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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KAMENNÝ tuosr
IČ: 00663956

za rok2021
Přezkoumá,rrí hospodaření obce Kamenný Most za rok 2021 bylo zaháj eno dne 21.0'1,2021
doručením oznámení o zahájeni přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem,

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
.26.11.202|
. 12,04.2022

na základé zákona ó. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu ." ,ákon".
č. 25512012 Sb,, o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumárrí:
- kontroloři:

Zástupci obce:

0 1.0 1.2021 - 31.12,202 1

Kamenný Most
Kamenný Most 80
273 26 Olovnice

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
Markéta Polánková (26, l 1.2021)
Ing. Daniela Jeřábková (12.4.2022)

Ladislav cílek _ starosta
Dagrnar Kubešová - účetní



Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č.42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
ě.25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová
dne 28.7 .2021 pod č j, 09544812021/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
PředPisŮ, Údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č, 25012000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací t,ikajících se rozpočtových
prostředků,

- finanční operace, týkaj ící se tvorby a použití peněžnich fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkajíci se sdružených prostředků vynakládaných na zák|adé smlouvy

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na zžl<ladě smlouvy s jinými
právnickými nebo fu zickými osobami,

- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních :ředpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládáni s prostředky poskytnutými z Nárcdního fondu a s dalšími

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základé mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančnich vztahů ke státnimu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšírn osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictvi územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zad,áváni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního piedpisu,
- stav pohledávek a závazkú a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územnim celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnóst.

přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. při posuzování jeinotlivých
právnich úkonů se vychžní ze znění právních předpisů platných k: clni uskute8nění tohoto
úkonu,

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č, 420/2004 Sb. nebyly předm3tem přezkoumání údaje,
na které se vZahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne 12.04.2022 bylo shrnuti kontrolníóh zjištění, predáii přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřóného řízěním
přezkoumání, že kontrola na mistě je ukončena.



A. Přezkou mané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu. na období 2021 - 2023,schválen dne 9.12,2019, zveřejněn dne 18,12,2019. návrh zveřejněn od 12.11. do 9.I2.20l9
Návrh rozpočtu. narok202l, zveřejněn od 19.11, do 7,12.2020
Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce schváen dne 7.12.2020, jako schodkový, schodek kryt z přebytku

minulých let, závamé ukazatele paragrafové ělenění, zveřejně n dne 6.1.202I
Rozpočtová opatření. ě. 1, schváleno stafostou obce dne 17.2.2021 (zveřejněn dne 16.3.2021). ě. 3, schváleno zastupitelstvem obce dne 21.6.202l (zveřejněn dne 21.7,2021). č. 5, schváleno zastupitelstvem obce dne 16.9.202I (zveřejněn dne 14.10.2021). č. 6, schváleno starostou obce dne 20.10.2021 (zveřejněn dne 18.1I.202l). ě. 7, schváleno zastupitelstvem obce dne 6.12.2021(zveřejněn dne 5.1.2022)
Závěrečný účet. za rok 2020, náwh zveřejněn od 3.6. do 20.6.2021, projednán spolu se Zptávou

o v,ýsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 a schválen zastupitelstvem obce
dne 2l,6.2021 s lyjádřením "s výhradou", nápravná opatření přijata, zveřejněn
dne 30.6.202l

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. ke dni 31.1., 28.2., 30.6., 30.9., 3I.10.2021 (odesláno
(odeslárro dne 28 .l .2022)

Výkaz zisku a ztráty

dne 12.1I.202í), 31.12,2021

' ke dni 30.6.,30.9.2021 (odeslrlrro dne 18,10,2021), 31.12.202| (odeslárro
dne 14.2.2022)

Rozvaha

' ke dni 30.6., 30.9,2021 (odesláno dne 18.10,2021), 31.12.202| (odesláno
dne 14.2,2022)

Příloha rozvahy

' ke dni 30.6., 30.9.2021 (odesláno dne 18.10.202l), 31.12.202I (odesláno
. dne 14,2.2022)

Učtový rozvrh. platnýpro rok202l
Hlavní kniha. ke dni 31.10., 31.12.2021 (analytická)
Kniha došlých faktur. ke dni l 8.10.2021 do fa č. 21 124, ke dni 3 1.12.2021 do fa é. 21 í 61 - dle potřeby
Kniha odeslaných faktur. ke dni 8.11.2021 dofaě. 142021,ke dni 1,12.202l do fač.
Faktura

