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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníbyla zpracována na základě ápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 1. 11. 2021 - 2. 11. 2021 a na základě
výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech
28. 2. 2022 - 1. 3. 2022.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
Č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem
Č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon Č. 420/2004 Sb.). Kontrolním
úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Tršice za rok 2021 dne 6. 10. 2021. Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžnéinformaceo kontrolníchzjištěníchdne 11. 3. 2022.

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřadTršice

Přezkoumané období: 1.1.2021 - 31.12.2021

Dílčí přezkoumání hospodaření ve dnech 28. 2. 2022 - 1. 3. 2022 vykonali:

kontrolorpověřenýřízením přezkoumání:
kontrolor:

Ing. Petra KrejsováOdehnalová
Bc. Daniela Machalová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona Č. 420/2004 Sb.
a § 4 zákona Č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen
zákon Č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajskéhoúřadu Olomouckéhokraje
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci obce: Pavel Kováček- starosta
Jana Ulicová- účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání.



ZÁVĚR zPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí

1. Kontrolní zjištění (§ 10 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb.)

Při přezkoumáníhospodaření obce Tršice za rok 2021

• nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.).

2. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Při přezkoumání nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad
na hospodařeníúzemníhocelku v budoucnosti.

3. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl
zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2021
(§ 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtuúzemníhocelku
b) podíl závazků na rozpočtuúzemníhocelku
c) podíl zastaveného majetku na celkovémmajetkuúzemníhocelku

1,76 %
8,20%

0%

4. Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb.)

Na základě výpočtu poměru dluhu územního samosprávného celku k průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost lze konstatovat, že dluh obce Tršice k 31. 12.2021 nepřekročil 60 % průměru
jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky.
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Předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,
tvořící součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.
Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením
§ 9 písmo a) zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona Č. 420/2004 Sb.:
plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,
finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem
státu, s nímž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem,
ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictví a o odměňování,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměty přezkoumání hospodaření byly ověřeny na vybraném vzorku finančních,
účetních a majetkoprávních operací - viz část C. Přezkoumané písemnosti.

A. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření obce Tršice za rok 2021

• nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
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Při přezkoumání hospodaření obce Tršice za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2021

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Tršice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Tršice za rok 2021 byly přezkoumány následující
písemnosti:

rozpočet

Návrh rozpočtu: obce na rok 2022 zverejnen na internetových stránkách obce
a na úřední desce ve dnech 26. 11. 2021 - 14. 12. 2021, schválen zastupitelstvem obce
dne 13. 12. 2021, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách obce
https://www.trsice.cz/obec/zastupitelstvo/rozpocet.jsf a na úřední desce dne 5. 1. 2022

Rozpočtová opatření: rozsah pověření starosty obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření schválilo zastupitelstvo obce dne 12. 12. 2018

Schválený rozpočet: obce na rok 2021 zastupitelstvem obce dne 30. 11. 2020, návrh
dokumentu zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední desce ve dnech
13. 11. 2020 - 1. 12. 2020, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách
obce https://www.trsice.czlobec/zastupitelstvo/rozpocet.jsf dne 8. 12. 2020

Střednědobý výhled rozpočtu: obce na roky 2022 - 2024 schválený zastupitelstvem
obce dne 30. 11. 2020, návrh dokumentu zveřejněn na internetových stránkách obce
a na úředn í desce ve dnech 13. 11. 2020 - 1. 12. 2020, schválený dokument zveřejněn
na internetových stránkách obce https://www.trsice.cz/obec/zastupitelstvo/rozpocet.jsf
ode dne 8. 12. 2020

Střednědobý výhled rozpočtu: obce na roky 2023 - 2025 schválený zastupitelstvem
obce dne 13. 12.2021, návrh dokumentu zveřejněn na internetových stránkách obce
a na úřední desce ve dnech 26. 11. 2021 - 14. 12. 2021, schválený dokument
zverejnen na internetových stránkách obce
https://www.trsice.cz/obec/zastupitelstvo/rozpocet.jsf ode dne 5. 1. 2022

Závěrečný účet: obce za rok 2020 schválený zastupitelstvem obce dne 17. 5. 2021,
návrh dokumentu zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední desce
ve dnech 11. 3. 2021 - 18. 5. 2021, schválený dokument zveřejněn na internetových
stránkách obce https://www.trsice.cz/obec/zastupitelstvo/rozpocet.jsf dne 28. 5. 2021

účetnictví a výkazy

Bankovní výpisy: Č. 036 k účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období
21.12.2021 - 31.12.2021, Č. 2021/12 k účtu vedenému u Československé obchodní
banky, a. s., divize Poštovní spořitelny za období 1.12.2021 - 31.12.2021 ač. 40
k účtu Dotace vedenému u České národní banky ze dne 31. 12. 2021 - kontrola
zůstatků základních běžných účtů obce ke dni 31.12.2021

