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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

CIIRAŠrrcE
Ič: 00242331

Za rok 2018
Přezkoumání hospodařerrí obce Chraštice za lok 201 8 bylo zahá.ierro dne 2] ,07 .2018
doručenímoznámení o zahájení pi,ezkoumání hospodaŤení zaslaného přezkounrávajicím
orgánem,

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech;

.
.

29.10.2018
26.04.2019
na základě zákona č. 42012004 Sb,, o pr'ezkoumávání hospodařerrí územníchsamosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí. ve znénípozdějších předpisů a v soulaclu se zákonem
č. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní r'ácl).

přezkoumávané období:

01.01.2018 - 31.12.2018

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Chraštice 2
262 72 Březnice

Přezkoumání vykonali:

- korrtrolor pověřený řízením přezkoumání:
- korrtr:o]oři:

Zástupci obce:

Cyril Kukla

Ing. Petr Matoušek (26.4,2019)
Ing. Monika Spergerová (dne 29.10.2018)

Renata skalová - starostka
Jiřina císařová - místostarostka
Blanka zentrichová - hlavní účetní

Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. l zákona ě, 42012004 Sb., § 4 a § 6 zákona
č. 255l20I2 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního atrditu
a kontroly Krajského úřadu Střectočeského kraje Mgr. Štepánka Dvořákor,á Týcová
dne 15.8.2018 pod čj. 106450/2018/KUSK.

Předrnětem přezkoumání jsou dle

r-rst. § 2 zák. č. 12012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územniho celku, tvořícísoučást závěrečného účtupodle
zákona č.25012000 Sb., ve zněni pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajťr rozpočtu. včetně peněžníchoperací týkajicích se rozpočtových
prostředků.
- firrančníopeTace, týkajícíse tvorby a použitípeněžních 1bndů.
- náklady,a výnosy podrrikatelské čirrnosti úzenrníhocelku.
- peněžníoperace, týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územnímicelkr,. anebo na základě smlouv.v s.jinými
prár,nickýnri nebo fyzickýni osobami,
- f,rnančníoperace, týkajícíse cizích zdroiů ve smyslu právních předpisťr o ťrčetnictví,
- hospodaření a nakláclání s prostředky poskýnutýtlli zNárodního fondu a s dalšími
prostředky ze zaltrantčíposkytnutými na základé mezinárodních smluv,
- vyúčtovánía vypořádání ťrnančníchvztahťr ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtůrnobcí k.iinýnr rozpočtťrnr.ke státním fondům a k clalšímosobám.
- nakládání a lrospodař,ení s nrajetkem ve vlastnictví územrríhocelkr.r,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nimž hospodaří územnícelek,
- zadávání a uskutečňování r,eřejrrých zakázek- s výjinrkou ťrkonůa postupťr
pŤezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštrrího právního pŤedpisu.
- stav pohledávek a závazki a nakládání s nimi.
- ručenízazávazk7,fyzickýclr a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zíizování věcných br'enen k majetku územního celku.
- irčetnictvívederré úzenrním ceikem.
- ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravtr.j ícíl'o rozpočtovou o dpovědno st.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skrrtečnostípodle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzol,áni.jedrrotlivý-ch
právních úkonůse vyclrází ze znéníprávních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle uslanovení sS 2 odst. 3 zákona č,42012004 Sb. nebyly předrnětem přezkournání úda;e.
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
pclsledrrím kontrolnínr úkonern ve snryslu ustanovení rs

