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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrabůvka za rok 2019,
IČ 00301299
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 19. 8. 2019 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 28. 1. 2020.
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., 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 Hrabůvka za rok 2019 dne 7. 8. 2019. Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 28. 1. 2020.
Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Hrabůvka

Přezkoumané období:

1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Dílčí přezkoumání hospodaření dne 28. 1. 2020 vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Ing. Petra Krejsová Odehnalová

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 Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.
Zástupci obce:

Miroslav Nevrla - starosta
Blanka Bajgarová - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání.
ZÁVĚR
Při přezkoumání hospodaření obce Hrabůvka za rok 2019


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

A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Hrabůvka za rok 2019


nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
Při přezkoumání
a nedostatky.

hospodaření

obce

Hrabůvka
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za rok 2018

nebyly

zjištěny

chyby

b) při dílčím přezkoumání
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Hrabůvka nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření obce Hrabůvka za rok 2019 byly přezkoumány následující
písemnosti:
rozpočet
-

Návrh rozpočtu: obce na rok 2020 schválený zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2019,
návrh dokumentu zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední desce
ve dnech 13. 11. 2019 - 9. 12. 2019, rozsah návrhu rozpočtu zveřejněn v zákonné
podobě, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách obce dne
2. 1. 2020

-

Rozpočtová opatření: pověření starosty obce k provedení nutných rozpočtových
opatření k datu 31. 12. 2019 schválilo zastupitelstvo obce dne 9. 12. 2019

-

Rozpočtová opatření: pověření starosty obce k provedení nutných rozpočtových
opatření pro období 7 - 8/2019 schválilo zastupitelstvo obce dne 12. 6. 2019

-

Schválený rozpočet: obce na rok 2019 schválený zastupitelstvem obce dne
12. 12. 2018, návrh dokumentu zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední
desce ve dnech 26. 11. 2018 - 13. 12. 2018, schválený dokument zveřejněn
na internetových stránkách obce a na úřední desce dne 31. 12. 2018, v době dílčího
přezkoumání hospodaření je stále zveřejněn

-

Střednědobý výhled rozpočtu: obce sestavený na období 2018 - 2020 ze dne
19. 12. 2016, zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední desce dne
1. 3. 2017, v době dílčího přezkoumání hospodaření je stále zveřejněn

-

Střednědobý výhled rozpočtu: obce sestavený na období 2021 - 2022 schválený
zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2018, návrh dokumentu zveřejněn na internetových
stránkách obce a na úřední desce ve dnech 26. 11. 2018 - 13. 12. 2018, schválený
dokument zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední desce dne
31. 12. 2018, v době dílčího přezkoumání hospodaření je stále zveřejněn

-

Závěrečný účet: obce za rok 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 17. 4. 2019
bez výhrad, návrh dokumentu zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední
desce ve dnech 1. 4. 2019 - 18. 4. 2019, schválený dokument zveřejněn
na internetových stránkách obce a na úřední desce dne 18. 4. 2019

účetnictví a výkazy
-

Bankovní výpis: elektronický bankovní výpis č. 169 k běžnému účtu vedenému
u Komerční banky, a. s. ze dne 31. 12. 2019, bankovní výpis č. 29 k účtu Dotace
vedenému u České národní banky ze dne 31. 12. 2019 - ověření zůstatku v účetnictví
k datu 31. 12. 2019

-

Hlavní kniha: Analytická rozvaha za období 12/2019

-

Hlavní kniha: Analytická rozvaha za období 7/2019

-

Inventurní soupis majetku a závazků: Plán inventarizace majetku za rok 2019 vydaný
starostou obce dne 18. 12. 2019, zastupitelstvem obce schválené složení
inventarizační komise dne 9. 12. 2019; Zápis z instruktáže členů inventarizační komise
ze dne 18. 12. 2019 (podepsána prezenční listina všech zúčastněných), Náplň práce
inventarizačních komisí inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019 ze dne
18. 12. 2019; Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 22. 1. 2020; Výběr vzorku
inventurních soupisů k účtům 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, 079 -
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Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku, 042 - Nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek, 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí, 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí, 311 - Odběratelé, 194 - Opravné položky
k Odběratelům, 343 - Daň z přidané hodnoty (pohledávka), 231 - Základní běžný účet
ÚSC, 261 - Pokladna, 321 - Dodavatelé, 349 - Závazky k vybraným místním vládním
institucím, 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, 403 - Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku, 909 - Ostatní majetek
-