Bankovní výpisy: Č. 027 k účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období
21. 9. 2021 - 30. 9. 2021, Č. 2021/9 k účtu vedenému u Československé obchodní
banky, a. s., divize Poštovní spořitelny za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021 ač. 27 k účtu
Dotace vedenému u České národní banky ze dne 30. 9. 2021 - kontrola zůstatků
základních běžných účtů obce ke dni 30. 9. 2021

Hlavní kniha: Analytická rozvaha (SU, AU) sestavená k datu 31.12.2021

Hlavní kniha: Analytická rozvaha za období 9/2021 (SU, AU)

4



Inventurní soupis majetku a závazků: Plán inventur včetně jmenování inventurních
komisí na rok 2021 ze dne 23. 9. 2021, Příloha č. 1 - proškolení členů inventarizačních
komisí dne 23. 9. 2021, Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku
a závazků obce Tršice k 31.12.2021 ze dne 31.1.2022, Výpis z katastru nemovitostí,
inventurní soupisy k 31. 12. 2021 - provedení odsouhlasení skutečného stavu
zjištěného inventarizací dle inventarizační zprávy na účetní stavy vykázané v Hlavní
knize a Rozvaze k 31. 12. 2021
Knihadošlých faktur: za období 1 - 12/2021, ve sledovanémobdobí územní celek přijal
656 faktur v celkovém objemu 23 870 276,33 Kč, č. faktury 2001 až 2656
Mzdováagenda: zpracovávánaexternímdodavatelem
Odměňování členů zastupitelstva: mzdové listy členů zastupitelstva obce za období
1 - 9/2021; výši stávajících odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce schválilo
zastupitelstvo obce dne 31. 10. 2018, výše odměn předsedů a členů komisí starosty
schválilozastupitelstvo obce dne 6. 2. 2019
Pokladní doklad: č. 989 ze dne 30. 12. 2021 - odvod hotovosti ve výši 2 700 Kč
na běžný účet obce, příjem hotovosti dne 30. 12. 2021 - bankovní výpis č. 2021/12
k účtu vedenému u Československéobchodní banky, a. s., divize Poštovní spořitelny
za období 1.12.2021 - 31.12.2021, účetní doklad č. 5602 ze dne 30.12.2021
Pokladnídoklady: č. 679 - 772 za období 9/2021včetně účtování
Pokladníkniha (deník):za období od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021
Pokladníkniha (deník): za období od 1. 12.2021 do 31.12.2021
Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12. 2021
Příloha rozvahy: sestavená k datu 30. 9. 2021
Rozvaha: sestavená k datu 31.12.2021
Rozvaha: sestavená k datu 30. 9. 2021
Účetnictvíostatní: Přehled ostrých účetníchodpisůza období od 1/2021do 12/2021
Účetnictví ostatní: Účetní závěrka obce sestavená ke dni 31. 12. 2020 schválená
zastupitelstvemobce dne 17. 5. 2021, Protokolo schválení účetní závěrky Obce Tršice
za rok 2020 s datem rozhodování o schválení 17. 5. 2021, informace o schválení
zaslánado CSÚIS dne 29.6.2021
Účetnictví ostatní: Opis účetních dat za rok 2021 (sestava součtovaná za doklady):
účtu 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery a účtu
672 - Výnosy vybraných místníchvládních institucíz transferů
Účtový rozvrh: aktualizovanýpro rok 2021
Výkaz pro hodnoceníplnění rozpočtu: sestavenýk datu 30. 9. 2021
Výkaz pro hodnoceníplnění rozpočtu:sestavenýk datu 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty: sestavenýk datu 30. 9. 2021

zřizované organizace
Účetnízávěrka Základní školy a Mateřské školy Tršice, příspěvkové organizaceza rok
2020 schválena zastupitelstvem obce dne 17. 5. 2021, Protokol o schválení účetní
závěrky příspěvkovéorganizace za rok 2020 ze dne 29. 6. 2021; současně rozhodnutí
zastupitelstvaobce o rozdělení zlepšenéhovýsledku hospodaření za rok 2020 zřízené
příspěvkovéorganizacea jeho převoddo rezervníhofondu a do fondu odměn
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smlouvy a dohody

Darovací smlouva uzavřená s dárcem S+C Alfanametal s. r. o., koncern, IČ 25372106
dne 10. 9. 2021 (obec obdarovaný); finanční dar ve výši 25000 Kč na organizaci
kulturní akce "Tršické hody 2021", příjem finančních prostředků dne 14. 9. 2021
- bankovní výpis č. 026 k účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období
11.9.2021 - 20.9.2021 a zaúčtován účetním dokladem Č. 1546 ze dne 14. 9. 2021

