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ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
městyse Panenský Týnec za rok 2020, IČ: 00265314
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření.
Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 18. 8. 2020 a bylo
provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, na adrese Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dne 10. 12. 2020.
Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
- Ivana Komová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání,
- Bc. Alena Vodrážková - kontrolor.

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle městyse Panenský Týnec, na adrese
Panenský Týnec 10, 439 05 Panenský Týnec, dne 12. 5. 2021.
Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
- Ivana Komová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání,
- Bc. Alena Vodrážková - kontrolor.
Zástupci městyse:
- Bc. Jiří Čížek - starosta městyse,
- Miluše Slanařová - účetní.

Předmět přezkoumání hospodaření
Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást
závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst. 1 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
č. 420/2004 Sb.“):
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,
b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
fyzickými osobami,
e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) účetnictví vedené územním celkem,
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Hlediska přezkoumání hospodaření
Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. ověřuje z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví
a o odměňování,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
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A. Přezkoumané písemnosti
I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
Druh písemnosti

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2020,
- zpracován v třídění dle rozpočtové skladby,
- zveřejněn 13. 11. 2019 - 29. 11. 2019 na internetových stránkách obce.
Rozpočtová opatření Rozpočet městyse na rok 2020 byl změněn 26 rozpočtovými opatřeními
(dále také RO), kontrolována RO:
- RO č. 1/2020 schváleno 27. 1. 2020, zveřejněno 3. 2. 2020,
- RO č. 7/2020 schváleno 27. 4. 2020, zveřejněno 28. 4. 2020,
- RO č. 9/2020 až č. 11/2020 schválena 30. 6. 2020, zveřejněna
3. 7. 2020,
- RO č. 16/2020 schváleno 31. 8 2020, zveřejněno 1. 9. 2020,
- RO č. 22/2020 schváleno 30. 11. 2020, zveřejněno 3. 12. 2020,
- RO č. 23/2020 schváleno 21. 12. 2020, zveřejněno 28. 12. 2020,
- u výše uvedených RO kontrolováno zveřejnění na internetových
stránkách obce,
- RO byla schválena zastupitelstvem městyse (dále také ZM),
- kontrolováno zveřejnění na internetových stránkách obce.
Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2020,
- projednán a schválen ZM dne 28. 11. 2019 jako přebytkový,
- závaznými ukazateli byly stanoveny paragrafy,
- schválený rozpočet zveřejněn 3. 12. 2019 na internetových stránkách
obce.
Stanovení
Sděleno písemně dne 29. 11. 2019.
závazných ukazatelů
zřízeným
organizacím
Střednědobý výhled Zpracován na roky 2020 - 2023,
rozpočtu (SVR)
- schválen ZM dne 20. 6. 2019,
- návrh SVR zveřejněn 23. 5. 2019 - 21. 6. 2019,
- schválený SVR zveřejněn od 21. 6. 2019,
- kontrolováno zveřejnění na internetových stránkách obce.
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2019,
- projednán a schválen ZM dne 30. 6. 2020 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2019,
- návrh závěrečného účtu zveřejněn 21. 5. 2020 - 30. 6.2020,
- schválený závěrečný účet zveřejněn od 1. 7. 2020,
- kontrolováno zveřejnění na internetových stránkách obce.
Bankovní výpis
Zůstatky na bankovních účtech souhlasí se stavem SÚ 231 Základní
běžný účet ÚSC výkazu rozvaha k 30. 9. 2020 a k 31. 12. 2020.
Dohoda o hmotné
Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty uzavřena se zaměstnancem
odpovědnosti
obce dne 1. 1. 2008.
Hlavní kniha
Předložena Předvaha k 9/2020 a k 31/2020.
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Inventurní soupis
majetku a závazků

Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných
faktur
Odměňování členů
zastupitelstva

Pokladní doklad
Pokladní kniha
(deník)
Příloha rozvahy
Rozvaha
Účetní doklad
Účetnictví ostatní