Mzdová agenda: vedena na počítači, zpracovává účetní obce

-

Odměňování členů zastupitelstva: výplatní pásky členů zastupitelstva obce za období
listopad a prosinec 2019; zastupitelstvo obce vzalo dne 20. 11. 2019 na vědomí
rezignaci starosty a místostarostky na své funkce a vzdání se mandátu členů
zastupitelstva obce a určilo osobu pověřenou výkonem pravomocí starosty do doby
zvolení nového starosty obce, zastupitelstvo obce zvolilo dne 9. 12. 2019 nového
starostu a místostarostu obce

-

Odměňování členů zastupitelstva: výplatní pásky členů zastupitelstva obce za období
leden, duben a červenec 2019; zastupitelstvo obce schválilo dne 12. 12. 2018 úpravu
výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva s účinností od 1. 1. 2019, zastupitelstvo
obce schválilo dne 6. 3. 2019 pro 2 nově zvolené zastupitele dohody o provedení
práce, zastupitelstvo obce schválilo dne 12. 6. 2019 dodatek k dohodě o provedení
práce pro člena zastupitelstva obce

-

Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 7. 2019

-

Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12. 2019

-

Rozvaha: sestavená k datu 31. 12. 2019

-

Rozvaha: sestavená k datu 31. 7. 2019

-

Účetní doklad: vnitřní účetní doklad č. 47045 ze dne 12. 6. 2019 - ukončení emise č. 2
spořících státních dluhopisů

-

Účetní doklad: vnitřní účetní doklad č. 47013 ze dne 18. 1. 2019 - příjem finančních
prostředků za prodej 200 ks akcií České spořitelny, a. s.

-

Účetnictví ostatní: Opis účetních dat k účtům 572 - Náklady vybraných místních
vládních institucí na transfery a 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí
z transferů

-

Účetnictví ostatní: Účetní závěrka obce sestavená ke dni 31. 12. 2018 schválená
zastupitelstvem obce dne 17. 4. 2019, Protokol o schválení účetní závěrky sestavené
ke dni 31. 12. 2018 ze dne 17. 4. 2019

-

Účtový rozvrh: aktualizovaný pro rok 2019

-

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12. 2019

-

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 7. 2019

-

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2019

-

Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 7. 2019

zřizované organizace
-

Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápis z provedené kontroly v Mateřské škole
Hrabůvka, příspěvkové organizaci, ze dne 11. 2. 2019 a 16. 7. 2019

-

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán:
Účetní závěrka Mateřská škola Hrabůvka, příspěvkové organizace za rok 2018
schválena zastupitelstvem obce dne 17. 4. 2019, Protokol o schvalování účetní závěrky
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příspěvkové organizace sestavené ke dni 31. 12. 2018 ze dne 17. 4. 2019, rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2018 schválilo zastupitelstvo obce dne 17. 4. 2019
smlouvy a dohody
-

Dohody o provedení práce: Dohoda o provedení práce - příležitostné pomocné
a sezónní práce při údržbě obecního majetku ze dne 2. 1. 2019 uzavřená s členkou
zastupitelstva obce, uzavření dohody o provedení práce schválilo zastupitelstvo obce
dne 12. 12. 2018; "Změna dohody o provedení práce - dodatek č. 1 - správcovství
a údržba kulturního domu Hrabůvka" ze dne 1. 4. 2019 uzavřený s členkou
zastupitelstva obce, uzavření změny dohody o provedení práce schválilo zastupitelstvo
obce dne 6. 3. 2019

-

Dohody o provedení práce: Dohoda o provedení práce - příležitostné pomocné
a sezónní práce při údržbě obecního majetku ze dne 27. 12. 2017 uzavřená
s neuvolněným členem zastupitelstva obce; "Změna dohody o provedení práce dodatek č. 1 - údržba obecní zeleně - sečení vlastní technikou, pohonné hmoty budou
proplácena na základě předložených dokladů" ze dne 12. 6. 2019 uzavřený s členem
zastupitelstva obce, uzavření změny dohody o provedení práce schválilo zastupitelstvo
obce dne 12. 6. 2019