Darovací smlouva uzavřená s obdarovaným Sociální služby města Přerova, p. o.,
IČ 49558854 dne 30. 6. 2021 (obec dárce); peněžitý dar ve výši 3000 Kč za účelem
částečného pokrytí provozních nákladů spojených s činnostmi zařízení SSMP - Denní
pobyt (Purkyňova 16, Přerov), výdaj zohledněn ve schváleném rozpočtu obce na rok
2021 a dále upraven změnou rozpisu rozpočtu Č. 4/2021 ze dne 1. 6. 2021 (§ 6171,
pol. 5339), poskytnutí daru dne 30. 6. 2021 - bankovní výpis Č. 018 k účtu vedenému
u České spořitelny, a. s. za období 21. 6. 2021 - 30. 6. 2021 a zaúčtován účetním
dokladem Č. 1132 ze dne 30. 6. 2021

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí individuální dotace ve výši 75 000 Kč z rozpočtu obce Tršice uzavřená
s příjemcem Tělovýchovná jednota Tršice, z. s., IČ 45237301 dne 11. 5. 2021 (obec
poskytovatel), Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tršice na rok
2021 na rekonstrukci koupelny v šatnách spolku ze dne 2. 11. 2020, Usnesením
Č. 84/11-20 zastupitelstva obce dne 2.12.2020 schválen rozpočet obce na rok 2021,
ve kterém byla přiznána dotace včetně uzavření smlouvy, smlouva zveřejněna
na elektronické úřední desce obce dne 25. 5. 2021, výdaj zohledněn ve schváleném
rozpočtu obce na rok 2021 (§ 3419, pol. 5229), převod finančních prostředků dne
20. 5. 2021 - bankovní výpis Č. 2021/5 k účtu vedenému u Československé obchodní
banky, a. s., divize Poštovní spořitelny za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021 a zaúčtován
účetním dokladem Č. 4881 ze dne 20. 5. 2021;

Závěrečná zpráva a vyúčtování individuální dotace z rozpočtu Obce Tršice ze dne
28. 11. 2021 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace uzavřené
s příjemcem Tělovýchovná jednota Tršice, zúčtování dotace - účetní doklad Č. 2108
zedne31.12.2021

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí individuální dotace ve výši 7 000 Kč z rozpočtu obce Tršice uzavřená
s příjemcem Římskokatolická farnost Tršice, IČ 48770175 dne 18. 8. 2021 (obec
poskytovatel), Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tršice na rok
2021 na hodový koncert v kostele ze dne 12. 10. 2020, Usnesením Č. 84/11-20
zastupitelstva obce dne 2. 12. 2020 schválen rozpočet obce na rok 2021, ve kterém
byla přiznána dotace včetně uzavření smlouvy, výdaj zohledněn ve schváleném
rozpočtu obce na rok 2021 (§ 3330, pol. 5223), převod finančních prostředků dne
20. 8. 2021 - bankovní výpis Č. 023 k účtu vedenému u České spořitelny, a. s.
za období 11. 8. 2021 - 20. 8. 2021 a zaúčtován účetním dokladem Č. 1379 ze dne
20.8.2021;

Závěrečná zpráva a vyúčtování individuální dotace z rozpočtu Obce Tršice ze dne
25. 10. 2021 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace uzavřené
s příjemcem Římskokatolická farnost Tršice, zúčtování dotace - účetní doklad Č. 2108
zedne31.12.2021

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí individuální dotace ve výši 16 000 Kč z rozpočtu obce Tršice uzavřená
s příjemcem Charita Olomouc, IČ 44936427 dne 9. 6. 2021 (obec poskytovatel), Žádost
Charity Olomouc o poskytnutí finančního daru na charitní pečovatelskou službu pro rok
2021 ze dne 23. 10. 2020, Usnesením Č. 84/11-20 zastupitelstva obce dne 2. 12.2020
schválen rozpočet obce na rok 2021, ve kterém byla přiznána dotace včetně uzavření
smlouvy, výdaj zohledněn ve schváleném rozpočtu obce na rok 2021 (3 6171,
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pot, 5223), převod finančních prostředkůdne 17. 6. 2021 - bankovnívýpis Č. 017 k účtu
vedenému u České spořitelny, a. s. za období 11. 6. 2021 - 20. 6. 2021 a zaúčtován
účetnímdokladem Č. 1070ze dne 17. 6. 2021;
- Vyúčtování dotace na pečovatelskou službu včetně Závěrečné zprávy ze dne
29. 7. 2021 (OÚ doručenodne 2. 8. 2021);