l2 odst. l písm. g) korrtrolního řádu

učiněným dne 26.04.2019 bylo shrnutí kontrolnich zjištění, předání přezkoumaných
dokumentů zástupcům územníhocelku a prohlášení kontrolora pověřeného Ťízením
přezkoumání, že kontrola na nrístě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý l}hled rozpočtu
l Sestaven na rok1,2018 - 2020, návrlr z,",eřejněrr na út'ednídesce obce a v elektronické
podobě od 2.I2.20I7 do 29.12.2017, projednán a schválen zastupitelstvem obce
29.I2.20I7
Návrh rozpočtu
r na rok 2018, zveřejněnod2.I2.2017 do 29.12.2017
Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce clne 29,12.20|7 jako přebytkový (závazné ukazatele rozpočtu jsou
celkové příjmy a celkové výdaje) po schválení zveřejněn od29.I2.2017
Stan ove n í záv azný ch u kaz atelů zíízeným o r ga n izacím
. dopisem ze dne29.12.2017
Rozpočtová opatření

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'

č. 1 schr,áleno starostkott obce dtre 29,1.2018. zveřejněno dne 29.1.2018

ě.2 schváleno starostkou obce dne 28.2.2018, zveřejněrro dne 28.2.2018
č. 3 schváleno starostkou obce dne 29,3.2018, zveřejněno dne 25,6.2018
č.4 schváleno zasttrpitelstven obce dne 25.6.2018. zveřejněno dne 25.6,2018
č. 5 schváleno zastupitelstvem obce dne 20.7 .2018, zveřejněno dne 31.7 .20|8
č. 6 sclrváleno zastupitelstvem obce dne 2] .8.2018. zveřejněno dne 30.8.20 i 8
č.7 schváleno zastupitelstl,,em obce dne 17.9.2018. zveř,ejrrěno dne 28.9.2018

č. 8 schváleno starostkou obce dne 3 1 .10.201 8, zveřejněno dne 5.1 1 .201 8
č. 9 schváleno starostkou obce dne 30.11.2018, zveřejněno dne 30.11.2018
č. 10 scirválerro zastupitelstvem obce dne l7,12,2018, zveřejrrěno dne 17 .I2.2018
č. 11 schváleno starostkou obce dne 30.12.2018, zveřejněno dne 15.1.2019
(nepřezkoumáváno, použito podpťrmě)
Závěrečný účet
. za rok 2017,návrh zveřejněn na úředni desce obce a v elektronické podobě od 9.6.2018
do 25.6.2018. projednán a schválen zastupitelstveln obce clne 25.6.2.018 s r,-r,iádřením
"bez výhrad", po schválení dne 28.6.2018

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
, ke dni 31.1,2018.28.2.2018. 3i.3.2018, 30.6.2018. 3i.7.2018. 31.8.2018. 30.9.2018.

31.10.2018,31.12.2018 ze dne 19.2,2019 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
Yýkaz zisku a ztráfi
. ke dni 30.6.20l8. ke dni 31.I2.2018 ze dtre 19.2,20l9 (dle potřeby)
Rozvaha
. ke dni 30.6.2018. ke dni 31 .12.2018 ze dne 19.2.2019 (dle potřeby)
Příloha rozvahy
. ke dni 31 ,12.2018 ze dne 19.2.2019 (dle potřeby)
účtov.vrozvrh
. platný pro rok 2018

Hlavní kniha

'|2l20I8

' za období
Kniha došlých faktur
r ke dni2.10.2018 do fa č.202, ke dni 3I.I2.20l8
Kniha odeslaných í'aktur

.

ke dni 16.10.2018 do

í-a č.22, ke

do fa č. 280

dni I0,I2.20l8 do fa č. 29

Faktura
' č. l22 ze dne 25.6.2018 na částku 581.936,- Kč za provedení stavebních prací na akci
"Dílny ZŠChraštice" - vnitřní prostory, fasáda, fy Stavos Příbram

'

č. 160 ze ďne I4,8.20I8 na částku 240.358,76 Kč za nákup Konvektomatu B 101 New,

'

č. 183 ze dne 3,9.2018 na částku 235.966,-Kč za provedení stavebních prací na akci
"Dílny ZŠChraštice"- oprava budovy školníchdílen ZŠChraštice - vícepráce,

'
'
.

