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ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ   

zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 

Vodovod Pomoraví, svazek obcí 

za rok 2021  

 IČ 47921129 
 

Dne 20. 12. 2021 byl zástupce 
dobrovolného svazku obcí: 

Ing. Michal Tichý - předseda 
představenstva 
 

kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání telefonicky seznámen s obsahem zápisu 
z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2021 vykonaného dne 
16. 12. 2021. 

Místo provedení dílčího přezkoumání:  Vodovod Pomoraví, svazek obcí 
 Okružní 880, Kostelec na Hané 

Při dílčím přezkoumání hospodaření  za rok 2021: 
  - byly zjištěny následující chyby a nedostatky: 

- Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola 
plánovaných a připravovaných operací vedoucím zaměstnancem organizačního 
útvaru odpovědným za správu rozpočtu orgánu veřejné správy nebo jiným 
zaměstnancem pověřeným k tomu vedoucím tohoto orgánu jako správcem 
rozpočtu. 

Ing. Michal Tichý, předseda představenstva dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, 
svazek obcí, prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání 
a o okolnostech vztahujících se k němu. 

Dílčí přezkoumání hospodaření vykonala kontrolní skupina ve složení: 
 
Ing. Petra Krejsová Odehnalová 
……………………………………………….. 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání       

 
Bc. Marie Jakubcová 
………………………………………………..  
kontrolor        

 
Datum vyhotovení:  20. 12. 2021 



Zápis z dílčího přezkoumání 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 zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 
Vodovod Pomoraví, svazek obcí byl odeslán do datové schránky dobrovolného svazku obcí 
dne 20. 12. 2021. 
 
Přebírající: 

Ing. Michal Tichý 
………………………………………………..  
předseda představenstva      

 
 
 
Rozdělovník: 

1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí  
1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kontroly 
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