zúčtování dotace - účetní doklad Č. 2108 ze dne 31.12.2021
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚOK
OE ze dne 7. 4. 2021 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 730 879 Kč, finanční
prostředky jsou určeny pro Základní školu a Mateřskou školu Tršice na realizaci
projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty
využívající zjednodušené vykazování nákladů; příjem a převod dotace je upraven
v rozpočtovém opatření Č. 3/2021 schváleném zastupitelstvem obce dne 17. 5. 2021
a zveřejněném na elektronické úřední desce dne 17. 6. 2021; přijetí dotace dne
7.4. 2021 - bankovní výpis Č. 9 k účtu Dotace vedenému u České národní banky
ze dne 7.4.2021, účetní doklad Č. 7010 ze dne 7.4.2021; převod dotace zřízené
příspěvkové organizaci dne 14. 4. 2021 - bankovní výpis Č. 011 k běžnému účtu
vedenému u České spořitelny, a. s. za období 11. 4. 2021 - 20. 4. 2021, účetní doklad
Č. 705 ze dne 14.4. 2021
Smlouvy nájemní: Smlouva o nájmu uzavřená s občanem obce dne 10. 5. 2021 (obec
pronajímatel); pronájem části pozemku parc. Č. 801/7, a to "podílky" Č. 20 a 21 trvalý
travní porost v k. Ú. Tršice za účelem pastviny, výběhu pro koně; záměr pronájmu
pozemkuzveřejněn na úřední desce obce ve dnech 29. 3. 2021 - 15.4. 2021, uzavření
smlouvy o pronájmu schválil starosta obce dnem uzavření nájemní smlouvy, úhrada
nájmuza rok 2021 ve výši 117 Kč - příjmovýpokladnídoklad Č. 351 ze dne 17. 5. 2021
Smlouvy nájemní: Smlouva o zemědělském pachtu uzavřená mezi obcí Tršice
(propachtovatel) a Tršickou zemědělskou, a. s., IČ: 47674814 (pachtýř) dne
12.10.2021 za účelem pachtu - užívání a požívání pozemků k provozování
zemědělské výroby dle Přílohy Č. 1 - o celkové výměře dle vlastnických podílů
35,1728 ha na dobu neurčitou od 1. 11. 2021, úhrada pachtovnéhozpětně za období
hospodářského roku, záměr zemědělského pachtu zveřejněn na úřední desce obce
v době od 21. 9. 2021 do 8. 10. 2021, uzavření smlouvy o zemědělském pachtu
schválil starosta obce dnem uzavřenípachtovnísmlouvy
Smlouvy nájemní: Smlouva o užívání a nájmu nebytových prostor uzavřená
s nájemcem Žaneta Hanusová, Doloplazy, IČ 09214399 dne 1. 11. 2021 (obec
pronajímatel); pronájem nebytovýchprostor v Č. p. 49 v obci Tršice - obchodní prodejní
prostory, skladovací prostory a ostatní prostoryo celkovévýměře 126,82 m2 za účelem
podnikání (provozování maloobchodní činnosti), záměr pronájmu nebytových prostor
zveřejněn na úřední desce obce ve dnech 20. 9. 2021 - 6. 10. 2021, pronájem
nebytovýchprostor schválil starostaobce dne 18. 10. 2021;
předpis nájemného za část roku 2021 a úhrada nájmu za listopad 2021 ve výši
1 110 Kč - bankovní výpis Č. 032 k účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období
11. 11.2021 - 20. 11.2021 a zaúčtován účetním dokladem Č. 1872 ze dne
15.11.2021
Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru Č. 10904/16/LCD uzavřená s Českou
spořitelnou, a. s. dne 30. 6. 2016 na financování projektu "Skupinový vodovod Tršice
- Tršice, Vacanovice, Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Zákřov"; úhrady splátek úvěru
zohledněny ve schváleném rozpočtu obce na rok 2021, měsíční splátka jistiny ve výši
147 010 Kč - bankovní výpis České spořitelny, a. s. Č. 009 za období 1. 9. 2021
- 30.9.2021, účetní doklad Č. 1615 ze dne 30. 9.2021, ověření zůstatku úvěrového
účtu na účet 451 - Dlouhodobéúvěryv účetnictvíke dni 30. 9. 2021
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Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru Č. 11065/12/LCD uzavřená s Českou
spořitelnou, a. s. dne 30. 7. 2012 na projekty "Nástavba mateřské školy + fitness"
a "Obec Tršice - Splašková kanalizace a ČOV", Dodatek Č. 1 ke smlouvě o úvěru
Č. 11 065/12/LCDze dne 26. 5. 2014; úhrady splátek úvěru zohledněny ve schváleném
rozpočtu obce na rok 2021, měsíční splátka jistiny ve výši 81 300 Kč - bankovní výpis
České spořitelny, a. s. Č. 017 za období 1. 9. 2021 - 20. 9. 2021, účetní doklad Č. 1584
ze dne 20. 9. 2021, ověření zůstatku úvěrového účtu na účet 451 - Dlouhodobé úvěry
v účetnictví ke dni 30. 9. 2021
Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru Č. 7134950 uzavřená s ČSOB Leasing, a. s.
dne 27. 10. 2021 na financování pořízení traktoru Kubota L2602 a čelní nakladač,
Předpis splátek Č. 7134950 ke smlouvě o úvěru (splátkový kalendář) ze dne
27.10.2021; zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu traktoru Kubota a o financování
nákupu prostřednictvím banky a úvěru s měsíčními splátkami na zasedání dne
16.6.2021; čerpání úvěru a úhrady splátek úvěru - financování nákupu upraveno