1] Retigo s.r.o. Rožnov po R.

fy Stavos Příbram
č. 184 ze dne 3.9.2018 na částku 1.0]4.841,-Kč za provedení stavebníclr prací na akci
"Dílny ZŠChraStice"- dokončenístavebních prací. fy Stavos Příbram
č.257 ze dne 13.I2.20I8 na částku 23.732,- Kč za nákup tlakové nádoby Global Water
Solutions, fy Jaroslav Říha, Chlaštice, Březnice
č. 265 ze dne 20,12,2018 na částku 52.489,80 Kč za syoz komunálrrího odpadu,
§ Petr Pazderník, Plíškovice,Mirovice

Bankovní lTpis
. k základnímu běžnémrr účtuč. 7528211/0100 vedenému u KB a.s., č. 64 - 77 za období
od4.6. do 30,6.2018, č. 154 - 169 za období od 1.12. do 31.12.2018
. k běžnémuúčtuč. 94-561021110710 vedenému u ČNB, č. ] - 19 za období od29.3.
do 31.8.2018, č.28 -32zaobdobí od 14.12. do 31.12.2018
' k účtu- fondy č. 115-1868500207/0100 vedenému u KB a,s., č.7 ze dne 6.3.2018. č. 4
ze ďne 13.12.2018

účetnídoklad

.
'
.

k pokladně č. 40065 - 40083. č. 40133 - 40153
k základnínru běžnému účtuč. 7528211/0100 vedenému u KB a,s.. č. 30157 - 30204.
č. 30396 - 30436
k běžnémuúčtuč.94-56\02II:0710 vedenému r, ČNB. č. 35007 - 35019. č. 35028 35032

Pokladní kniha (deník)

.
'

za období červen, prosinec
skorrto pokladní hotovosti ke dni 29,la. v 8.30 hod. souhlasi]o se zůstatkem v pokladní
knize k dok]adu č.40132 ze dne 25,10. a činilo 1.44l- Kč

pokladní doklad
' příjmové avýdajové č. 65 - 83 za období od 1.6. do26.6,2018, č.133 - I53 za období
od2.11.do3I.12,2018
Evidence poplatků
. vedena ručně v excell tabulkách (stočné,vodné, hrobová místa, místnípoplatek - psi.
domovní odpad)
Evidence majetku

.

vedena v modulu majetku Fenix
Inventurní soupis majetku a závazků
' Složka inventarizace majetku a závazků obce za rok 2018 (Plán inventarizace pro rok

2018 ze dne I3.I2.20I8, Proškoleníirrventarizačníkomise ze dne 17,I2.20l8,
inventurní soupisy k 3I.I2.20l 88, Invent arizačni zpráva ze dne 11 .2.2019), výpis z LV
10001 pro obec a k.ú. Chraštice k 31.12.2018

Mzdová agenda

'

ke kontrolovaným dohodám o provedení práce, přehled odpracované doby, rekapitulace
mezd, mzdové listy
Odměňování členůzastupitelstva
. neuvolněná starostka, neuvolněná první místostarostka, neuvolněný místostarosta
a ostatní neuvolněni členovézastupitelstya za období březen - červerr. listopad prosinec 2018 (rekapitulace mezd, mzdové listy 20l8)

účetnictvíostatní

.

protokol o schválení účetnízávěrky obce za rok 2017 ze dne25.6.2018
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Y ýkaz ziskrr a ztr áty zřwený ch

.

p

řísp ěvkový ch

or

ganiza cí

ke dni 30.6.2018
Rozvaha zřtzený ch příspěvkových organizací
. ke dni 30.6.2018
Smlouvy o dílo
. ze dne 5.6.2018 uzavřená mezi obcí Chraštice a firmou STAVOS Příbram a.s., Příbram
4 na realizací ďila " Dílny ZŠCtrraStice", cena díla 1.369 237,- Kč bez DPH, lzavŤeni
smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 25.5.2018, zveřejněna na profilu
zadavatele dne 1 4.6.20

