Obecní úřad Máslovice
Pražská 18
250 69 Vodochody

PROTOKOL č. 2

o výsledku kontroly finanční komise na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s
odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (dále jen „kontrola“)
OU Máslovice, Pražská 18, 250 69 Vodochody, IČ: 71004661

Předmět kontroly:
Kontrola nákladů a výnosů , při realizaci výstavby pozemků 1/6 v Máslovicích ke dni 9 / 2015.

Kontrolu provedli:
Pan

Čeněk FEIX

vedoucí kontrolní skupiny

Paní

Petra Šaňková

člen kontrolní skupiny

Paní

Ludmila Szöllozsová

člen kontrolní skupiny

Kontrola byla provedena na základě zákona o finanční kontrole v r.2015 a ve smyslu vnitřní směrnice
obce o finanční kontrole .

Zaměření kontroly:
Kontrola smluv k lokalitě 1/6 – účetní doklady vč.výdajů a příjmů.
Stavební deník
Kupní smlouvy o prodeji jednotlivých pozemků vč.záloh a doplatků.
Kontrola financování realizace ing.sítí a komunikací firmou Envos

Závěr:
Veřejnoprávní kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona.
Starostka tímto potvrzuje, že ke dni 8.10.2015 byly vráceny všechny kontrolované doklady a
písemnosti.
Poučení: Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat ´, podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o
státní kontrole, písemné a zdůvodněné námitky a to ve lhůtě 5 dnů ode dne seznámení s tímto
protokolem na adrese: OÚ Máslovice, Pražská 18, 250 69 Vodochody.

V Máslovicích dne 9.10.2015

Protokol zpracovali:
Pan

Čeněk Feix

vedoucí kontrolní skupiny

Paní

Petra Šaňková

člen kontrolní skupiny

Paní

Ludmila Szöllozsová

člen kontrolní skupiny

S tímto protokolem byla podle § 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole seznámena:

Ing.Vl. Sýkorová

9.10. 2015

Starostka

Protokol obsahující 2 strany a 2.příloh (poznámek) byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, které se
předávají:
Stejnopis č. 1 a 2

Obecní úřad Máslovice, Pražská 18, 250 69 Vodochody

Předal za obec:

Čeněk Feix

dne …… 2015

Převzal za obec:

Vl. Sýkorová

dne …… 2015

