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ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ  

návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku 

obcí Svazek obcí Biotop Burk za rok 2020  

 IČ 09389733 

Dne 13. 4. 2021 byl zástupce dobrovolného 
svazku obcí: 

Mgr. Eva Hasníková - předseda 
 

kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání telefonicky seznámena s návrhem zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření vykonaného dne 13. 4. 2021. 
 
Způsob provedení konečného dílčího přezkoumání: dálkově 

Místo provedení konečného dílčího přezkoumání:   Krajský úřad Olomouckého kraje 
 
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Biotop Burk za rok 
2020 

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). 
 
Tento záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje 
i výsledek konečného dílčího přezkoumání.  
 
Mgr. Eva Hasníková, předseda dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Biotop Burk, 
prohlašuje, že poskytla pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech 
vztahujících se k němu. 

V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí Biotop Burk: 

-  neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů, 
-  neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených 

prostředků,  
-  neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky, 
-  nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky 

ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 
-  neuzavřel kupní, směnnou, nájemní a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající 

se nemovitého majetku, 
-  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,  
-  nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, 



-  nezpracoval dokumentaci dokládající zadání a uskutečnění veřejné zakázky malého 
rozsahu,  

-  nezřídil věcná břemena k majetku územního celku, 
-  neměl podnikatelskou činnost, 
  
a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno. 
 
Konečné dílčí přezkoumání hospodaření vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání. 
 
Ing. Iveta Bejdáková 
………………………………………………..  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání     

 
 
Datum vyhotovení: 13. 4. 2021 
 
 
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. 
 
Návrh zprávy 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 výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného 
svazku obcí Svazek obcí Biotop Burk byl odeslán do datové schránky obce dne 13. 4. 2021.  
 
 
Přebírající: 
 
Mgr. Eva Hasníková 
………………………………………………..  
předseda  

 
 
 
Rozdělovník: 

1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Biotop Burk  
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly 
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