v rozpočtovém opatření Č. 7/2021 schváleném starostou obce dne 10. 10. 2021
a zveřejněném na elektronické úřední desce obce dne 9. 11. 2021 a v rozpočtovém
opatření Č. 8/2021 schváleném zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2021 a zveřejněném
na elektronické úřední desce obce dne 5. 1. 2022, měsíční splátka jistiny ve výši
23783,09 Kč - bankovní výpis České spořitelny, a. s. Č. 011 za období 1. 11. 2021
- 30. 11. 2021, účetní doklad Č. 1811 ze dne 10. 11. 2021, ověření zůstatku úvěrového
účtu na účet 451 - Dlouhodobéúvěryv účetnictví ke dni 31. 12. 2021
Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru Č. 7134943 uzavřená s ČSOB Leasing, a. s.
dne 23. 9. 2021 na financování pořízení sekačky Kubota G23HD, Předpis splátek
Č. 7134943 ke smlouvě o úvěru (splátkový kalendář)ze dne 5. 10. 2021; zastupitelstvo
obce rozhodlo o nákupužacího traktoru Kubota a o financovánínákupu prostřednictvím
banky a úvěru s měsíčními splátkami na zasedání dne 16. 6. 2021; čerpání úvěru
a úhrady splátek úvěru - financování nákupu upraveno v rozpočtovém opatření
Č. 7/2021 schváleném starostou obce dne 10. 10. 2021 a zveřejněném na elektronické
úřední desce obce dne 9. 11. 2021 a v rozpočtovém opatření Č. 8/2021 schváleném
zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2021 a zveřejněném na elektronické úřední desce
obce dne 5. 1. 2022, měsíční splátka jistiny ve výši 12 515,54 Kč - bankovní výpis
České spořitelny, a. s. Č. 011 za období 1. 11. 2021 - 30. 11. 2021, účetní doklad
Č. 1810 ze dne 10. 11. 2021, ověření zůstatku úvěrového účtu na účet
451 - Dlouhodobéúvěry v účetnictvíke dni 31.12.2021
Smlouvy o přijetí úvěru: bankovní výpisy k úvěrovým účtům vedených u České
spořitelny, a. s. na "Skupinový vodovod Tršice - Tršice, Vacanovice, Lipňany,
Hostkovice, Přestavlky, Zákřov" a na projekty "Nástavba mateřské školy + fitness"
a "Obec Tršice - Splašková kanalizace a ČOV" a splátkové kalendáře k úvěrovým
účtům vedených u ČSOB Leasing, a. s. - splátkovýkalendář na nákup traktoru s čelním
nakladačema splátkový kalendář na nákup sekačky k 31. 12.2021 - ověření zůstatku
účtu 451 - Dlouhodobéúvěryv účetnictvík 31.12.2021
Smlouvy o půjčce: Veřejnoprávní smlouva Č. 01/2021/NFV o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu obce Tršice uzavřená s příjemcem Sbor dobrovolných
hasičů Tršice, IČ 66185742 dne 4. 10. 2021 (obec poskytovatel); návratná finanční
výpomoc ve výši 240 500 Kč poskytnutá z rozpočtu obce Tršice na realizaci projektu
"Výsadba stromů na obecních pozemcích - výsadba v rámci výzvy MŽP 9/2019
- pozemky parc. Č. 1232/1, parc. Č. 1230/1 a parc. Č. 774 v k. Ú. Tršice u Olomouce",
Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Tršice ze dne
5.5.2021, Usnesením č.101/13-21 zastupitelstva obce dne 17. 5.2021 schváleno
poskytnutí návratné finanční výpomoci včetně uzavření smlouvy, smlouva zveřejněna
na elektronické úřední desce obce dne 1. 11. 2021; výdaj upraven v rozpočtovém
opatření Č. 3/2021 schváleném zastupitelstvem obce dne 17. 5. 2021 a zveřejněném
na elektronické úřední desce obce dne 17.6.2021. převod finančních prostředků dne
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6. 10.2021 - bankovní výpis Č. 028 k účtu vedenému u České spořitelny, a. s.
za období 1. 10.2021 - 10. 10.2021 a zaúčtován účetním dokladem Č. 1684 ze dne
6.10.2021;
návratná finanční výpomoc bude vrácena nejpozději do 31. 3. 2022, pohledávku obec
eviduje na účtu 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, k datu
31. 12. 2021 inventarizována
Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Č. IZ-12-8001448NB/001 uzavřená mezi obcí Tršice (povinná) a ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín zastoupená společností ElektromontážeBLESK, s. r. o., Olomouc (oprávněná)
dne 27. 1. 2021 na pozemek parc. Č. 114, ostatní plocha v k. Ú. Vacanovice, obec
Tršice - kabelové vedení NN, zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy schválilo
zastupitelstvo obce dne 2. 9. 2019, právní účinky zápisu v katastru nemovitostí ke dni
1. 2. 2021, vystavená faktura Č. 27 ze dne 3. 2. 2021 se splatností dne 5. 3. 2021
na částku 2 420 Kč včetně DPH na základě Objednávky Č. 4102314149 ze dne
1. 2. 2021 uhrazenadne 11. 3. 2021 - bankovnívýpis Č. 008 k účtu vedenému u České
spořitelny, a. s. za období 11. 3. 2021 - 20. 3. 2021 a zaúčtována účetním dokladem
Č. 438 ze dne 11. 3. 2021 včetně předpisu pohledávky, pozemek je již evidován
na zvláštním analytickém účtu pro vedení pozemků zatížených věcným břemenem
- karta majetku: inventární číslo 26Np

