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Č. j.: KUJI 33379/2020  KO  

Záznam o projednání 

návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni 
obce Kochánov 

se sídlem Kochánov 60, 582 53 štoky, IČO: 00579882 
za rok 2019 

Dne 1. dubna 2020 byl se zástupci obce Kochánov projednán návrh zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodařeni. 

Z důvodu mimořádných opatření v období prokázání výskytu koronaviru (SARS-CoV-2) 
a v návaznosti ha usnesení vlády 6. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda České 
republiky vyhlásila nouzový stav, byl návrh zprávy projednán dálkově, prostřednictvím 
telefonické a e-mailové komunikace. 

Přezkoumání bylo provedeno dne 4. prosince 2019 jako dílčí přezkoumání 
a dne 31. března 2020 jako konečné přezkoumání na základě  žádosti obce v souladu 
S § 4 zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodařeni územních samosprávných 
celků  a dobrovolných svazků  obcí, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon 
o přezkoumávání hospodaření). 

Přezkoumání vykonala: 
- kontrolor pověřený řízením přezkouMání: 	Miloslava Neubauerová 

Při přezkoumáni hospodaření za rok 2019 obce Kochánov nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. 

Návrh zprávy o přezkoumání hospodaření bude předán do datové schránky územního celku. 
Tím nejsou dotčena práva územního celku dle § 6 6 § 7 zákona o přezkoumávání 
hospodaření. 

Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 1. 4. 2020 

Miloslava Neubauerová 

kontrolor pověřený ťízenlm přezkoumáni 

Žižkova 57, 587 33 Jihlave, IČO: 70890749  
ID  datové schránky: ksab3eu,  e-mail:  posta@kr-vysocina.cz  
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Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření obdržel a s jeho 
obsahem byl seznámen starosta obce Kochánov. 
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