152021 - dle potřeby

' vydané faktury č. 022021 - ě. 08202l za období od,27.I. do 17.5.2021, č, í02021 -
č. 152021 zaobdobíod 17.5. doI.12.202

' přijaté faktury ě. 21043 - ě. 21074 za období od 3.6. do 25.6.2021, é. 21126 - č, 2l|61
za období od 1.1 1, do 20.|2.2O21



Bankovní výpis
. č,013-č.019zaobdobíod1.5.dol0.7.202I,č.030zedne31,10.2021,ě.031 -č.036

za obdobi od 5.11, do 31.12.202l, k bankovnímu účtu ě. 038812937910800 vedenému
u ČS, a. s.- zÁk|adni běžný účet. č. 1 - č.25 za období od 15.1. do 29.10.202I, ě.29 ze dne 3I.í2.202I, k bankovnímu
účtu č, 94-5810141l07l0 vedenému u ČNl - uczny rieet

účetní doklad
. ě. 110013 - č. 110019, č. 110030, č. 110031 - č, 110036, k bankovnímu účtu

č. 0388129379/0800 vedenému u ČS, a. s. - zékladní běžný účet. č. 120001 - č. 120025, ě. 120029, k baŇovnímu účtu č. 94-5810141/0710 vedenému
u čNg - běžný účet. ě, 610005 ze dne 30.3.202|, píiznáni k dani z přijmu za obec za rok 2020. ě,610016 zedne1.6.2021, předpis zapsy. č. 610020 ze dle 30,6,202|, převod HV za rok2020. č.920005 ze dne 30.9.2021, píedpis mezď za období 912021 - oprava. ě.920006 zr, dne 1.I1.2021, oprava účtování (účet 34ó). č. 920007 ze dne 1 .11 .202l, oprava úětování (úěet 321). č. 610010 ze dne 8,3.202I, zaíazeni pozemku na účet 031 (směna pozemku). č. 61001 1 ze dne 21.4.2021, vyíazeni pozemku z účtu 031 (směna pozemku). č. 61002l ze dne 1.6.2021, převod z úětu 042 naúěet031(nákup pozemků). č. 610039 ze dne 1 .12.202l , l,yíazeni pozemku z účtu 031 (prodej pozemků)

' ě. 610031 ze dne 30.11.2021, převod z úétu 042 na účet 021 (rekonstrukce chodníku
k ČoV). č, 710049 ze dne 7 .5.2021, zaíazeni naúéet 022 (nákup radarů). č. 610033 ze dne 3I.12.202l, předpis mezd za obdobi 12/202I

Pokladní kniha (deník)
. březen - duben, říjen - prosinec 2021r zůstatek pokladní hotovosti ke dni 26,1I.202l ve výši 5 261,00 Kč, v 7,45 Kě

(k d.č. 303 ze dne 22.11.2021) souhlasil se záznamem v pokladní knize
pok]adní doklad
' č. 21000053 - č. 21000091 za období od 3.3. do 30.4.2021, ě. 21000277 - ě. 2100032l

za období od 4,10. do 22.12,2021
Evidence poplatků
. k31.12.2021, vedena ručně v knihách - poplatky za psy

Evidence majetku. k31.12.202l, vedena v programu TRIADA
Invenúurní soupis majetku a závazkit
' složka inventarizace majetku a závazktt obce k 31.12,2021 - Plán inventur ze dne

16.9.202l, doklad o proškolení ze dne 27,9,2021, včetně prezenční listiny,
inventarizační zpráva ze dne 31 .1 .2022, inventumí soupisy k z1 .tz.zozt, vgpišy
z katastru nemovitostí - LV 10001, LY 5'1,LY I02,LY 295,LY 4gg,Lv 565, LV598,
LV 605, LY 607, LV 609 k, ú. Kamenný Most, LV 338 k.ú. Zvoleněvesk31.12.2021

Mzdová agenda

' mzdové lisIy I-I0/2021, ke kontrolovaným dohodám o provedení práce a o činnosti
Odměňování členů zastupitelstva. mzdové |isty 1-1212021, neuvolněný staíosta,
, zastupitelé
učetnictví ostatní

neuvolněný místostaíosta, neuvolnění

r protokol o schválení účetní závěrky obce za rck 2020, účeíní závěrka schválena
zastupitelstvem obce dne 2l,6.2021.



