KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz

Záznam o projednání
Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Holovousy, IČ 00271551 za rok 2020
Dne 23. 03. 2021 byl se zástupci obce Holovousy:
starostkou - Zlatuší Brádlovou
účetní - Hanou Sehnoutkovou
projednán Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodařen za rok 2020 vykonaného ve dnech:

-

14. 09. 2020 - 15. 09. 2020
22. 03. 2021 - 23. 03. 2021

S ohledem na mimořádnou situaci a na zdraví zástupců obcí a kontrolorů provádějících
přezkoumání, bylo závěrečné přezkoumání provedeno elektronicky bez přítomnosti pracovníků
kontroly v sídle ÚC.

Při přezkoumání hospodaření obce Holovousy
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb
a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.
Zlatuše Brádlová, starostka obce Holovousy, prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace
o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nevložil žádné peněžité
vklady do právnických osob, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel pachtovní, zástavní smlouvu,
smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani nehospodařil
s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., neprodal žádný finanční majetek.
Přezkoumání hospodaření vykonala kontrolní skupina ve složení:

Ing. Vendula Hynková

Ing. Vendula Hynková

Digitálně podepsal Ing. Vendula
Hynková
Datum: 2021.03.23 14:29:04 +01'00'

………………………………………………

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Monika Kliková

Ing. Monika Kliková

Digitálně podepsal Ing. Monika Kliková
Datum: 2021.03.23 14:56:38 +01'00'

………………………………………………..

kontrolor
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bude předán do datové schránky územního celku.
Tím nejsou dotčena práva územního celku dle § 6 a § 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
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hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů.
Záznam o projednání Návrhu zprávy o přezkoumání hospodaření obce Holovousy obdržela a
s jeho obsahem byla telefonicky seznámena

………………………………………………..

Dne 23. 03. 2021

Zlatuše Brádlová
starostka
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