
D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku . 0,24%0
b) podíl závazktt na rozpočtu územního celku ...... 1,26 Yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............ 0 %

Študlov dne 29 . března 2017

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na přezkoumaní hospodaření:

- ,,--/ C--,-
Eva Baťková

kontrolor pověřený řizenim přezkoumaní
podpis kontrolora pověřeného řízením

přezkoumaní

Miroslava Pleskotová /Lat
podpis kontrolora

kontrolor

Tato zpráva o rnýsledku přezkoumání:

- je náwhem zprávy o výsledku přezkoumiání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumiání. Konečným zněním zprávy se stává
tento náwh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d)
zékona č.42012004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému
řizenim přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může vodůvodněném
případě stanovit lhůtu delší,

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
Kraj ského uřadu Pardubického kraj e,

- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
0 požadavků dle zákona ě. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které
byly vyřízeny v zákonné lhůtě,

- nedílnou souČástí zprávy je seznam dokumentu vytťitých při přezkoumání a uvedených
v příIoze,

- s obsa}rem zqáw o výsledku přezkoumání hospodaření Študlov o počtu 8 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal starosta obce Jaroslav Niederle.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupct ÚSC nehospodařil s majetkem
státu, neručil svým majetkem za závazky fuzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovilf majetek, neuzaťel kupní, darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se
nemovitého majetku, smlouvu o přijetí .nebo poslqrtnutí úvěru nebo půjčky, smloulu o
Poslrytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o
přistoupení kzávazkl a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
neuskuteěnil majetkové vklady, uskutečnil pouzeveřejné zakazky malého rozsahu.
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