usnesení, zápisy, apod.
Výbor kontrolní - Zápisy ze schůze kontrolního výboru konaných dne 14. 7. 2021
a 27.10.2021
Výbor finanční - Zápisy ze zasedání finančníhovýboru ze dne 19. 1. 2021, 10. 3. 2021,
12.4.2021,6.5.2021,7.6.2021,14.7.2021,16.8.2021,17. 9. 2021 a 5.10.2021
Výbor finanční - Zápisy ze zasedání finančního výboru ze dne 12. 11. 2021,
16. 12.2021 a 17. 1.2022
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: 12. zasedání ze dne 22. 2. 2021,
13. zasedání ze dne 17. 5. 2021, 14. zasedání ze dne 16. 6. 2021 a 15. zasedání
ze dne 13. 9. 2021
Zápisyz jednání zastupitelstvavčetně usnesení: 16. zasedáníze dne 13.12.2021

ostatní

akce "Nákup prostředků pro osvětlení místa zásahu pro JSDH Vacanovice":
- Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zadávaná mimo režim zákona
Č. 134/2016Sb. - marketingovýprůzkumna internetovýchstránkách provedenv měsíci
srpnu 2021, následněobcí provedenaobjednávkapřes vybraný e-shop;
- Výdaj upraven v rozpočtovém opatření Č. 3/2021 schváleném zastupitelstvem obce
dne 17. 5. 2021 a zveřejněném na elektronické úřední desce obce dne 17. 6. 2021
(§ 5512, pol. 5137);
- Zálohová faktura Č. 122080322 vystavená dne 13. 9. 2021 ve výši 15 719 Kč
uhrazenadne 13. 9. 2021 - bankovnívýpis Č. 026 k účtu vedenému u České spořitelny,
a. s. za období 11. 9. 2021 - 20. 9. 2021 a zaúčtována účetním dokladem Č. 1541
ze dne 13. 9. 2021 včetně zařazení prostředků pro osvětlení místa zásahu pro JSDH
Vacanovice do majetku obce, přijatá faktura - daňový doklad Č. 122012772vystavená
dodavatelem dne 15. 9. 2021 na celkovou částku 15 719 Kč za Profi hasičské LED
svítilny s rychlonabíjecízákladnou;

- Smlouva o poskytnutí dotace Č. 2021/02355/0KH/DSM uzavřená dne 29. 6. 2021
s Olomouckým krajem (obec příjemce)ve výši 11 000 Kč na částečnou úhradu výdajů
na pořízení. technické zhodnocení. opravu požární techniky. nákup věcného vybavení
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a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Vacanovice; příjemce
je oprávněn dotaci použít pouze na pořízení prostředků pro osvětlení místa zásahu;
použití dotace do 30. 11. 2021 a vyúčtování dotace včetně závěrečné zprávy
do 13. 12. 2021; přijetí dotace a uzavření smlouvy schváleno starostou obce dne
19.7.2021 (doložka ke smlouvě); Rozpočtové opatření KÚOK OE ze dne 2. 8. 2021
na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 11 000 Kč na částečnou úhradu výdajů
na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení
a zajištění akceschopnosti JSDH Vacanovice (ÚZ 00 415); příjem dotace dne
3. 8. 2021 - bankovní výpis Č. 21 k účtu Dotace vedenému u České národní banky
ze dne 3. 8. 2021 a zaúčtován účetním dokladem Č. 7026 ze dne 3. 8. 2021;
Rozpočtové opatření Č. 6/2021 schválené zastupitelstvem obce dne 13. 9. 2021
a zveřejněné na elektronické úřední desce obce dne 4. 10. 2021, v rámci kterého
je provedena změna rozpočtu v souvislosti s přijatou dotací od Olomouckého kraje
na vybavení JSDH Vacanovice (pel. 4122);

- Faktura Č. 122012772 vystavená dodavatelem Požární bezpečnost s. r. o., Jihlava,
IČ 27660940 dne 15. 9. 2021 na částku 15 719 Kč za profi hasičskou LED svítilnu
Survivor Li-Ion s rychlonabíjecí základnou, předpis závazku a jeho úhrada - bankovní
výpis Č. 026 k účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období 11. 9. 2021
- 20.9.2021, účetní doklad Č. 1541 ze dne 13. 9. 2021, z toho pod ÚZ 00415 částka
11 000 Kč;

