Smlouva o dílo č,3l2l20l9l0Ú ze dne l8 3, 2019
uzavřena se zhotovitelern STRABAG, a, s. Praha 5, Faktura č. 1990500009 ze dne
I0. 5 20l9 vyclaná doclavatelem STRABAG" a. s, Praha 5 v celkové výši Kč 679 679,7l
- zakázka byla zaclána v souladu s pravidly stanovenýrni vnitř,nínr př,edpisem obce
Slněrnice k zacláváni veřejných zakázek nraléhr: rozsahu ze dtle 27 . 9. 2017
Vnití,nípředpis a snrěrnice
. Soubor vnitřních směrnic platrrých pro rok 20l9 (nepřezkourrráváno, použito podpťrrně)
lnforlnace o přijntých opntř,eních (zál<.420/2004 Sb., 320/20al Sb., apod.)
. clopisem zaslaným přezkourrrávajicinru orgánu clne l9. 6, 2019
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
a ze dne 17. 12,2018, 13. 3.2019, 12.6,2019 (schváleni ťrčetnízávěr"ky obce za rok
20t8), 1 l, 9, 20t9, 11 12.20l9 (NEPŘnzrouvÁvÁNo, použito podpůrně)

V

l<orrtrolovirnéttr trbclobi obec |]oř,attovice, dle prohlášcttí stitl,clsty tllrce, tleltzavi'ela stnlouvtl
stnčntrclu, stlrloltvtt 11 1,ýpl,ose, o nabl,tí, převtlcltt ttcbtt tt ziizení pritva stavby l< pozerrrltrt

v0

sr,ónt vlastttictt,i, nclttlspodařila s tttttjctkctir s[átu, tterLtčila svýrn rnajetlienr
z,tl z,ávaz,ky íyzict<ýclr a právnických tlsob" a t0 ani v pi'ípaclecli taxativnč vyjnrclrovaných
v § 3ti oclst.3 záI<ona o obcíclr, ttezastavila nlovitÝ a llclttcrvitý trrajctel<. tlettzavřela stttlouvu
o při.jeti a pos|<ytrrtrtí ťrvěr,tr ncbo zápťričl<y, stttlottvt"t cl ptlsl<ytntttí clcrtaotl, stttlOltvtt cl př,cvzctí

clluhu, o přcvzeti rLrčitelskéhozávaz,l<tl, o př,istcrttpeni l< zár,azktt a snrlottvtt o sclt,ttžení,
sttrlouvu o spolcčnosti a poskytorláni nra.ietl<ových hoc]lrot potllo stlllotlvy o sclružerrí.
jelrož .ic oboc s1loIečnil<errt, rreliclupila ccnnó papíry. rroktltrpila atti ttcptnc|ala olrligacc,
lrevydala kclnlunálrri dluhopisy, nezřídila alti rrezlušila 1rříspěvl<ovott organizaci a tlt,galtizačttí
sltržltu, nezaltlžila ani nezlušila právnicl<cltt trsobtt, ncLtslttrtcč:niIn nrajell<clvé vklacly
clcl prá r,nicl<ých trsoll, uskutečnila potlze vcře.inó ziil<ázlty ntalólrcl t'ozsahu,

(l,

ts" Z,jištěníz

přezkaumání

Při přczkorrllání hospoclaření obce Bořarlovice:
Niebyly zjištčnr,chylly a nedostatliy

G. Plnění opatření k odstranění nedastatků zjištěných:
a) př,i_ d ílčíErpř,ezlioumírn í
Ityly zjištělry nrisleclrrjící chyby a lledostatlty

-

portršelry ltíŽtr tlvt:cltltló 1lř'ctlllisy:

"

Zítl*ott č,23l20l7 Sb., o ;rrnviclleclr roz;ročtovó oclpovětlnosti
§ 5 odst. 3, ncboť:

S návrhent rozpočttt na rclk 20l9 obec nezvcřcinila inlbrmacc o sclrválerréttt 1,ozpočtu

rozpočttlvý r,ol< předoházejíci rol<u, lra ltterýie přcclkláctán nár,rlt rozptlčtlt, a očckávarré
nebo skutečnéplnčnírozpočtu z.a předcház.e.iicí rol<.

tra

N^.PRAVENO

Při.latim nlipt,ttwúhtl ,sllstómového o1tctli'ani luk, žc .s tttiv,htm rtnptňltt nu roli 2020 obec

schvúlertémrozlltlčllt ,tu t,tlzlltlčlrll,.1'l nú přl:dclláze.fici roht,
nu klar.1', lu 1lt'aclklcit{ún ncrw,h trl4ltlčltt, tl očalttit,ttltéttaful skultt\ttó 1llttětti t'tlz1ltlčltt

zvai'afnilct ittftrmttcc
zct

1lřcdcluiza

jici

tl

rulk.

b) při přezkournání lrosrroda
I}yly zjištělry lrásletlrrjící chyby a rtedostatlry - porušcny níŽe uvedcné př'ctlpisy:

,

Vyhlášl<a č.270120l0 Sb., o illvcltl,nriznci nrajell*u a,távazlttio ve zněrlí pozctějších
př,cclpisli
2, lteboť:
7
oclst.
§
Skutečný stav ttebyl při dol<laclor,é inventtlř,c or,ěř,ett podle ittverttarizační eviclenct" k účtu
0(l9 Ostatrlí dlor_rhclclobý í'inarrčnínta.ictcl*, \z tóto srruvislosti dŮrazlrě r.tptrzorňttietne,
žc tlbec v důsleilkrr rieověřcrrého zůstatktt (výpisenr z ťlčtucennýclr papirťr) nez,iistila,
že zře,inrě již žádrÉakci Člcskéspořitelny ncvlasltli a tlertlrlatttila trrclížsvó rrárol<y
113, ,7yplacetti ceny těchto akcií po trucetrótrt výl<r.tlru proveclenétrl rrra.iclritnírl vlastníken't
(viz Oznárrreni o přijclí usnesetti valtró ltrttttraily Českéspoř,itelny, a, s. o tlttcettéttt
přechoclrr všeolr al<cii vlastněnýclt ostattlittli al<oioniiři tta Eit"sle Citoup Barrk AG ze dne
B. l0. 20l8 c,loručenéobci).

NA1,|tAVllN()
I,'ni lř,t

t

im clokloclem č. ó l 00()9

D) Závěr

Při

přezkor"rmání hosptlclaření obce Bořartovice
č, 42012004 Sb., ve znění pozclějšíclr předpisťr

za tok 2019 podle § 2 a § 3

zákona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a netlostntkťr zjištčnýchpři dílČírn
přezkoumáni, lrteré již byly nnpraveny.
(§ 10 odst. 3 pism. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. n) zákona č.42012004
Nerrvádi se.

Slr.o

v plntném znČlrí:

Poclíly dle § l0 odst. 4 písnr. b) zákona č. 42012004 Sb., v plntném znění:

celku
b) poclil závazků na rozpočtu úzernníhocelku
a) poclíl pohledávek na rozpočtu úzenrniho

0,6.§

9/o

1,54 ol,

c) poclíl zastaveného majetku na celkovém majetku úzenrnilro

celku

0o00

9/o

K.gmentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkový obj em dloulrodobý ch záv azků ěini 2 3 44 l i 0.92 I(č.

Výrol* dlc § l0 otlst. 4 písln. c) zákotta č. 42(rl21l04 §b., v plntIrónr znčIti:
" Dluh ťtzemního cell<tt nepřekročil ó0% 1rrůrrrěru jeltcl při"inrťiza poslcclní 4 r'ozltočtovérol<y.

KRAJSKÝ

Bořanovice 17,02.2020
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srŘpoočesrÉHorRnle

Odbor intcrního ruditu a kontroly
l50 2l Prrha 5, Zborovská l l

Podpisy kontrolorů:

ný/

t PL-^

..V....

Aletia Zetrtatrtx,á
l<

o

lttrtllor ptlvěřený

(/,
lJ

c, Zuzlttltt

S

vobocltrvá

/

ř,í zctt í tt,t

/

lLr!^-_
l<

otttrcllorl<tt

př,czkou rnáni

Tato zprávn o vÝsl.edku nřezliorrmání:
- je návrhem zprávy o výsledkr"r přezkournání hospodař,ení, přičernž konečnýnr zněnim zprávy
se stává okamžikern marného uplynutí llrůty stanovené v § ó odst. l písnr. cl) zákona
č. 42012004 Sb,. k podáni pisemného stattoviska kontrcrlorovi pověřenérrru řizerrint
př,ezkoumání

ke zjištěním uveclerlým v tomto návrhtt je možno podat písentné starrovisko ve lhůtě
do l5 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to konttolorovi pověřenérntr řizerrím
-

přezkournání na aclresu: l(rajský úr"ad Středočeského kraje, Oclbor irrternilro auditr"r a kontroly,
Zbolovská l 1, 150 21 Praha 5
- tento návrh zpr,ávy cl výslerlkrt př,ezkounráni lrospoclařeni obsalruje

i výsledky

konečrrého

clíl číhopř,ezkounráni

- se vylrotovuje ve clvcru stejnopiseclr" přičernž se stejnopis č. 2 přeclává statutárnírrru zástupci
přezkournávarrého subjel<trr a stejnopis č. se zakládá clo přislušnélro spisu ťrzernnilto celkr"t
vederrélto Odborern interniho auditu a kontroly l(rajského úřadu Stř,ecločeskéllo liraje.

l

S obsahern zprávy o výsledku přezkotrnrání hospodaření obce Boř,anovice o počtu 9 stran
byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Libor Řápek, §tarosta obce.

1A"L

\-l
l.itl<lr Řápek
starttsta tlllce l]tlřatttlvioc

É-:,,Tš
* [r{řlt

,.\,. ... ..,

..

clne l7. óz, zozo

\*%"*Ž,r1,",

Iloztlělovník:
steirrollis

í}očetvÝtisltri

Př,eclálro

Př,cvzal

l

lx

l(r,rrjský úřad
Střecločeskéhcr kririe

Altlna zottlatttlvti

2

lx

Obec
Bořanovice

t,illor i{irpclr

9