1
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Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
.
smlouva ze dne 26.9.2018 o prodeji pozemků z majetku obce parc. č. 1l4 ' Kupní
zahrada,ě.1181- zaltaďa,ě.1182 -zalltada,ó.1537 -zallrada,č.1538 -zaltrada,prodej
schválen zastupitelstvem obce dne 17.9.20l8
Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
. k prodeji p. č. ll4 - zafuada, č. Il8l- zahrada, č. 1182 - zabrada, č. 1537 - zaltrada,
č. 1538 - zahtada - zveřejněn od27.8.2018 do 27,9.2018
Dohody o provedení práce
. ze dne 1 . 1 .201 8 vzavřená s p. J.K. na práce s tralctorem pro obec (metení, odvoz odpadu,
prohrnování sněhu)
. ze dne I.6.2078 uzavřená s pí. I.G. na přípralu pohoštění při akcích OU Chraštice
D okumentace k veřej ným zakánkám
. složka veřejné zakazky malého rozsahu na rcalizaci projektu "Dílny zs chraštice"
(předpokládané náklady ve l"ýši I.692 890,- Kč včetně DPH), výzva na podání
cenových nabídek ze dne I2.9.20I7, zveřejnéna na profilu zadavatele dne 6.9.2017,
nabídky celkem od 5 ťtrem, komisí nazéklaďě nejvhodnější cenové nabídky byla komisí
rybrána firma STAVOS Pdbram a.s., Příbram 4 (nabízenácenave výši I.369 237,-Kč
bez DPH), schváleno zastupitelstvem obce ďne 16.4.2018, bylo postupováno ve smyslu
Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu dle bodu 5 odst. 5.1 - 5.8.
Vnitřní předpis a směrnice
' k využitív roce 2018
Informace o přijaf/ch opatřeních (zák 42012004 Sb., 32012001Sb., apod.)

.

dopisem ze dne 18.7.2018
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

. ze dne

29.12.2017 (schválení rozpočtu), 29.1.2018, 26.2.2018, 26.3.2018,
16.4.2018,28.5.2018, 25.6.2018 (schválení závérečnéhoúčtua :úěetnt závěrky
za í. 2017), 20.7.2018, 27.8.2018, 17.9.2018, 3.11.2018 (ustavující), 26.11.2018,
10.12.20

I

8,

17 .12.201 8, 3 I .12.201

8 (nepřezkoumáváno, použito podpůmě)

Výsledky kontrol zíízenýchorganizací
. zprávy z kontroly příspěvkové otgarizace základru škola a Mateřská škola chraštice
ze ďne 26.1.2018,

13.7

.20|8

V kontrolovaném období obec Chraštice, dle prohlášení starostky obce, neuzaťela smlouw
směnnou, iájemní, pachtormí, smlouvu o qýpůjčce,výprose, o nabl.tí, převodu nebo o ňízení
práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku

včetně smlouvy o nakládtíní s věcnými právy, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým
majetkem za závazky ýzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek,
nelzavřela smlouvu o přijetí a poskyhrutí úvěru nebo zápůjčky,smlour,u o poskýnutí dotace,
smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazktl,
o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytovtíní
majetko,,ných hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani
neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komrrnální dluhopisy, neňidila ani nezrušila
příspěvkovou organizaci a organizaění složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu,
neuskuteěnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou
(podnikatelskou) ěinnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.
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B. Zjištěhíz přezkoumání
Při přezkoumiání hospodaření obce Chraštice:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C, Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dilčímpřezkoumání
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené předpisy:

.

Zákon č. 25012000 Sb.,
pozdějšíchpředpisů
§ 16 odst. 5, nebot':

o rozpočtových pravidlech rízemníchrozpočtů,ve znění

Rozpočtovéopatření ě. 3 schvalené starostkou obce (na zélJrJadě zmocnění
zastupitelstvem) dne 29.3.2018 bylo zveřejněno na internetových stránkách obce dne

25.6.2018.