-

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření
KÚOK OE ze dne 7. 5. 2019 ve výši 29 000 Kč na účelovou neinvestiční dotaci
na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu
(ÚZ 98 348); Usnesení Zastupitelstva obce Hrabůvka ze dne 15. 5. 2018 - schválení
rozpočtového opatření č. 3/2019 k zapojení prostředků na volby do EP do rozpočtu
obce - rozpočtové opatření zveřejněno 3. 6. 2019; Předběžné vyúčtování výdajů
spojených s volbami do Evropského parlamentu vyhlášených na 24. a 25. 5. 2019
Opis účetních dat zaúčtovaných pod ÚZ 98348 za období 2019, zúčtování zálohy
dotace na čerpané výdaje - účetní doklad č. 47035 ze dne 31. 7. 2019

-

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření
KÚOK OE ze dne 27. 11. 2019 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 354 242 Kč
pro Mateřskou školu Hrabůvka, na realizaci projektu v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů.
Přijetí a čerpání dotace upraveno rozpočtovým opatřením č. 8/2019 schválené
zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2019 a následně zveřejněné zákonným způsobem dne
16. 12. 2019. Příjem dotace - bankovní výpis č. 24 k účtu Dotace vedenému u České
národní banky ze dne 27. 11. 2019, účetní doklad č. 2024 ze dne 27. 11. 2019. Převod
zřízené příspěvkové organizaci - bankovní výpis č. 28 k účtu Dotace vedenému
u České národní banky ze dne 17. 12. 2019, účetní doklad č. 2028 ze dne 17. 12. 2019

-

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Protokol o předání
a převzetí zrealizované polní cesty C1 s IP k. ú. Hrabůvka u Hranic mezi
(předávajícími) Česká republika - Státní pozemkový úřad, IČ 0132774 a Ředitelství
silnic a dálnic ČR, IČ 00301299 a Obcí Hrabůvka (přejímající); Zaúčtování zařazení
do majetku - účetní doklad č. 47027 ze dne 8. 4. 2019

-

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva
č. S1259/18 uzavřená s prodávajícím Lesy České republiky, s. p. dne 28. 5. 2019 (obec
kupující); koupě nemovité věci - pozemek p. č. 770/3 o výměře 940 m2 za kupní cenu
28 200,- Kč, uzavření kupní smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 15. 5. 2019,
předpokládaný výdaj byl upraven rozpočtovým opatřením č. 3/2019 schváleným
zastupitelstvem obce dne 15. 5. 2019 (zveřejněno zákonným způsobem dne
3. 6. 2019), Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci
sp. zn. V-1166/2019-835 ze dne 28. 6. 2019 (právní účinky zápisu ke dni 5. 6. 2019),
zařazení koupeného pozemku na účet 031 účetním dokladem č. 47048 ze dne
27. 6. 2019, předpis závazku kupní ceny a souvisejících náhrad účtován dokladem
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č. 46017 ze dne 20. 5. 2019, úhrada kupní ceny prodávajícímu z bankovního účtu obce
dne 27. 5. 2019 - bankovní výpis č. 73 k běžnému účtu vedenému u Komerční banky,
a. s. ze dne 27. 5. 2019, účtováno účetním dokladem č. 1073 ze dne 27. 5. 2019
-

Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne
15. 7. 2019 uzavřená s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 za účelem zřízení práva
provozovat na pozemku p. č. 873 v k. ú. Hrabůvka u Hranic zařízení distribuční
soustavy - vklad proveden s právními účinky ke dni 24. 7. 2018; Usnesení
Zastupitelstva obce Hrabůvka ze dne 15. 7. 2019 - schválení smlouvy o zřízení
věcného břemene; Předpis pohledávky - faktura vydaná č. 48023 a vnitřní účetní
doklad č. 48023 ze dne 26. 7. 2019
úhrada náhrady za zřízení věcného břemene - elektronický bankovní výpis č. 115
k běžnému účtu vedenému u Komerční banky, a. s. ze dne 28. 8. 2019, vnitřní účetní
doklad č. 1115 ze dne 28. 8. 2019, zatížený pozemek evidován na účtu 031.0699 Pozemky VB/komunikace

usnesení, zápisy, apod.
-

Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu obce
Hrabůvka, schválená zastupitelstvem obce dne 6. 2. 2019