Inventarizace provedena ke dni 31. 12. 2020,
- Plán inventur ze dne 9. 12. 2020,
- Inventarizační zpráva ze dne 28. 1. 2021,
- inventarizační rozdíly nezjištěny,
- proškolení inventarizační komise dne 14. 12. 2020,
- ÚSC má zastavený majetek ve výši 11.760,- Kč, který je veden
v účetnictví na analytickém účtu,
- ÚSC má zřízena věcná břemena, která jsou vedena v účetnictví na
analytických účtech,
- výpis z katastru nemovitostí ke dni 30. 12. 2020,
- Směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků č. 1/2015
účinná od 1. 9. 2015.
ÚSC nestanovil vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků,
od které bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých
pohledávek a závazků. Kontrolní skupina doporučuje tuto výši stanovit.
Kontrola inventarizace SÚ 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek,
021 Stavby, 031 Pozemky, 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek, 112 Materiál na skladě, 231 Základní běžný účet ÚSC,
261 Pokladna, 311 Odběratelé, 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti,
321 Dodavatelé, 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, 451
Dlouhodobé úvěry, 459 Ostatní dlouhodobé závazky, 905 Vyřazené
pohledávky.
Předložena ke dni 30. 9. 2020.
Předložena ke dni 30. 9. 2020.
Kontrola vyplacených funkčních odměn dle mzdových listů za období
leden - září 2020:
- uvolněný starosta,
- neuvolněný místostarosta,
- předseda finančního výboru,
- předseda kontrolního výboru,
- člen finančního výboru,
- člen kontrolního výboru.
Kontrola pokladních dokladů č. 10277 až č. 10289.
Zůstatek pokladní knihy k 30. 9. 2020 a k 31. 12. 2020 souhlasí se
stavem SÚ 261 Pokladna výkazu rozvaha a položky 5182 Převody vlastní
pokladně výkazu FIN 2-12 M.
Sestavena ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020.
Sestavena ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020.
Kontrola výpisů běžného účtu KB a.s. od č. 194 do č. 200, včetně
zaúčtování položek účetních dokladů a faktur přijatých.
Účetní závěrka za rok 2019,
- schválena ZM dne 30. 6. 2020,
- Protokol o schválení účetní závěrky,
- zaúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení - účetní
doklad č. 380 ze dne 30. 6. 2020.
Předložen pro rok 2020.
K 31. 12. 2020 nejsou evidovány žádné pohledávky po splatnosti.

Účtový rozvrh
Upomínka k
pohledávce a
závazku
Výkaz pro hodnocení Sestaven ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020.
plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty Sestaven ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020.
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Rozvaha zřízených
příspěvkových
organizací
Výkaz zisku a ztráty
zřízených
příspěvkových
organizací
Zřizovací listina
organizačních složek
a příspěvkových
organizací, odpisový
plán

Dohody o provedení
práce
Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovým dotacím

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Sestavena k 31. 12. 2020.
Sestaven k 31. 12. 2020.

Základní škola Panenský Týnec, okres Louny, příspěvková organizace:
- ZM dne 28. 11. 2019 schválilo rozpočet pro rok 2020, závazné
ukazatele pro rok 2020 ve výši 950.000,- Kč na provoz školy
a 100.000,- Kč na částečné mzdové náklady, přijetí sponzorského daru
ve výši 2.500,- Kč,
- ZM dne 15. 1. 2020 schválilo SVR na roky 2020 - 2022,
- ZM dne 27. 4. 2020 schválilo převedení hospodářského výsledku za rok
2019 ve výši 743.826,69 Kč do rezervního fondu, odpisový plán ve výši
222.375,- Kč,
- ZM dne 30. 6. 2020 schválilo účetní závěrku za rok 2019,
- předpis neinvestičního příspěvku - účetní doklad č. 3 ze dne 2. 1. 2020.
Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace:
- ZM dne 28. 11. 2019 schválilo rozpočet pro rok 2020, závazné
ukazatele pro rok 2020 ve výši 450.000,- Kč, SVR na rok 2020 - 2021,
- ZM dne 27. 4. 2020 schválilo převedení hospodářského výsledku za rok
2019 ve výši 38.981,17 Kč do rezervního fondu,
- ZM dne 30. 6. 2020 schválilo účetní závěrku za rok 2019,
- předpis neinvestičního příspěvku - účetní doklad č. 3 ze dne 2. 1. 2020.
Dle informací poskytnutých zástupci ÚSC v přezkoumávaném období
nebyly provedeny změny zřizovacích listin.
Dle informací poskytnutých zástupci ÚSC v přezkoumávaném období
nebyl uzavřen pracovněprávní vztah mezi obcí a členem zastupitelstva.
Veřejnoprávní smlouva č. 2020/07 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
městyse Panenský Týnec,
- smlouva uzavřena s Komunitou Tejnecko, z. s. Panenský Týnec dne
11. 5. 2020,
- účel dotace - podpora činnosti,
- výše dotace 45.000,- Kč,
- vyúčtování dotace do 18. 12. 2020,
- poskytnutí dotace a smlouvu schválilo ZM dne 27. 4. 2020,
- odeslání finančních prostředků z běžného účtu KB, a. s. dne
11. 5. 2020, bankovní výpis č. 77, účetní doklad č. 284,
- smlouva nepodléhá zveřejnění.
ÚZ 13013 Operační program Zaměstnanost,
- Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. LNA-VZ-16/2019 uzavřena dne
20. 12. 2019,
- vytvoření 1 pracovního místa na dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,
- maximální měsíční výše příspěvku na 1 pracovní místo ve výši
15.000,- Kč,
- příspěvek - 82,38 % je hrazeno z prostředků ESF a 17,62 % je hrazeno
ze státního rozpočtu ČR,
- účetní doklady č. 117, 118, 359, 360 572, 573,
- hlavní účetní kniha období 9/2020, výkaz FIN 2-12M k 30. 9. 2020,
- kontrolováno z hlediska označení příjmů a výdajů účelovým znakem.
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Smlouvy nájemní

Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)
Smlouvy o přijetí
úvěru

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání,
- pronájem prostor v 1. NP stavby č. p. 2 Panenský Týnec,
- záměr pronájmu zveřejněn na elektronické úřední desce od 30. 9. 2019
do 16. 10. 2020,
- pronájem schválilo ZM dne 27. 4. 2020,
- smlouva uzavřena s fyzickou osobou dne 28. 4. 2020,
- za užívání prostoru stanovena měsíční částka ve výši 3.635,- Kč +
náklady za elektrickou energii ve výši 1.000,- Kč,
- nájemné od 1. 5. 2020,
- předpis nájemného do konce roku 2020 - účetní doklad č. 253 ze dne 4.
5. 2020,
- úhrada měsíčního nájemného - bankovní výpis KB, a. s. č. 73, účetní
doklad č. 254 ze dne 4. 5. 2020.
Dle informací poskytnutých zástupci ÚSC v přezkoumávaném období
nebyla uzavřena smlouva o převodu majetku.

Smlouva o úvěru registrační číslo 99024849782 uzavřená s KB, a. s., dne
30. 1. 2020,
- ZM dne 27. 1. 2020 usnesením č. 2/2020/04 schválilo uzavření smlouvy,
- výše úvěru 2.366.000,- Kč,
- projekt "Výstavba kanalizace a ČOV EO 600 a domovních přípojek",
- zajištění úvěru se nesjednává,
- splatnost úvěru do 30. 11. 2037.
Městys má z minulých let další smlouvu o úvěru na financování výstavby
kanalizace.
Zůstatky na úvěrových účtech souhlasí se stavem SÚ 451 Dlouhodobé
úvěry výkazu rozvaha k 30. 9. 2020 a k 31. 12. 2020.
Smlouvy o věcných
Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřena s ČEPS, a. s. Praha dne
břemenech
15. 12. 2020,
- schváleno ZO dne 30. 11. 2020,
- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci
sp. zn. V-3960/2020-507 ze dne 8. 1. 2021, právní účinky k 18. 12. 2020,
- náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 4.987,- Kč bez DPH,
- převedení pozemku do evidence věcných břemen - d.č. 828/12.
Smlouvy zástavní
Za rok 2020 nebyla uskutečněna zástava majetku.
Zveřejněné záměry o Záměr pronájmu,
nakládání s
a) záměr pronájmu nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží
majetkem
budovy s č. p. 2,
b) záměr pronájmu nebytových prostor (3 místnosti) v přízemí budovy
s č. p. 7,
- zveřejněn na elektronické úřední desce od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019.
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1191 a 1187/1 v k. ú. Panenský
Týnec,
- zveřejněn na elektronické úřední desce od 22. 10. 2020
do 30. 11. 2020.
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Dokumentace
k veřejným
zakázkám

