KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
SpZn:
ČJ:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Petrovice, IČ: 00269301
za rok 2014
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-

22.10.2014
23.2.2015

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Místo provedení přezkoumání:

Obec Petrovice
104
503 55 Petrovice

Zástupci za Obec:
-

Mgr. Luboš Žilka - starosta

-

Monika Zubrová - účetní

Přezkoumání vykonali:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing. Jana Minářová

-

kontroloři:
Věra Gilková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 27.7.2014.
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání
hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
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A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření obce Petrovice byly přezkoumány následující písemnosti:
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Kniha došlých faktur

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu na rok 2014 byl zveřejněn na úřední desce od
31.1. do 18.2.2014 a na elektronické desce obce od 31.1.2014
do dnešní doby.
Dle § 13 zák. č. 250/2000 Sb., se řídí hospodaření obce do
doby schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria,
schválenými v ZO dne 6.12.2013.
Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními
schválenými v ZO, resp. starostou obce dne 11.7., 30.9., 31.10.,
30.11. a 31.12.2014. Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno
dodatečně dne 10.11.2014.
Rozpočtový výhled byl sestaven na období 3 let (2014 - 2016).
Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne 18.2.2014
jako schodkový ve výši příjmů 4.818.000,- Kč a ve výši výdajů
7.301.000,- Kč. Schodek rozpočtového hospodaření je kryt
přebytkem z minulých let. Závaznými ukazateli byly stanoveny
paragrafy. Do Výkazu FIN 2-12 však byly zaneseny výdaje ve
výši 7.302.000,- Kč.
Obec písemně sdělila dne 25.2.2014 své zřízené příspěvkové
organizaci MŠ Petrovice výši příspěvku pro rok 2014 ve výši
260.000,- Kč.
Závěrečný účet obce za rok 2013 byl sestaven, projednán
a schválen v zastupitelstvu obce dne 29.4.2014. Před
projednáním byl zveřejněn na úřední i elektronické desce obce
od 14.4. do 17.6.2014. Účetní závěrka obce byla schválena
v ZO dne 30.5.2014.
Obec má zřízeny bankovní účty:
- u ČS a.s. č.ú. 1080779329/0800 zůstatek k 31.12.2014
činí 3.609.560,14 Kč
- u ČNB č.ú. 94-3918511/0710 zůstatek k 31.12.2014
činí 631.051,23 Kč.
Majetek obce je veden na počítači a je roztříděn na základě
vnitroorganizační směrnice v souladu s platnou účetní osnovou.
Kniha došlých faktur je vedena (v PC).

Kniha odeslaných faktur

Kniha odeslaných faktur je vedena (v PC).

Pravidla rozpočtového
provizoria
Rozpočtová opatření

Rozpočtový výhled
Schválený rozpočet

Stanovení závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím
Závěrečný účet

Bankovní výpis

Evidence majetku
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Odměňování členů
zastupitelstva

Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon
funkce členů zastupitelstva a nebyly zjištěny nedostatky.
Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2014, dle
předložených mzdových listů, byla provedena dle stanovení.
Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha je vedena v počítači.
Příloha rozvahy
Byl předložen výkaz Příloha sestavený k 31.12.2014.
Rozvaha
Rozvaha za měsíc prosinec 2014 je sestavena.
Závěrka k 31.12.2014 byla přezkoušena v plném rozsahu. Byl
ověřen soulad stavu účtů vykazovaných v Rozvaze územních
samosprávných celků (Úč OÚPO 3-02) se stavy majetku,
pohledávek a závazků, dle výsledku inventarizace a nebyly
zjištěny nedostatky. Výsledek hospodaření běžného účetního
období vykazuje zisk ve výši 974.238,04 Kč.
Výkaz pro hodnocení plnění Byl předložen Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 sestavený
rozpočtu
k 30.9. a 31.12.2014.
Výkaz zisku a ztráty
Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.9.
a 31.12.2014.
Darovací smlouvy
Obec uzavřela dne 1.4.2014 Darovací smlouvu se Společnou
Cidlinou, o.s. na finanční dar 2.000,- Kč na zajištění provozní,
vzdělávací, kulturní a poradenské činnosti na rok 2015.
Pracovní smlouvy včetně
Obec předložila dvě pracovní smlouvy - nekvalifikovaný
platových výměrů
pracovník na úklid a údržbu obce podepsané dne 1.5.2014.
Nebyly zjištěny nedostatky.
Smlouvy a další materiály k Obec uzavřela v roce 2014 např. následující smlouvy:
poskytnutým účelovým
- dne 20.2.2014 Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku
dotacím
z rozpočtu obce pro MS Starý háj Petrovice (příjemce) na
finanční příspěvek ve výši 21.990,-. Příjemce je povinen
provést vyúčtování dotace nejpozději do 31.12.2014. ZO
schválilo poskytnutí tohoto příspěvku dne 18.2.2014. Ke dni
kontroly bylo vyúčtování předloženo.
- dne 1.10.2014 Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku
z rozpočtu obce pro MS Starý háj Petrovice (příjemce) na
finanční příspěvek ve výši 40.000,-. Příjemce je povinen
provést vyúčtování dotace nejpozději do 31.12.2014. ZO
schválilo poskytnutí tohoto příspěvku dne 30.9.2014. Ke dni
kontroly bylo vyúčtování předloženo.
- dne 10.4.2014 Smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do
výměnných fondů pro Knihovnu města Hradec Králové
(příjemce) na finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč. ZO
schválilo poskytnutí tohoto příspěvku dne 1.4.2014.
Smlouvy a další materiály k Příjmy obce byly posíleny k 31.12.2014 o tyto účelové dotace:
přijatým účelovým dotacím - z KÚ neinvestiční dotaci na volby do Evropského parlamentu
vedenou pod ÚZ 98348 ve výši 17.500,- Kč, dotace byla
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čerpána ve výši 17.277,- Kč, nevyčerpaná část dotace
ve výši 223,- Kč byla vrácena poskytovateli dne 20.1.2015,
dotace nebyla předmětem kontroly,
- z KÚ neinvestiční dotaci na volby do obecních zastupitelstev
vedenou pod ÚZ 98187 ve výši 27.000,- Kč, dotace byla
čerpána ve výši 21.320,- Kč, nevyčerpaná část dotace
ve výši 5.680,- Kč byla vrácena poskytovateli dne 20.1.2015,
dotace nebyla předmětem kontroly,
- z Úřadu práce pod ÚZ 13234 na aktivní politiku
zaměstnanosti ve výši 235.103,- Kč. Dotace nebyla předmětem
kontroly.
- z KÚ dle smlouvy č. 14POV01-0031/NB/INV investiční
dotaci na projekt "Výměna oken + zateplení vnější omítky,
Obecní úřad Petrovice čp. 104" ve výši 192.400,- Kč.
Předpokládané celkové náklady projetku činí 384.983,- Kč.
Dotace nesmí překročit 50 % výdajů. Smlouva byla podepsána
dne 12.5.2014. Termín realizace projektu byl dle smlouvy
stanoven od 1.1.2014 do 30.11.2014. Závěrečná zpráva byla
poskytovateli předána dne 18.11.2014. Obec předložila zápis
z metodické dohlídky, která proběhla dne 15.10.2014 se
závěrem nebyly zjištěny nedostatky. Vratka dotace ve výši
3.617,- Kč byla vrácena poskytovateli dne 18.11.2014.
- z KÚ neinvestiční dotaci na hospodaření v lesích ve výši
109.320,- Kč. Tato dotace nebyla předmětem kontroly.
Smlouvy nájemní
Obec pronajímá nebytové prostory a pozemky.
V roce 2014 byla uzavřena Smlouva o nájmu kulturního
zařízení fyzické osobě. Předmětem nájmu je pronájem
klubového zařízení na parcele č. 423/26 a 423/11 v k.ú.
Petrovice. Pronájem vznikl od 9.5.2014 na dobu neurčitou.
Nájemné bylo stanoveno ve výši 500,- Kč za měsíc. Elektrická
energie a spotřeba vody bude hrazena měsíčně dle odečtu
měřidla. Splatnost nájmu i energií je do 15. dne následujícího
měsíce. Smlouva byla uzavřena dne 9.5.2014. Záměr pronájmu
byl zveřejněn od 3.4. do 17.6.2014. ZO schválilo pronájem dne
29.4.2014.
Smlouvy o převodu majetku Pokud se týká působnosti zastupitelstva obce v majetkové
(koupě, prodej, směna,
oblasti došlo k 31.12.2014 k prodeji pozemků dle pol. 3111 ve
převod)
výši 15.400,- Kč a k nákupu pozemků dle pol. 6130 ve výši
1.860,- Kč.
Předmětem kontroly byly kupní smlouvy:
- na prodej pozemku p.č. 15/8 o výměře 229 m2 (zahrada)
a pozemku p.č. 15/16 o výměře 211 m2, vše v k.ú. Petrovice.
Cena prodávaných pozemků byla stanovena ve výši 15.400,Pivovarské nám. 1245
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Dokumentace k veřejným
zakázkám

Vnitřní předpis a směrnice

Výsledky kontrol zřízených
organizací
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové

Kč. Smlouva byla uzavřena dne 1.9.2014. Záměr prodeje byl
zveřejněn od 29.7. do 16.8.2014. Právní účinky vkladu vznikly
dne 15.9.2014. ZO schválilo tento majetkový úkon dne
15.8.2014.
- na nákup pozemku st.p.č. 151 o výměře 62 m2 v k.ú.
Petrovice. Cena nakoupeného pozemku byla stanovena ve výši
1.860,- Kč. Smlouva byla uzavřena dne 9.6.2014. Právní
účinky vkladu vznikly dne 12.6.2014. ZO schválilo tento
majetkový úkon dne 29.4.2014.
Dále byla předložena Smlouva o bezúplatném převodu majetku
uzavřená dne 17.6.2014 s ÚZSVM (převodce), na základě
které obec přijímá do svého majetku pozemkovou parcelu
č. 692/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Petrovice.
Účetní hodnota převáděného pozemku činí 14.455,- Kč. Právní
účinky vkladu vznikly dne 25.6.2014. ZO schválilo tento
majetkový úkon dne 29.4.2014.
Z roku 2011:
Obec uzavřela kupní smlouvu č. 1511000486/162633/097 ze
dne 3.10.2011. Předmětem prodeje je úplatný převod
plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství.
Kupní cena byla stanovena na 120.000,- Kč. Prodej
plynárenského zařízení byl schválen v ZO dne 23.9.2011. Obec
obdržela první splátku ve výši 60.000,- Kč, která je vedena na
účtu 469. Druhá splátka ve výši 60.000,- Kč bude připsána na
účet obce do 30 dnů od termínu, kdy prodávající doručí
kupujícímu potvrzení, že došlo ke vkladu práva odpovídajícího
věcnému břemeni ke všem nemovitostem, dotčeným
převáděným plynárenským zařízením.
Byla kontrolována veřejná zakázka na akci "Výměna oken +
zateplení vnější omítky, Obecní úřad Petrovice čp. 104". Obec
oslovila tři firmy a nabídku obec obdržela od všech tří.
Zastupitelstvo obce jmenovalo hodnotící komisi. Jediným
kritériem byla nejnižší nabídková cena. Hodnotící komise
vybrala firmu Jokas s.r.o., která předložila nejnižší cenovou
nabídku ve výši 312.039,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo
s vítěznou firmou byla uzavřena dne 20.6.2014.
Obec má zpracovány vnitroorganizační směrnice.
Byla předložena např. směrnice k časovému rozlišení
a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Ověřovatelé doporučují aktualizaci vnitroorganizačních
směrnic.
Obec předložila Protokol o výsledku kontroly zřízené
příspěvkové
organizace
Mateřská
škola
Petrovice
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Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

ze dne 24.11.2014. Bylo kontrolováno období leden až září
2014. Předmětem kontroly bylo dodržování vztahu rozpočtu
příspěvkové organizace k rozpočtu obce, kontrola hospodaření
s majetkem obce dle zřizovací listiny, hospodaření s peněžními
prostředky z rozpočtu obce.
Byly předloženy zápisy z jednání zastupitelstva vč. usnesení ze
dne 18.2., 1.4., 29.4., 30.5., 10.6., 11.7., 15.8., 30.9., 10.11.,
25.11. a 19.12.2014.
Dne 10.11.2014 se uskutečnilo ustavující zasedání ZO.

