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Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Dobříň, IČ 00526461 za rok 2019
Dne 24. 4. 2020 byl se starostkou obce Dobříň – paní Šárkou Mrázkovou projednán návrh
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, č.j. KUUK/003488/2020/KON.
Z důvodu mimořádných opatření a v návaznosti na:
- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020, vydaného pod
č. j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN, které navazuje na vyhlášení nouzového stavu
vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb.,
- opatření ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje O-13/2020 - Opatření závazná pro
zaměstnance zařazené do Krajského úřadu Ústeckého kraje v souvislosti s přijetím
preventivních opatření pro zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým
koronavirem SARS-CoV-2,
bylo přezkoumání hospodaření dokončeno zejména na základě provedeného dílčího
přezkoumání, elektronicky zaklaných podkladů a z veřejně dostupných informací.
Návrh zprávy byl projednán dálkovým způsobem, prostřednictvím telefonické komunikace dne
24. 4. 2020.
Zástupce ÚSC Dobříň prohlašuje, že územní celek:
-

nemá zastavený majetek,
není zřizovatelem organizační složky,
má majetkovou účast na podnikání jiných osob,
nehospodaří s majetkem státu,
neručí za závazky fyzických a právnických osob neuvedených v § 38 odst. 3 zákona
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
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,
nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dobříň za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Z důvodu snížení administrativní náročnosti bude návrh zprávy předán do datové schránky
územního celku, a to do 30 dnů od jeho projednání. Tím nejsou dotčena práva územního
celku dle § 6 - § 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing. Valerie Šebestová v. r.
Za správnost vyhotovení:
Ing. Magdalena Chottová, vedoucí oddělení přezkumu hospodaření obcí

Zástupce obce:
Šárka Mrázková – starostka obce

Pozn.
Žádáme o potvrzení elektronickým podpisem zástupce obce a zaslání zpět do datové schránky
krajského úřadu – ID DS: t9zbsva.
Jestliže není možné elektronický podpis připojit, protože jím zástupce obce nedisponuje, zašle
zástupce obce do datové schránky krajského úřadu potvrzení, že mu byl záznam doručen a že obsah
záznamu potvrzuje a souhlasí s ním.
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1 stejnopis pro obec Dobříň
1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kontroly