Administrace dotace z Operačního programu životní prostředí z fondů
Evropské unie,
- akce "Revitalizace obecní nádrže v obci Panenský Týnec, p. p. č. 45,
1025/1,
- osloveni 3 dodavatelé,
- vybrána firma AXIOM engineering s. r. o. Pardubice,
- smlouvu schválilo ZM dne 21. 12. 2020, usnesení č. 07/2020/09,
- Smlouva o poskytování odborných služeb č. 111015/2020 s firmou
AXIOM engineering s. r. o. Pardubice uzavřená dne 4. 1. 2021.
Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu městyse Panenský Týnec účinná dnem 24. 6. 2014.
Kontrolní skupina doporučuje uvést směrnici do souladu s platnými
právními předpisy.
Vnitřní předpis a
Směrnice účetnictví obce Městys Panenský Týnec platná od 6. 11. 2014
směrnice
včetně příloh.
Interní pokyn starosty č. 1/2016 k zajištění vnitřního kontrolního systému
městyse Panenský Týnec účinná od 15. 12. 2016.
Kontrolní skupina doporučuje provést aktualizaci výše uvedených
předpisů.
Výsledky kontrol
Zápis z kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Panenský Týnec
zřízených organizací ze dne 27. 11. 2020 - bez zjištěných nedostatků.
Zápisy z jednání
V přezkoumávaném období byly zápisy a usnesení ZM použity podpůrně.
zastupitelstva včetně
usnesení
Dluhová služba
Poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky činí 155 %, hranice daná zákonem č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, byla překročena
o 11.013.980,- Kč.
Povinností územního celku v roce 2021 je snížit dluh o 5% z rozdílu mezi
výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky, tj. o 550.699,- Kč.
Finanční a kontrolní V přezkoumávaném období byly zápisy finančního a kontrolního výboru
výbor
použity podpůrně.
II. Zástupce městyse Panenský Týnec prohlašuje, že územní celek v roce 2020:
- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neprovozoval podnikatelskou činnost,
- neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na
základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
- není zřizovatelem organizační složky,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nenakládal a 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.
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B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání
Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření městyse Panenský Týnec za rok 2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
I.

zjištěných v minulých letech

Při přezkoumáníí hospodaření za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky..
II.

zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2020

Pří dílčím přezkoumání za rok 2020 nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.
Pří dílčím přezkoumání za rok 2020 byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem
ve vlastnictví územního celku
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 39 odst. 1 - Nemovitá věc nebyla v záměru obce označena údaji podle katastrálního
zákona platnými ke dni zveřejnění záměru.
Záměr pronájmu nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží budovy s č. p. 2 a záměr
pronájmu nebytových prostor (3 místnosti) v přízemí budovy s č. p. 7, zveřejněn na
elektronické úřední desce od 30. 9. 2019 do 16. 10. 2019.
Záměr pronájmu nebytových prostor neobsahoval údaje podle § 8 zákona č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
V záměru nebylo uvedeno o jaké katastrální území, ve kterém dané budovy leží, se jedná,
pronajímané části budov nebyly ve zveřejněném záměru dostatečně specifikovány, nebyla
zveřejněna mapa s jednoznačným a nezpochybnitelným grafickým znázorněním
pronajímaných částí budov.
Nápravné opatření
Městys Panenský Týnec přijal tato nápravná opatření k chybě z dílčího přezkoumání
hospodaření:
"Od provedené kontroly budou záměry vytvářeny dle metodického doporučení k činnosti
územních samosprávných celků č. 7.12. V záměru o pronájmu a prodeji nemovitosti bude
uváděno označení dle ustanovení § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Dle
tohoto metodického doporučení byl vytvoření vzor, který bude městys využívat, při
vyvěšování záměrů."
Kontrola plnění opatření
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1191 a 1187/1 v k. ú. Panenský Týnec zveřejněn
na elektronické úřední desce od 22. 10. 2020 do 30. 11. 2020 v souladu se zákonem
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
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D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření městyse Panenský Týnec za rok 2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě
chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy v části C bod II., odstraněných v průběhu
přezkoumání.
II. Při přezkoumání hospodaření městyse Panenský Týnec za rok 2020
nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,43 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

6,37 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,03 %

IV. Při přezkoumání hospodaření městyse Panenský Týnec za rok 2020
bylo ověřeno dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh
územního celku překročil průměr jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky o částku
11.013.980,- Kč.
Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení
a odborné posouzení předložených dokladů dne 12. 5. 2021.
Místo a datum vyhotovení zprávy:
Ústí nad Labem dne 17. 5. 2021
Ivana Komová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Bc. Alena Vodrážková
kontrolor
Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Panenský Týnec za rok 2020,
IČ: 00265314, o počtu 10 stran byl projednán na místě dne 12. 5. 2021 s panem Bc. Jiřím
Čížkem - starostou městyse.

Rozdělovník:
1 stejnopis pro Městys Panenský Týnec
1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly

POUČENÍ:
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo všech
dílčích přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se
stává okamžikem marného uplynutí lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., ve
které měl územní celek možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému
řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Strana 10 (Celkem 10)

