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ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
obce Rtyně nad Bílinou za rok 2020, IČ: 00266574
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 20. 11. 2020.
Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- kontrolor
Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, na
adrese Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dne 25. 2. 2021.
Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- kontrolor
Zástupci obce:
- Jaroslav Liška - starosta
- Bc. Marek Bula - místostarosta a 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 7. 11. 2019 - 18. 12. 2019,
- kontrolováno zveřejnění na internetových stránkách obce.
Rozpočtová opatření Rozpočet na rok 2020 byl změněn následujícími rozpočtovými
opatřeními:
- č. 1/2020 schváleno 5. 2. 2020, zveřejněno 6. 2. 2020,
- č. 2/2020 schváleno 20. 4. 2020, zveřejněno 21. 4. 2020,
- č. 3/2020 schváleno 17. 6. 2020, zveřejněno 18. 6. 2020,
- č. 4/2020 schváleno 2. 9. 2020, zveřejněno 11. 9. 2020,
- č. 5/2020 schváleno 7. 10. 2020, zveřejněno 8. 10. 2020,
- č. 6/2020 schváleno 4. 11. 2020, zveřejněno 10. 11. 2020,
- č. 7/2020 schváleno 16. 12. 2020, zveřejněno 31. 12. 2020,
- kontrolováno zveřejnění na internetových stránkách obce,
Rozpočtová opatření byla schválena zastupitelstvem obce (dále také ZO).
Schválený rozpočet Rozpočet obce na rok 2020,
- projednán a schválen ZO dne 18. 12. 2019 jako vyrovnaný,
- příjmy ve výši 13.194.000,- Kč, výdaje ve výši 13.194.000,- Kč,
- závaznými ukazateli byly stanoveny jednotky odvětvového třídění
(paragrafy),
- schválený rozpočet zveřejněn od 20. 12. 2019,
- kontrolováno zveřejnění na internetových stránkách obce.
Stanovení
Závazné ukazatele sděleny zřízené příspěvkové organizaci (dále také
závazných ukazatelů PO) Mateřská škola Rtyně nad Bílinou písemně dne 19. 12. 2019,
zřízeným
- ZO dne 18. 12. 2019 schválilo uvolnit ze svého rozpočtu částku ve výši
organizacím
270.000,- Kč pro rok 2020,
- zaúčtování předpisu neinvestičního
příspěvku - účetní doklad
č. 20-009-00002,
- odeslání finančních prostředků z běžného účtu obce dne 6. 1. 2020,
bankovní výpis KB, a s. č. 004, účetní doklad č. 20-801-00045.
Střednědobý výhled Střednědobý výhled rozpočtu (dále také SVR) zpracován na roky 2020 rozpočtu
2022,
- schválen ZO dne 19. 12. 2018,
- návrh SVR zveřejněn 14. 9. 2018 - 19. 12. 2018,
- schválený SVR zveřejněn od 19. 12. 2018,
- kontrolováno zveřejnění na internetových stránkách obce.
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce
za rok 2019,
- projednán a schválen ZO dne 6. 5. 2020 vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad,
- návrh závěrečného účtu zveřejněn 21. 4. 2020 - 6. 5. 2020,
- schválený závěrečný účet zveřejněn od 7. 5. 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 31. 12. 2020.
Dohoda o hmotné
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
odpovědnosti
k vyúčtování ze dne 2. 1. 2007.
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Evidence majetku