Smlouvy o dílo
. Smlouva o di|o 30.6.2021, áotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o., IČ: 16189612, Pchery

- Humny, na áotoveni díla: "Kamenný Most, chodník podél silnice III/24023", cena
díla ve výši 899 999,00 Kč bez DPH (vč, DPH 1 088 998,79 Kč), na profrlu zadavatele
uveřejněno dne 1.7 ,2021.. Smlouvao dílo16.8.2021,áotovitelPRAGOTRADEspol.sr.o., IČ: 16189ó12,Pchery
- Humny, předmětem smlouvy akce: "Rekonstrukce chodníků k ČOV v obci Kamenný
Most", cena díla ve uýši 2 250 000,00 Kč bez DPH (vč. DPH 2 722 500,00 Kč),
na profilu zadavatele uveřejněno dne 23.8.202l ,. Sm|ouva o dilo 27.9.2021, zhotovitel HERKUL, IČ: 25004638, Obmice, předmětem
smlouvy akce: "Rekonstrukce komunikace t ČOV", cena díla ve výši 2 899 801,69 Kč
bez DPH (vě, DPH 3 508 760,04 Kě), na profilu zadavatele uveřejněno dne 29.9.202I.

Smloury o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)t Smlouva o směně nemovitosti ze dne 4.3.202I, převádéjici - fuzická osoba, obec touto
smlouvou nabývá p.č, 395/3 o rýměře 59 m2 a pozbývá část p.č. 13 o výmé|e 57 m2,
v k.ú. Kamenný Most, směna provedena bez finaněni kompenzace, schváleno
zastupitelstvem obce dne 2.3.2020.. Kupní smlouva ze dne 3.5.202I, kdy obec koupila pozemky p. č. 567, p.ě, 535 (podíl
1/2), podi|y 1/168 - p,č. 312ll5, p.ě. 101/2, 3, 4, 5, 9, p.ě, 589 o celkové vrýměře
447 m2, v k,ú, Kamenný Most, kupující - fyzická osoba, koupě schválena
zastupitel stvem obce dne 14.9.2020.

Darovací smloury. Darovací smlouvu zs dne 29,4.2021, kdy obec poskytla peněžiťý dar ve výši 2 000,00
Kč, Linka bezpeěí, z.s., Praha 8 (obdarovaný), schváleno zastupitelstvem obce
dne 12,4,2021.

r Darovací smlouvu ze &rc 12.7,2021, kdy obec po§kytla peněžiťý dar ve výši 20 000,00
Kě, ve prospěch obci a regionů postižených vichřicí v čerunl2021, Sdružení místních
samospráv, z.s. (obdarovaný), schváleno zastupitelstvem obce dne 21.6.202l,r Darovací smlouw ze dne |3.12,2021, kdy obec poskytla penéžity dar ve výši 3 000,00
Kč, k zakoupení vybavení rekonstruovanéh o vozidla, JSDH obce Brandýsek
(obdarovaný), schváleno zastupitelstvem obce dne 6.12.2021.

Smlouly nájemní. Pachtovní smlouva č.2N/2021 ze dne 75.9.2021, kdy obec (propachtovatel) pronajala
§,zické osobě (pachtýři) ěást pozemku p,č. 13 o l"ýměře 317 m2 (k zahrádkářským
úěelům) v k.ú. Kamenný Most, pachtovné ve výši 333,00 Kč/rok, na dobu urěitou
od l .10.202l do 30.9.2025, schváleno zastupitelstvem obce dne 21 .6.2021 .r Pachtovní smlouva ě. 5 Nl2021 ze dne 27.9.2021, kdy obec (propachtovatel) pronajala
frzické osobě (pachtýŤi) ěást pozemku p.č. 470 o qýměře 630 m2 a část p.č, 85/1
o vtýměře 50 m2 v k,ú. Kamenný Most (k zahrádkářským úěelům) v k.ú. Kamenný
Most, pachtovné ve výši 714,00 Kě/rok, na dobu určitou od 1.10.202| do 30.9.2025,
schváleno zastupitelstvem obce dne 1 6.9.202|.

