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

Záznam o projednání
Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kyje, IČ 00578428 za rok 2021
Dne 06.04.2022 byl se zástupci obce Kyje:
starostou - Evženem Eibou
externí účetní - Ing. Monikou Stránskou
projednán Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 vykonaného
ve dnech:
- 06.04.2022
- 04.10.2021
Při přezkoumání hospodaření obce Kyje
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.
Evžen Eiba, starosta obce Kyje, prohlašuje, že poskytl/a pravdivé a úplné informace
o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval
žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité
či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu ani
žádné dotace ze svého rozpočtu neposkytoval, nehospodařil s majetkem státu, neručil
za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, zástavní smlouvu,
smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného
břemene, 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., nepořídil ani
neprodal žádný finanční majetek.
Přezkoumání hospodaření vykonala kontrolní skupina ve složení:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- Ing. Vendula Hynková
kontroloři:
- Ing. Monika Kliková
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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 hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Záznam o projednání Návrhu zprávy o přezkoumání hospodaření obce Kyje obdržel/a a jeho
obsah byl projednán dne 06.04.2022

..........................................................................
Evžen Eiba
starosta

..........................................................................
Ing. Vendula Hynková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
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