- Závěrečná zpráva včetně finančního vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2021
ze dne 6. 12. 2021 (odesláno datovou zprávou poskytovateli dotace dne 8. 12. 2021
a 9. 12. 2021), Opis účetních dat pod ÚZ 00415 za období 2021, informace
od poskytovatele o provedené administrativní kontrole ze dne 29. 12.2021

akce "nákup traktoru Kubota L2602 H Cab, čelní nakladač LA1054 EC":

- Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zadávaná mimo režim zákona
Č. 134/2016 Sb. - marketingový průzkum obdržených katalogů a na internetových
stránkách proveden v období října 2020 až června 2021, zastupitelstvo obce rozhodlo
o nákupu traktoru Kubota a o financování nákupu prostřednictvím banky a úvěru
s měsíčními splátkami na zasedání dne 16. 6. 2021, Kupní smlouva Č. 20/7/2021
uzavřená s prodávajícím MITRENGA a. s., Brno, IČ 26234599 dne 1. 11. 2021,
smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 9. 11. 2021, skutečně uhrazená cena
zveřejněna na profilu zadavatele dne 9. 11. 2021;

- Výdaj (§ 3745 pol, 6123) ve schváleném rozpočtu obce na rok 2021, financování
nákupu upraveno v rozpočtovém opatření Č. 7/2021 schváleném starostou obce dne
10. 10. 2021 a zveřejněném na elektronické úřední desce obce dne 9. 11. 2021
a v rozpočtovém opatření Č. 8/2021 schváleném zastupitelstvem obce dne 13.12.2021
a zveřejněném na elektronické úřední desce obce dne 5. 1. 2022;

- Faktura Č. 22213418 vystavená dodavatelem MITRENGA a. s. dne 26. 10. 2021
na částku 1 335 000 Kč bez DPH za traktor Kubota L2602 H Cab a čelní nakladač,
předpis závazku - účetní doklad Č. 2543 ze dne 4. 11. 2021, DPH ve výši 280 350 Kč
uhrazeno dodavateli a traktor s nakladačem zařazen do majetku obce - účetní doklad
Č. 7037 ze dne 10. 11. 2021, cena bez DPH uhrazena prostřednictvím banky (Smlouva
o úvěru Č. 7134950 ze dne 27. 10. 2021 - samostatná písemnost) - účetní doklad
Č. 1811 ze dne 10.11.2021

akce "Vybavení knihovny obce Tršice":

- Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zadávaná mimo režim zákona
Č. 134/2016 Sb. - v měsíci červnu 2021 proveden marketingový průzkum internetových
stránek dodavatelů na vybavení knihovny nábytkem a dalším drobným majetkem;
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- Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 31 000 Kč uzavřena s Olomouckým krajem
(poskytovatel) dne 2. 11. 2021 na úhradu výdajů na "Vybavení knihovny obce Tršice",
dotaci lze použít pouze na dětské oddělení: 2x knihovnička, 1x koberec, 2x dřevěný
box, 2x sedací polštář, 3x desková hra, 1x dekorace na zeď, oddělení pro dospělé:
1x pohovka, 1x sedací vak, 2x židle, 1x regál; přijetí dotace a uzavření smlouvy
schváleno starostou obce dne 1.11.2021, použití dotace nejpozději do 31.12.2021,
vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do 31. 1. 2022;
- v období listopad až prosinec 2021 zadavatel nakoupil vybavení do odpočinkové zóny
v obecní knihovně u 6 různých dodavatelů (doloženo 6 faktur) v souladu s veřejnou
zakázkou malého rozsahu, faktury byly řádně a včas uhrazeny, platby proúčtovány,
výdaje na akci v roce 2021 zohledněny ve schváleném rozpočtu obce na rok 2021
(§ 3314);

- Rozpočtové opatření KÚOK OE ze dne 15. 11. 2021 na účelovou neinvestiční dotaci
ve výši 31 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na akci "Vybavení knihovny obce
Tršice" (ÚZ 00 655); příjem dotace dne 16. 11.2021 - bankovní výpis Č. 032 k běžnému
účtu vedenému u České spořitelny, a. s. za období 11. 11. 2021 - 20. 11. 2021
a zaúčtován účetním dokladem Č. 1880 ze dne 16. 11. 2021 včetně zaúčtování
do výnosů obce na účet 672, Rozpočtové opatření Č. 8/2021 schválené zastupitelstvem
obce dne 13. 12. 2021 a zveřejněné na elektronické úřední desce obce dne 5. 1. 2022,
v rámci kterého je provedena změna rozpočtu v souvislosti s přijatou dotací
od Olomouckého kraje na vybavení knihovny (pol. 4122) včetně výdaje (§ 3314,
pol. 5137 a 5139);

- Závěrečná zpráva ze dne 6. 12. 2021, Finanční vyúčtování dotace na akci ze dne
13. 1. 2022 (KÚOK doručeno datovou schránkou dne 13. 1. 2022);

