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Zpráva 61'ýslcdku přezkoumání hosptldaření obce za rok 2017

PřezkoLtl'lllit-tí hospodaření obce prtlr,ecil KrajskÝ úřac'l Středočeskélro kraje Pralra" kor-rtro]ní

l(;'].20] 8 (pií]oha č. 5 Zpr'ál,a o \')isledktl přezkounrání hospodai-eni obcc).
Přczkout'náni b-v]o pr'or'edeno v scluladu se zákoirel-tr č.42012004 Sb' o pi'ezkoumávárií
hos1rodařcní lizenlIrícl-t sanrosplár'ných ceIků a dobr'oi'o1nýc1r sl,aziiů obcí. r'e znění pozdějších
pictlpisú a r sou]ac]rt se zákoňerrl č' 25_520l2 Sb.. o konir'ole (kontroiní řád).
oc1dě]ení. dne

přezkounráni hospodaření obce Krychnor' za rok 2017 podle $ 2 $ 3
zákona č. {20/200] Sb.. re znění pozttějších přec!pisÚ bvly zjištěnr chyby a nedostatky,
které nemají záy'ažnost nedostaťkůuvedených pod písmenenr c)
($ l0 odsl. 3 pism. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
Zá,,'ět 'zpráx,y''' I>ři

o

obČc neťlčtor.'alak okamŽikrr ltskuteónění Ílčetníhopřípadu o převodu zlepšeného
l-rospociářského r,ýsieciku z účtu431 ria ťiÓer 432 ke dni schválení írčetnízávěrky.
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I.erlka Bohirtínská
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Pií],,]tt:

č. i \iýkaz' Fin 2-12lv{
č. 2 Rtlzr'aha
Č. 3 Výkaz Zisku a ztlát
č. 4 Inler-rrarizačni zpráva pro rok 2017
č' 5 7-práva 6 r'ý5ledkr.r piezkclrrmání lrospodaření obce
Dr: příloh je

lloŽné nal{órlnout na obecním ťrřadě.
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o r'ýsledkr-r pře zkounár-rí hospodaiení obce za
rlL 20]7 a schlalLlje Zái ěrečn! účetobcc Zalok 20-i7 bez výhrad a přijinrá následující
o1latiellí: při.iíniá s1 stélrlrrr á opalřcLlí tak. ab;'' příště br'l přer'ederr r,ýs1edek hospodařcní z účtrr
4 ] 1 na účct4']2 k okanrŽjku Lrs]<utečněr-Li účelnílropřípaclu. tedy lre dni schválení účetní
Zár ěr'ečnÝ účetobce za l'o]t
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