Zveřejnéné záměry o nakládání s majetkem. zveřejněn od 20.4. do 20.5.2021 - k Pachtovní smlouvě ě.2N/2021 ze dne 15.9.2021. zveřejněn od 13,|2.2019 do 13.1.2020 - ke Smlouvě o směně nemovitosti ze dne
4.3.2021. zveřejněn od 20.4. do 20.5.202l - ke Smlouvě o koupi nemovitosti ze dne 20.9.2021. zveřejněn od 13.8. do 13,9.2021 - k Pachtovní smlouvě č. 5 N/2021 ze dne2':..9.2021



Smlouly a další materiály k přijafým účelovým doúacimr Registrace akce dne 9.7.2021 id. č, 1l7D8210A7949, kdy Ministerstvo pro místní
rozvoj poskytlo dotaci ve výši 4 432 374,00 K[ néaev akce: Rekonstrukce komunikací
k ČoV (celkové náklady 5 974 159,00 Kč) - investiění dotace (ÚZ I750s) -
nepř ezkoumáváno, použito podpůrně

Smlouvy a další materiály k poskytnut}m úěelovým dotacím. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č, 1/2021 ze dne 20.4.202I,
kdy obec poskytla neinvestiění dotaci ve výši 2 000,00 Kě, na činnost spolku, Spolek
zdravotně postižených ve Velvarech (příjemce), poskytnutí schváleno zastupitelstvem
obce dne 12.4.2021, žádost ze dne 1.2.2020, vyúčtování do 30,11.202I. Dodatek ě. l
ze dne 15.11 .2021 prodloužení termínu vyúčtovaní do 31 ,l2.202I - vyúčtováno
dne28.I2.202I.. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiění dotace č. 2l2O2l ze dne 6.5.2021,
kdy obec poskytla neinvestiění dotaci ve rnýši 2 080,00 Kč, na částeěné pokrytí finanění
spo|uúčasti společnosti k financování aktivit Strategie CLLD 2014-2020 Obnova země
knižaí a kíiln 2, Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Slaný (příjemce), poskytnutí
schváeno zastupitelstvem obce dne 12.4.2021, žádost ze dne 16.2.2021, vyúčtovrlní
do28,2.2022 - vyúčtováno dne 19.|,2022.

Dohody o pracovní činnosti. ze dne I7.12.2020, údržba veřejných prostranství, péče o zeleň, obsluha sběmého dvora
(20 hod./ťýden)

Dohody o provedení práce. ze dne 7 .1.202|, výroba a výměna kovo1,1ých dveří na ČOV (33,5 hod/měs.). ze dne 8.1.2021, oprava podlahy v budově OÚ 1t S noa.lmes,;. ze dne 15.9.202l, kompletace a distribuce hlasovacích lístků (6,54 Kč/volič)
Dokumentace k veřejným zakázkám. zakázka malého rozsahu - administrace v.,ýběrového íizs,ni zadána extemí firmě

ARTENDR, s,r.o., Velký Osek. IČ: 24190853 (zastoupená Vladimíra Patočková,
specialista veřej ných zakázek), předmětem zakázky je "Rekonstrukce chodníků k Čov
v obci kamenný Most", výzva k podaní nabídky a zadávaci dokumentace uveřejněna
dne 1.3.2021, nabídky 9 zájemci, vybrán zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o., IČ:
16189612, Pchery - Humny, s nejnižší cenovou nabídkou 2 250 000,00 Kč bez DPH
(vč. DPH 2 722 500,00 Kč), nabídková cena je shodná s cenou v uzavíené Smlouvě
o dílo ze dne 16.8.2021, výběr firmy schválilo zastupitelstvo obce dne 26.7.202|
(fa ě.21l|9 ze dne l1.10.202I - 475 492,05 Kě, úhrada dne 3.11.2021, výpis ě, 031,
č.21131 ze dne 1.11.202I - 942 013,75 Kč, úhrada dne 30.11.2021, výpis č. 033,
č.21147 ze dne 6.12,202l - 1 304 994,20 Kě, úhrada dne 2I.I2.202I, wýpis ě, 036).