Evidence
pohledávek

Evidence poplatků
Faktura
Hlavní kniha
Inventurní soupis
majetku a závazků

Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných
faktur

Pořízení majetku (technické zhodnocení) - Kabelizace VO Rtyně nad
Bílinou,
- faktura přijatá č. 20-001-000381 na částku ve výši 105.633,- Kč, splatná
dne 11. 3. 2020,
- likvidační lístek - KN č. 20-001-00038 na částku 105.633,- Kč,
- úhrada dne 27. 2. 2020, bankovní výpis KB, a. s. č. 41,
- Soupis provedených prací a dodávek ze dne 18. 2. 2020,
- datum zařazení do majetku dne 27. 2. 2020,
- inventární karta majetku č. 1-450, typ majetku (SU) 021 Stavby, podtyp
majetku (AU) 0400 Komunikace a veřejné osvětlení.
Zmařená investice - PD kanalizace obce Rtyně n. B.,
- ZO dne 7. 10. 2020 schválilo na základě nově zpracované studie
odkanalizování obce Rtyně nad Bílinou částečné vyřazení nákladů na
vybudování kanalizace ve výši 965.000,60 Kč,
- předložen protokol o vyřazení č. 3/2020,
- schváleno likvidační komisí dne 7. 10. 2020,
- zaúčtování - účetní doklad č. 20-009-00073 ze dne 7. 10. 2020.
Evidence pohledávek,
- vedena mimo účetní evidenci a v účetnictví v ekonomickém systému
KEO4,
- v účetní evidenci jsou pohledávky členěny na analytické účty,
- dle prohlášení zástupce ÚSC nejsou evidovány žádné pohledávky po
splatnosti.
Dle prohlášení zástupce ÚSC byly poplatky zrušeny.
Kontrola zaúčtování přijatých faktur č. 20-001-00026, 20-001-00141,
20-001-00149,
20-001-00162,
20-001-00174,
20-001-00196,
20-001-00218.
Hlavní kniha analytická předložena ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020.
Inventarizace provedena ke dni 31. 12. 2020,
- Plán inventur ze dne 2. 9. 2020,
- Inventarizační zpráva ze dne 20. 1. 2021,
- dle inventarizační zprávy inventarizační rozdíly nezjištěny,
- proškolení inventarizační komise dne 11. 11. 2020,
- ÚSC nemá zastavený majetek,
- ÚSC má zřízena věcná břemena, která jsou vedena v účetnictví na
analytických účtech,
- ÚSC stanovil vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků,
od které bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých
pohledávek a závazků,
- Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu
31. 12. 2020,
- kontrolovány inventurní soupisy SÚ 021, 042, 081, 231, 261, 311, 321,
374, 403,
- předložen Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku
k 31. 12. 2020,
- Směrnice č.1/2018 k inventarizaci majetku a závazků účinná dnem
2. 1. 2018.
Předložena ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020.
Předložena ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020.
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Odměňování členů
zastupitelstva

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.
ZO dne 8. 12. 2020 schválilo měsíční odměny za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 1. 2020.
Dle informací poskytnutých zástupci ÚSC v přezkoumávaném období
nebyla vyplacena mimořádná odměna členům zastupitelstva.
Pokladní doklad
Výdajové pokladní doklady č. 20-701-00226, 20-701-00230 až
20-701-00232, 20-701-00236.
Příjmové
pokladní
doklady
č.
20-701-00222,
20-701-00224,
20-701-00225, 20-701-00237, 20-701-00240.
Pokladní kniha
Zůstatek pokladní knihy k 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020 souhlasí se stavem
(deník)
SÚ 261 Pokladna výkazu rozvaha.
Příloha rozvahy
Předložena ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020.
Rozvaha
Předložena ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020.
Účetní doklad
ČNB - účetní doklad č. 20-802-00013.
KB, a. s. - účetní doklad č. 20-801-00170.
Účetnictví ostatní
Účetní závěrka obce za rok 2019,
- schválena ZO dne 20. 4. 2020,
- Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 21. 4. 2020,
- zaúčtování výsledku hospodaření - účetní doklad č. 20-009-00034 ze
dne 27. 4. 2020.
Účtový rozvrh
Předložen na rok 2020.
Výkaz pro hodnocení Předložen ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020.
plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty Předložen ke dni 30. 9. 2020 a 31. 12. 2020.
Zřizovací listina
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřské školy Rtyně nad
organizačních složek Bílinou,
a příspěvkových
- ZO dne 18. 12. 2019 schválilo rozpočet pro rok 2020 a střednědobý
organizací, odpisový výhled rozpočtu PO Mateřské školy Rtyně nad Bílinou na období 2021 plán
2022,
- ZO dne 18. 12. 2019 schválilo neinvestiční příspěvek na provoz PO ve
výši 270.000,- Kč,
- ZO dne 20. 4. 2020 schválilo účetní závěrku PO za rok 2019
a převedení výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 78.846,22 Kč
do rezervního fondu,
- předpis neinvestičního příspěvku - účetní doklad č. 20-009-00002,
- odeslání neinvestičního příspěvku - bankovní výpis KB, a. s. č. 004,
účetní doklad č. 20-801-00045.
ZO dne 7. 10. 2020 schválilo přijetí finančního daru pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Rtyně nad Bílinou ve výši 10.000,-Kč od spol.
D.S.K. engineering, s.r.o. Rtyně nad Bílinou.
Dohody o provedení Dohoda o provedení práce uzavřena dne 1. 4. 2020 se členem
práce
zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou,
- dohodu schválilo ZO dne 18. 12. 2019,
- místo výkonu je dětské hřiště - sekání travnatých prostor,
- dohoda na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 30. 11. 2020.
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Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovým dotacím