NAPRAVENO
Obec přijala systémové nápravné opatření tak, že všechna dalšírozpočtová opatření
vňaht$ícíse k rozpočtu roku 2018 byla již zveŤejíována v souladu se zákonem.

.

Zákon č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znénípozdějšíchpředpisů
§ 13 odst. 1 písm. b), neboť:
Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve 4rávé o výsledku přezkoumtíní hospodaření do 15 dnů
od projednaní záv&eěného účtu.Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účetzarok2017
dne 25.6.2018, ale informace o přijatých nápravrrých opatřeních byla zaslána
přezkoumávajícimu orgánu až dne 18.7.2018.

NENAPRAVENO

Obec přijala systémové nápravné opaření, jehož účinnostbude možno ověřit

až v souvislosti

s

přezkoumáním hospodaření za rok 2019.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky

.

-

porušeny nže uvedené předpisy:

Zákon č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějšíchpředpisů

§ 15 odst. 1, neboť:

Obec přenesla rozpočet na rok 2017 do vykazu FIN 2 - 12}l{ ke dni 28.2.2017 v odlišné
podobě. Ve schváleném rozpočtu na rok2017 na výdajích u § 6112 pol. 5023 - odměny
zasfupitelů ve výši 530,000,- Kč, ve vykazv FIN 2-12M ve výši 535.000,- na pol. 5032 povinné pojistné na veř. zďrav. poj. ve výši 48.000,- Kč u sch. rozpočtu ve výkazu FIN 212M ve výši 49.000,- Kč. Na výdajích u § 617I - činnost místrízprávy ve schváleném
rozpočtu ve uýši 413.200,- Kě ve výkaru FIN 2-12M ve qýši 407.200,-Kč.

NAPRAVENO

Přijetím systémového nápravného opatření tak, že rozpočet na rok 2018 byl přenesen
dovykazu FIN 2 - 12 M ke dni 31.1.2018 tak, jakbyl skutečně schválen.

D) Závěr

Při

přezkoumání hospodaření obce Chraštíceza
č. 42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

rok 2018 podle § 2 a §

3

zákona

Byly zjištěny nedostatlry spočívajícív:
(§10 odst. 3 písm. c) zákonač.42012004 Sb.)
C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčímpřezkoumání.
. Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a).
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., v platném znéní:
a) podíl pohledávek na rozpočtu úzenrníl-ro celktr

0,76 oÁ

b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku

2,01oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém maietkrr územníhocelku

0100 o/"

Komentář:
Celkový objem dlotrhodobých pohledávek činí0.00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazků činí0,00 Kč.

Výrok dle

.

§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb., v platném znéníz
Dluh územníhocelku nepřekročil60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Chraštice 26.04.2019
Podpisy kontrolorů:

Cyril Kukla

přezkoumání

kontrol

Ing. Petr Matoušek

kontrolor
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření, přičemžkonečným zněním zptávy
se stává okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podáni písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízer'ím
přezkoumání

ke zjištěnímuvedeným u tomto návrhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému íízením
-

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 1 1, 150 21 Praha 5
tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
-

i

výsledky konečného

- se vylrotovuje ve dvou stejnopisech, přičenržse stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektrr a stejnopis č. l se zakládá do příslušnéhospisu územního celku
vedeného Odborem internílro auditu a kontroly Krajskélro úřadu Středočeského kraje.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chraštice o počtu 10 stran
byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Renata Skalová. starostka obce.

*Eř-e ůF{RAŠTIGH
Renata Skalová
starostka obce chraštice

lČ; 0ú!4?33l
:62?2- Chraštice 2

dne 26.04,2019

Poučení:
Územni celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42Ol2O04 Sb.. povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zptávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnémupřezkoumávajícímu
orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor intemího auditu a kontroly, Zborovská 11.
150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání téíozprávy spolu se závěrečným
účtemv orgánech územníhocelku.