Vnitřní předpis a směrnice. vnitřní směmice č. l0, o f,rnanční kontrole, účinnost od 11 .|2.2017 .. Směmice o zadávání veřej ných zakáaek malého rozsahu, účinnost od 25.I.2016.
Informace o přijaúých opatřeních (zálr-42012004 Sb.,320/2001 Sb., apod.). informace doručena přezkoumávajícímu orgánu dne 2.7.2021 pod

DZ 08459l12021lKUsK
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usne§ení. ze dne 1.3. - zrušeno, I2.4., 21.6., 26.7., |6.9.,6.12.2021 - nepřezkoumáváno, použito

podpůrně



V kontrolovaném období obec Kamenný Most, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela
smlouvu nájemní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zíizeni práva
stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně
smlouly o nakládrání s věcnými prály, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým
majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zékona o obcích, nezastavila movit} a nemovitý majetek,
neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápújéky, smloulu o převzetí dluhu,
o převzeli ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu
o spoleěnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec
společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nelydala komunální dluhopisy,
nezřídi|a ani nezrušila příspěvkovou organizaci a otganizaéní složku, nezaložila ani nezrušila
právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala
hospodářskou (podnikatelskou) ěinnost, uskuteěnila pouze veřejné zakéaky malého rozsahu,

B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumaní hospodaření obce Kamenný Most:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dí|čím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

' Zákon é, 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakánek, ve znéní pozdějších předpisů
§ 219 odst. l, nebot':

obec nezveřejnila na profilu zadavaíele Smlouvu o dílo uzavřen ou dne I7.4,20t9,
se zhotovitelem AQUARIUS, spol, s r. o., Kyšice, IČo 49550616, předmět díla ''Doplnění
vodovodní sítě v obci kamenný Most a vybudování 13 nových vodovodních přípojek''
cena díla 3 495'193,93 Kě (vč. DPH 4 229 910,66 Kč), na profilu zadayaíe|e uveřejněno
opožděně až dne 30.5.2019.

NAPRAVENO
obec přijala systémové opatření k napravení uvedeného nedostatku tal5 že všechny
uzavřené Smlouvy o dílo v roce 202], byly již uveřejněny dle zákona na proJilu
zadavatele.

b)



D) Závěr
Při přezkoumáLrrí hospodaření obce Kamenný Most za rck 2021 podle § 2 a § 3 zákona
ě. 420/2004 Sb., ve mění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§l0 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podily dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých záv azků činí 0,00 Kě.

0,42 oÁ

2,09 o/o

0,00 Y"

KRAJSKÝ ÚilAD
STŘEDočEsKÉFIc:.RAJE

Odbor intelního cLl(liru i kontroly
l50 21 Praha 5, Zbo|oyskÁ ll

Výrok dle § t0 odst.4 písm. c) zákona ě. 420t2004 Sb., v platném zněni;
' Dluh územního celku nepřekroěil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Kamenný Most 12.04.2022

Podpisy kontroloru:

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

Ing, Daniela Jeřábková

Markéta Polánková - nepřítomna dne 12.4.2022



Taío zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž koneěným znénim zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 42012004 Sb., k podání písemného
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkolmání. Zptáva obsahuje výsledky
konečného i dílčího přezkoumání.

Návrh zprávy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Stejnopis č.2 se předává statutámímu
zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis ě. 1 se zakládá do příslušného spisu územního
celku vedeného Odborem intemiho auditu a kontroly Kraj ského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření obce o počtu 9 stran byl
seznámen a stejnopis č.2 převza|, p. Ladislav Cílek, starosta obce. Dále starosta obce převzal
v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kamenný Most ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona
č.9912019 Sb.

Ladislav cílek
starosta obce Kamenný Most á,()-

dne 12.04.2022

Rozdělovník:

Steinopis počet výtisků Předáno Převzal

1 lx Krajský úřad
Středočeského kraje

Bc, Marcela Bažoutová, DiS.

2 lx Obec
Kamenný Most Ladislav cílek

Upozornění:
' Návrh závěrečného účtu - upozorňujeme, že zveřejnění musi trvat až do schválení

závěreěného účtu (§ 17 odst. 6 zák. 250/2000 Sb,),