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

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

Smlouvy o věcných
břemenech

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřena s FK Rtyně nad
Bílinou, z. s. dne 7. 2. 2020,
- poskytnutí dotace schválilo ZO dne 5. 2. 2020,
- neinvestiční dotace ve výši 150.000,- Kč poskytnuta na činnost,
- doba použitelnosti - čerpání nejdéle do 23. 12. 2020,
- písemné vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději do 31. 12. 2020,
- odeslání finančních prostředků z běžného účtu obce dne 10. 2. 2020,
bankovní výpis KB, a. s. č. 28, účetní doklad č. 20-005-00100,
- smlouva zveřejněna na internetových stránkách obce dne 7. 2. 2020.
ÚZ 98193 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do
Senátu a zastupitelstev krajů,
- Avízo na převod finančních prostředků ve výši 31.000,- Kč na úhradu
výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstva kraje ze dne 10. 9. 2020,
- předběžné vyúčtování do 2. 11. 2020, konečné vyúčtování
do 16. 11. 2020,
- příjem finančních prostředků na běžný účet ČNB dne 24. 9. 2020,
bankovní výpis č. 12,
- příjmy a výdaje - opis deníku 9/2020 až 10/2020, 9/2020 až 11/2020,
- výdaje - pokladní doklad č. 20-701-00246,
- Vyúčtování dotace - Volby do zastupitelstva kraje ze dne 7. 12. 2020 dotace 31.000,- Kč, uznané náklady obce 20.370,- Kč, vratka 10.630,Kč,
- vyúčtování dotace - účetní doklad č. 20-009-00086,
- vratka dotace ve výši 10.630,- Kč dne 4. 1. 2021, bankovní výpis
KB, a. s. č. 2,
- kontrolováno z hlediska zaúčtování příjmů a výdajů účelovým znakem.
Prodej pozemku p.č. 772/3 a pozemku p.č. 1001/2 v k.ú. Velvěty,
- záměr prodeje schválen ZO dne 6. 11. 2019,
- záměr prodeje zveřejněn 7. 11. 2019 - 18. 12. 2019,
- prodej pozemků schválilo ZO dne 18. 12. 2019,
- kupní smlouva na prodej pozemků uzavřena dne 22. 1. 2020, opatřena
doložkou § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
- návrh na vklad práva do katastru nemovitostí dne 22. 1. 2020,
- příjem finančních prostředků ve výši 45.250,- Kč - pokladní doklad
č. 20-701-00021 ze dne 22. 1. 2020, účetní doklad č. 20-003-00007
ze dne 22. 1. 2020,
- vyřazení pozemků z účetnictví - účetní doklad č. 20-009-00010 ze dne
22. 1. 2020.
Od ledna 2008 schválilo ZO prodej obecních pozemků v částce 50,- Kč
za 1 m2 - STANOVENÍ PRODEJE OBECNÍCH POZEMKŮ.
Smlouva
o
zřízení
věcného
břemene
služebnosti
č. IP-12-4008594/VB/001 uzavřena s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín dne
6. 1. 2020,
- ZO dne 18. 12. 2019 schválilo uzavření smlouvy,
- náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč,
- informace o vyznačení plomby z katastrálního úřadu ze dne 16. 1. 2020,
- návrh na vklad k zápisu do katastru nemovitostí dne 16. 1. 2020,
- účetní doklad č. KN 20-009-00019 ze dne 13. 2. 2020, DUZP
16. 1. 2020,
- účetní doklad č. KN 20-006-00060 ze dne 13. 2. 2020, DUZP
12. 2. 2020,
- úhrada - bankovní výpis KB, a. s. č. 30 ze dne 12. 2. 2020,
- inventární karta majetku SU 031 AÚ 0404 č. 099-01025200000 zastavěná plocha - VB.

