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ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
obce Žim za rok 2021, IC: 00266663

Dne 26.04.2022 byl s panem Zdeňkem Haramulem, starostou obce Žim, projednán na místě
návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žim za rok 2021, IČ: 00266663,
číslo jednací KUUK/001825/2022. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno ve dnech
12.11.2021 a 26.04.2022.

Zástupce obce Žim prohlašuje, že územní celek v roce 2021:
- © 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,
- © není zřizovatelem příspěvkové organizace,
- © 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,

- | nezatížil majetek územního celku zřízením věcného břemene.

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ:
Při přezkoumání hospodaření obce Žim za rok 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
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Při přezkoumání hospodaření obce Žim za rok 2021
nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Návrh zprávy bude předán do datové schránky územního celku, a to do 30 dnů od jeho
projednání. Tím nejsou dotčena práva územního celku dle $ 6 - 8 7 zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů.
Tento záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává
okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání i záznamem
o projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
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Kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Angelika Alblová

Zástupce obce:

Zdeněk Haramul - starosta

Rozdělovník:
,
1 stejnopis pro obec Žim
,
1 stejnopis pro Krajský úřad Usteckého kraje, odbor kontroly
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