- zařazení části vybavení do majetku obce - účetní doklad Č. 1835 ze dne 10.11.2021
ač. 910 ze dne 22. 11.2021, část vybavení zaúčtována na podrozvahu - účetní doklad
č.1833-1834zedne 10.11. 2021 ač. 1883 ze dne 18.11. 2021

akce Oprava místní komunikace v obci Přestavlky - část p. Č. 160:
- Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona
Č. 134/2016 Sb. - emailem osloveno 6 dodavatelů, doručeno 5 cenových nabídek,
Zpráva o posouzení cenových nabídek ze dne 28. 6. 2021, Smlouva o dílo uzavřená
se zhotovitelem ROADMEDIC s. r. o., Šumperk, IČ 28586484 dne 29. 6. 2021 (cena
za dílo 416700 Kč bez DPH);

- část výdajů na § 2212 ve výši 1 500 000 Kč zohledněno ve schváleném rozpočtu
obce na rok 2021, navýšení výdajů na § 2212 ve výši 650 000 Kč - rozpočtové opatření
Č. 6/2021 schváleno zastupitelstvem obce dne 13. 9. 2021 a zveřejněno
na internetových stránkách obce dne 4. 10. 2021;

- k datu dílčího přezkoumání hospodaření obce zhotovení díla probíhá;

- Dodatek ke smlouvě o dílo Č. 1 uzavřený se zhotovitelem dne 2. 11. 2021 (cena
za dílo 310 697,37 Kč bez DPH);

- Faktura - daňový doklad Č. 210100176 vystavená zhotovitelem dne 3. 11. 2021
za opravu komunikace v Přestavlkách dle smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2021 a dodatku
ke smlouvě Č. 1, Zápis o předání a převzetí díla sepsaný dne 14. 7. 2021, předpis
závazku - účetní doklad Č. 2430 ze dne 9. 9. 2021, úprava výše závazku a jeho úhrada
- Výpis z účtu Dotace vedeného u České národní banky, Č. 31 ze dne 8. 11. 2021,
účetní doklad Č. 7041 ze dne 8. 11. 2021
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V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci obce Tršice:

neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených
prostředků,
neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
neuzavřel kupní, směnnou a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající
se nemovitého majetku,
nehospodařil s majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu
o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
nezastavil movitý a nemovitý majetek,
nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
neměl podnikatelskou činnost,

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

Pavel Kováček, starosta obce Tršice, prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace
o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

D. Upozornění
1. Povinnost dle zákona o finanční kontrole - Zpráva o výsledcích finančních kontrol

Kontrolou vyplněných formulářů Zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2020, které
poskytlo Ministerstvo financí ČR, a ověřením na místě bylo zjištěno, že obec nepředložila
Ministerstvu financí Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2020.

Upozorňujeme na dodržování ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
kde se stanoví, že orgán veřejné správy předkládá roční zprávu o výsledcích finančních
kontrol Ministerstvu financí. Strukturu a rozsah zprávo výsledcích finančních kontrol, postup
a termíny jejich předávání stanoví vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon
č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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SHRNUTí VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí ZA ROK 2021
dle předmětu přezkoumání dle § 2 zákona Č. 420/2004 Sb.

Ustanovení z. Č. Předmět přezkoumání Výsledek
420/2004 Sb. přezkoumání

§ 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, Atýkajících se rozpočtových prostředků

§ 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů A

§ 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku A
v v operace, týkající se sdružených prostředkůpenezru

§ 2 odst. 1 písmo d) vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více Aúzemními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami

§ 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních Apředpisů o účetnictví

hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
§ 2 odst. 1 písmo f) Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí A

poskytnutými na základě mezinárodních smluv

vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
§ 2 odst. 1 písmo g) rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným A

rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

§ 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního Acelku

§ 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří Aúzemní celek

zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou
§ 2 odst. 2 písmo c) úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle A

zvláštního právního předpisu

§ 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi A

§ 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob A

§ 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích Aosob

§ 2 odst. 2 písmo g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku A

§ 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem A

ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů
§ 2 odst. 2 písmo i) za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu A

upravujícího rozpočtovou odpovědnost

A. .. nebyly zjištěny nedostatky
B byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem C
C byly zjištěny nedostatky dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.
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Přezkoumání hospodaření obce Tršice za rok 2021 vykonali:

Ing. Petra Krejsová Odehnalová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Daniela Machalová

kontrolor

Datum vyhotovení: 11. 3. 2022

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písmo d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písmo d) zákona č. 420/2004 Sb.
V rámci stanoviska může územní celek podat písemné námitky proti kontrolním zjištěním
uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 12 odst. 1
písmo i) zákona č. 255/2012 Sb.
Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor
kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tršice byl předán datovou
schránkou.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl starosta obce telefonicky
seznámen dne 11. 3. 2022.

Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tršice
obdržel a s jeho obsahem byl seznámen starosta obce dne 11. 3. 2022.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro obec Tršice
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly
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