Strana 6 (Celkem 9)

Veřejná zakázka malého rozsahu "Nové oplocení budovy obecního
úřadu",
- předloženy nabídky od tří dodavatelů,
- ZO dne 6. 5. 2020 schválilo dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou
firmu Petr Cvrček, IČ: 63786818, Rtyně nad Bílinou - Malhostice 25,
PSČ 415 01 (fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním rejstříku),
- faktura přijatá č. 20-001-00162 na částku 381.314,56 Kč včetně DPH
splatná dne 14. 9. 2020,
- úhrada faktury dne 24. 8. 2020, bankovní výpis KB, a. s. č. 150,
- dle prohlášení zástupce ÚSC smlouva o dílo uzavřena nebyla,
- SMĚRNICE č. 03/2019 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
MALÉHO ROZSAHU účinná dnem 6. 11. 2019.
Vnitřní předpis a
Směrnice č. 4/2018 o finanční kontrole a vnitřním kontrolním systému
směrnice
účetní jednotky účinná dnem 14. 11. 2018.
Směrnice č. 3/2018 o oběhu účetních dokladů účinná dnem 14. 11. 2018
včetně Přílohy č. 1 - dispoziční oprávnění a podpisové vzory.
Výsledky kontrol
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízené
zřízených organizací příspěvkové organizace Mateřská škola Rtyně nad Bílinou za období
od 1. ledna do 30. června 2020 ze dne 14. 7. 2020
Výsledek kontroly - nebyly shledány nedostatky.
Zápisy z jednání
Usnesení ZO ze dne 18. 12. 2019, 5. 2. 2020, 20. 4. 2020, 6. 5. 2020,
zastupitelstva včetně 17. 6. 2020, 2. 9. 2020, 7. 10. 2020, 4. 11. 2020, 16. 12. 2020.
usnesení
V přezkoumávaném období byly usnesení ZO použity podpůrně.
Dluhová služba
Poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky činí 0 %, hranice daná zákonem č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, nebyla překročena.
Finanční a kontrolní Zápisy FV ze dne 13. 3. 2020, 14. 12. 2020.
výbor
Zápisy KV ze dne 15. 6. 2020, 14. 12. 2020.
V přezkoumávaném období byly zápisy finančního a kontrolního výboru
použity podpůrně.
Dokumentace
k veřejným
zakázkám

II. Zástupce obce Rtyně nad Bílinou 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,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky ani neuskutečnil finanční
operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- není zřizovatelem organizační složky,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nenakládal a nehospodařil s majetkem státu,
- neuskutečnil akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, uskutečnil veřejnou zakázku malého rozsahu,
- 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 obce Rtyně nad Bílinou 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 chyby a nedostatky.
D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Rtyně nad Bílinou za rok 2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
II. Při přezkoumání hospodaření obce Rtyně nad Bílinou za rok 2020
nebyla zjištěna, 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

1,75 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

2,88 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,00 %

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Rtyně nad Bílinou za rok 2020
bylo ověřeno dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh
územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a
odborné posouzení předložených dokladů dne 25. 2. 2021.

Místo a datum vyhotovení zprávy:
Ústí nad Labem dne 2. 3. 2021
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Ivana Komová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Bc. Alena Vodrážková
kontrolor
Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rtyně nad Bílinou za rok 2020,
IČ: 00266574, o počtu 9 stran byl dálkově projednán dne 25. 2. 2021 s panem Jaroslavem
Liškou - starostou obce.
Záznam o projednání byl doručen dne 25. 2. 2021 do datové schránky obce a dne
26. 2. 2021 potvrzen starostou obce.
Rozdělovník:
1 stejnopis pro Obec Rtyně nad Bílinou
1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly

POUČENÍ:
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 (dále jen Krajský úřad Ústeckého kraje).
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