-

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: 4. zasedání ze dne 9. 1. 2019, 5.
zasedání ze dne 6. 2. 2019, 6. zasedání ze dne 6. 3. 2019, 7. zasedání ze dne 17. 4.
2019, 8. zasedání ze dne 15. 5. 2019, 9. zasedání ze dne 12. 6. 2019, 10. zasedání ze
dne 15. 7. 2019, 11. zasedání ze dne 11. 9. 2019, 12. zasedání ze dne 9. 10. 2019, 13.
zasedání ze dne 6. 11. 2019, 14. zasedání ze dne 20. 11. 2019 a 15. zasedání ze dne
9. 12. 2019

-

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Výbor finanční - Zápisy finančního
výboru z provedené kontroly ze dne 11. 2. 2019 a 16. 7. 2019

-

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Výbor kontrolní - Zápisy kontrolního
výboru ze dne 13. 2. 2019 a 16. 7. 2019

ostatní
-

akce "Pořízení montované garáže":
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
v platném znění - marketingový průzkum trhu, zastupitelstvo obce dne 9. 10. 2019
projednal 3 nabídky a schválil nákup montované garáže od společnosti Mariusz Tabak
TAB SERVISS, Polsko, DIČ PL 7371958592, Objednávka č. 14/2019 ze dne
14. 10. 2019;
Výdaj na § 3639 pol. 6121 upraven rozpočtovým opatřením č. 6/2019 schválené
zastupitelstvem obce dne 9. 10. 2019 a následně zveřejněné zákonným způsobem dne
30. 10. 2019;
Faktura č. FZA/5/2019/11 vystavená dodavatelem dne 13. 11. 2019 na zálohu
na dodávku montované garáže v celkové částce 43 500 Kč, úhrada zálohy ve výši
43 500 Kč - elektronický bankovní výpis č. 148 k běžnému účtu vedenému u Komerční
banky, a. s. ze dne 18. 11. 2019, vnitřní účetní doklad č. 1148 ze dne 18. 11. 2019,
Faktura č. FKO/9/2019/11 vystavená dodavatelem dne 25. 11. 2019 za dodávku
montované garáže v celkové částce 87 000 Kč, zaúčtování předpisu závazku - vnitřní
účetní doklad č. 49159 ze dne 26. 11. 2019, doplatek kupní ceny ve výši 43 500 Kč elektronický bankovní výpis č. 153 k běžnému účtu vedenému u Komerční banky, a. s.
ze dne 26. 11. 2019, vnitřní účetní doklad č. 1153 ze dne 26. 11. 2019;
zařazení plechové garáže do majetku obce -vnitřní účetní doklad č. 47083 ze dne
30. 11. 2019, karta majetku s inventárním č. 690013 - Plechová garáž
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V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci obce Hrabůvka:
-

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,
neuzavřel směnnou, nájemní 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,
neměl podnikatelskou činnost,

-

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.):
Na případná rizika neupozorňujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl
zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2019
(§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
a)

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,04 %

b)

podíl závazků na rozpočtu územního celku

2,23 %

c)

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%

F. Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky
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 Hrabůvka k 31. 12. 2019 nepřekročil 60 %
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Olomouc 29. 1. 2020
Přezkoumání hospodaření obce Hrabůvka za rok 2019 vykonali:
Ing. Petra Krejsová Odehnalová

………………………………
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Aleš Lichnovský

……………………………..
kontrolor
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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 písm. 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 písm. d) zákona č. 420/2004 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 Hrabůvka byl předán datovou
schránkou.
Obsah návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl projednán se starostou obce
dne 28. 1. 2020.

Rozdělovník:
1 stejnopis pro Obec Hrabůvka
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly
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