
Příloha k bodu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

Přezkoumání hospodaření obce Raškovice bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., 

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění

pozdějších předpisů, pracovníky Moravskoslezského kraje dne 1.2.2022.

Závěr zprávy o provedeném přezkoumávání hospodaření za rok 2021 zní:

- Při přezkoumávání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., byly dle § 10 odst. 3 písm.b)

   zjištěny chyby a nedostatky. Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou

  na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad 

  na hospodaření územního celku v budoucnosti.

- Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

 (celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) 3,10%

- Podíl závazků na rozpočtu územního celku

 (celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 23 846 160,55) 14,95%

- Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00%

- Podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 42,46%

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 byly zjištěny chyby a nedostatky.

Obec Raškovice přijala Opatření k nápravě chyb a nedostatků - viz příloha.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je přílohou závěrečného účtu. 

Příloha k bodu X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob

a hospodaření s jejich majetkem

Základní škola a mateřská škola v Raškovicích (v tis.Kč)

finanční příspěvek na činnost (od kraje)

finanční příspěvek na provoz (od obce)

výsledek hospodaření

Roční účetní závěrka ZŠ a MŠ Raškovice a ostatní výkazy jsou založeny na obecním úřadě. 

Dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři účetní č. 12 Obecního úřadu Raškovice. 

Jiří Blahuta, v.s.
starosta

Ev. číslo: 62/2022

První den vyvěšení: 25.07.2022
Poslední den vyvěšení: 

V těchto dnech zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím vzdálený přístup. 

jmění účetní jednotky 3 260,00

fondy účetní jednotky 1 354,00

41 132,00

4 598,00

finanční majetek 6 364,00

15,00