Územni celek je dále ve smyslu ustanoverrí § 13 odst. 2 zákorn č.42012004 Sb., povinen
v infotmacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písrn. b) téhožzákona uvést lhťrtu, ve které podá
pi,íslušnémupřezkoumávaiícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zptávu zas|at.

Nesplněnín těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uložíúzemního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

steinopis

počet vÝtisků

Předáno

1

1x

Krajský uřad

2

1x

Píevzal

Středočeského kraje
Obec
chraštice

Cyril Kukla
Renata skalová

Upozornění:

r

Kontrola příspěvkových organuací - postup, výstup - Upozorňujeme, že při kontrole
hospodaření zíizenépříspěvkové orgatizace dle zákona ě. 32012001 Sb., o finanční

kontrole, je nutno současně procesně postupovat v souladu se zákonem č.25512012 Sb.,
o kontrole - kontrolní řád (zejména - kontrola na záů<7adě pověření, výstup z kontroly
Protokol a pod.)
Polňívání kulatého razítka se státním znakem dle zákona č.35212001Sb., o ažívání

státních symbolů Českérepubliky L o změně některých zákonů, ve znění
pozdějšíchpředpisů - Upozorňujeme na Starroviska odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly Ministerstva vtitra č. 412014 (Pot:žíváníkulatého ruzítka s malým nebo
velkým státním znakem na dokumentech vydávaných v samostatné působnosti)
a č. ll20t8 - Úreani razítko Ize používat pouze na dokumentech vyhotovených v rámci

přenesené působnosti. Nelze tedy opatřovat úředním razítkem například obecně závazné
vyhlášky nebo smlouvy. Na razítku není možnétůívatvelký státní znak. Takové použití

velkého státního znaku mtĚe naplňovat skutkovou podstatu správního deliktu. Použití
úředního razítka obcí v případě, ktery není specifikován zákonem, m,ůženaplňovat
skutkovou podstatu přestupku. Případný požadavek správního organu, aby obec opatřila
dokument vydaný v samostatné pusobnosti uředním razítkem,je v rozporu se zákonem
a obce by měly takový požadavek odmítnout.
Uzavíráníveřejnoprávních smluv - Upozorňujeme na nutnost uzávíráti
veřejnoprármích smluv dle § 10a odst. 3 zálkona ě.25012000 Sb., v případě poskytovtíní
dotací - peněžních prostředků - na stanovený účelz rozpočttl obce jiným subjektům, než
jí zřizeným příspěvkovým orgalizacím vždy, pokud se jedná o prostředky potůité
k plnění ukolů obce v samostatné působnosti a tudížvázaných k tomuto účelu
(Do samostatné působnosti obce náležípodle § 35 zakona č. 12812000 Sb. záIežitosti,
které jsou v zájmu obce a jejich občanů.Obec v samostatné působnosti ve svém
izemním obvodu dále peěuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi
o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče,a pro uspokojování potřeb sl"ých
občanů,zejména o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy
a spojů, potřeby informací, rnýchovy a vzdélává"nl1 celkového kulturního rozvoje
a ochrany veřejného pořádku.) - vtz Stanovisko Ministerstva financí k některym
dotazům tlzemruch samosprávných celků k novele zákona ě. 25012000 Sb. zveřejněné
ve Zprávách Ministerstva financí Českérepubliky pro finančníorgány obcí a krajů

č.3zroku2015.
Přesnost a úplnost usnesení zastupitelstva obce při projednávání a schvalování
závěrečnéhoúčtu- Upozorňujeme na nutnost formulovat usnesení zastupitelstva obce
týkajíci se schválení závérečnéhoúětu tak, aby bylo zřejmé, že zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření byla souěástí návrhu závérečnéhoúčtupřijeho projednávání.
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