B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Petrovice
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
 Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 § 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
(napraveno)
o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že účetní jednotka nezjistila inventarizační
rozdíl u účtu 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků, kdy na
uvedeném účtu je dle výpisů z BÚ méně ve výši 579,50 Kč.
o Uvedený rozdíl vznikl takto:
o V dubnu byla chybně spočítána zaměstnanci výplata, nebyla zadána do programu
nemoc zaměstnance.
o Byla vytištěna rekapitulace a příkazy, na základě kterých byly odeslány odvody
z mezd. Tímto vznikl přeplatek na VZP 184,- Kč a 429,- na OSSZ.
o Po odeslání si chybu účetní uvědomila, mzdy opravila a zaměstnanci v hotovosti
vyplatila správně. Byl zaúčtován přeplatek na odvodech 184,- a 424,-. Tím vznikl
rozdíl 5,- Kč. Následující měsíc bylo odvedeno na OSSZ a VZP o tyto částky
Pivovarské nám. 1245
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méně. Při účtování zaplacených odvodů bylo postupováno dle rekapitulace a ne
dle výpisu a nebyly poníženy odeslané odvody. Tím vznikl v účetnictví rozdíl na
účtu 231 o 613,- Kč.
o Dále nebyl v listopadu zaúčtován bankovní poplatek ve výši 24,50 Kč. Tím vznikl
rozdíl ve výši 588,50 Kč.
o Při kontrole odvodu DPH byl na pol. 5362 zjištěn rozdíl ve výši 1,- Kč více oproti
výpisu. Celkem 589,50 Kč. Výše uvedený přeplatek byl opraven v prosinci, avšak
oprava již byla provedena dříve, což si účetní neuvědomila. Rozdíl 10,- Kč nebyl
dohledán. Vzhledem k výši rozdílu lze považovat částku za nevýznamnou, jelikož
fyzicky (finančně) žádné finanční prostředky obci nechybí. Jednalo se o chybné
opravy v účetnictví.
- Kontrolou účtu 231 a zůstatků účtu ve výkaze FIN 2-12 k 30.9.2014 bylo
zjištěno, že zůstatky účtů odpovídají výkazu.
 § 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
(napraveno)
o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že skutečný stav účtu 069 - Ostatní
dlouhodobý finanční majetek nebyl zjištěn.
- Byla provedena kontrola účtu 069 - Ostatní finanční dlouhodobý majetek dle
stavu majetkových účtů a rozvahy a bylo zjištěno, že byla provedena oprava
dokladem č. 999/1. Rozdíl vznikl v roce 2013, kdy došlo k prodeji dlouhodobého
finančního majetku, ale nedošlo k vyřazení majetku v účetnictví.
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
 Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 § 3 odst. 1 - Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem
účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. (napraveno)
o V souvislosti s kupní smlouvou na prodej pozemků p.č. 15/8 a 15/16 nebylo
účtováno o vyřazení z majetku v den podání návrhu na vklad do KN.
- Vzhledem k tomu, že do konce roku 2014 již nebyla realizována žádná smlouva na
prodej
pozemku,
přijala
obec
systémové
opatření
spočívající
v účtování o majetkových úkonech dle příslušných právních předpisů. Při prodeji
pozemků bude o vyřazení účtováno dnem návrhu na vklad.
 Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky
 § 55 - Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého
hmotného majetku nebo jeho části. (napraveno)
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o V souvislosti s kupní smlouvou na nákup pozemku č. 151 nebyly do hodnoty
pořízeného majetku zahrnuty související náklady (např. správní poplatky).
- Vzhledem k tomu, že do konce roku 2014 již nebyla realizována žádná smlouva na
nákup pozemků, přijala obec systémové opatření ke správnému účtování při
nákupu pozemků. Do ceny nakoupených pozemků budou zahrnuty i náklady na
pořízení (např. kolek).
byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
 Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů
 § 16 - Výdaji finančních prostředků nepředcházelo schválení a provedení
rozpočtového opatření. (napraveno)
o Obec uskutečnila některé výdaje finančních prostředků bez schválení ZO, resp.
starosty obce.
- Rozpočtové opatření č. 1 bylo dodatečně schváleno v zastupitelstvu obce dne
10.11.2014. Další rozpočtová opatření za rok 2014 již byla schvalována správně.
 Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 § 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví.

(napraveno)
o Kontrolou vazeb mezi výkazem Fin 2 - 12 a výkazem zisku a ztráty bylo
zjištěno, že dochází k chybnému účtování na příjmové položky a výnosové
účty a na výdajové položky a nákladové účty např. bylo chybně účtováno
o přeplatku DPH za čtvrté čtvrtletí roku 2013. DPH bylo vedeno na účtu 343,
ale bylo dne 9.4.2014 účtováno na pol. 5362 mínusem 26.770,- Kč proti účtu
682. Tím došlo ke zkreslení účtu 343 - Daň z přidané hodnoty. Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery vykazoval ke konci roku 2013 zůstatek
7.173,- Kč (vratka dotace na volby), který byl odeslán dne 24.1.2014. Tento
byl chybně účtován proti účtu 569 - Ostatní finanční náklady.
- Kontrolou výkazů k 31.12.2014 bylo zjištěno, že tyto nedostatky se již
nevyskytují.
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D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Petrovice za rok 2014

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004
sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b),
odstraněných v průběhu přezkoumání.
II. Při přezkoumání hospodaření obce Petrovice za rok 2014
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Petrovice - za rok 2014
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

1,70 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

0,90 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%

IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Petrovice, dne 23.2.2015
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Jana Minářová
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Věra Gilková
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor

podpis kontrolora
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává,
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d)
zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému
řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném
případě stanovit lhůtu delší.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Petrovice o počtu 10 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal Mgr. Luboš Žilka
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce
neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil
žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace
z národního fondu nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob,
zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot,
smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími
zdroji, , nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.
Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které
podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle
ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu
celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše
50.000,00 Kč.

Mgr. Luboš Žilka
………………………………………….
starosta
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