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PŤezkoumání hospodaŤení obce Petrovice II za rok 2015 by|o zahájeno dne ll. |. 20|6
doručením oznémenío zahájeni pŤezkoumání hospodďení zaslaného pŤezkoumávqícim
orgiínem.

PŤezkoumání se uskutečnilo dne:
. 22.3.2016
na základě zékona č. 42012004 Sb.' o pŤezkournávání hospodďení zemních samosprárm;fch
celkri a dobrovolnfch svazkti obcí, ve znění pozdějších pŤedpisti a v souladu se zákonem
č'.255120|2 Sb., o kontrole (kontrolní Ťád).
PŤezkoumávané období 1. 1.2015 .3|'.|2.2015.

Pňezkoumání proběhto v sídle obce:

Petrovice II
Petrovice II 6
285 22 Zruč nad Sázavou

1

PŤezkoumání vykonali:
kontrolor pověŤeny ÍízenímpŤezkoum ání:
kontroloŤi:

Zástupci obce:

Bc. Jaroslav Petrák
Bc. Petr VenclovskÝ

Ing. Marcela Dejlová . starostka
|{aděŽda Jiránková - ričetní

Pověření kpřezkoumání podle $ 5 odst. 1zákonaě.42a/2004 Sb., $ 4 a $ 6 zákonač),25512012
Sb', vše ve znění pozdějšíchpředpisů, vydala vedoucí odboru kontroly dne 17.8.2015 na zríkladě
pověření ředitele Krajského uřadu Středočeského kraje ze dne2,4.2015.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $ 2 zzk. č. 42012004 Sb., ve zněri pozdějších předpisů,
údaje o ročnímhospodaření uzemního celku, tvořící součást závěrečného účtupodle zákona
č.25al2000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněŽních operací týkajícíchse rozpočtových

prostředků,
finančníoperace' týkajícíse tvorby apoužitípeněŽních fondů,
naklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněžníoperace' týkajicí se sdružených prostředků vynakládaných na zálk|adě smlouvy
mezi dvěma nebo vice uzemními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnick;fmi
nebo ťyzickými osobami'
- ťrnančníoperace' týkajíci se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví'
- hospodďení a nakládaní s prostředky poskytnutými z Narodního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraniěí poskytnu|ými na zák|adě meziniárodních smluv,
- vyúčtovánía vypoŤá&írrífinaněních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtůmobcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
.
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
- nakládaní a hospodďení s majetkem státu, s nímžhospodďí územnícelek,
. zadávánÍ a uskutečňováníveřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných
orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazki anakláďání s nimi,
- ručenízazávazky fyzických aprávnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
. účetnictvívedené izemnim celkem.

-

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrov;ým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzoviíní jednotlivých
právních úkonůse vycházi ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zákona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon bylučiněn dnem předríní zprávy o výsledku přezkoumání:2I.4.2016.

A. Přezkoumané písemnosti

R'ozpočtoqÍ ýhled
na roky 2015 - 2016, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne |6.12.20|3
na roky 2016 _ 2017, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne |8.12.2014
Návrh rozpočtu
zveřejněn ve dnech I,I2.20I4 - I8.I2.20I4
Schválený rozpočet
roku 2015 projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 18.12.20|4 jako
vyrovnaný, záv azné ukazatele - paragrafov é znětí,
Rozpočtová opatření
č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne I9,2.20L5
č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne24.4.2015
č' 3 schváleno zastupitelstvem obce dne25.8.2015
č. 4 schváleno zastupitelstvem obce dne 30.1 I.20L5
č. 5 schváleno zastupitelstvem obce dne29.12.2015
Závěrečný účet
roku 2014 projednrán
schválen na jednaní zastupitelstva obce dne |9.6.2015
s vyjádřením ''s výhradami'', nápratmá opatřeni přijata.
.Návrh závěrečného účtubyl zveřejněn ve dnech 30.5.2015 - |5.6.2015.
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
za období |2l20I5 (datum tisku 23.1 .2016)
vý|<azzisku aztráty
za období T2l20I5 (datum tisku 23.l .2016)

r
I
.

.

.
.
.
.
.
.

a

.
.

f

Rozvaha

.

za období I2l2015 (datum tisku 28.1.2016)
PříIoha rozvahy
I za období 12l20I5 (datum tisku 28.1 .2016)
Úrtoqý rozvrh

.

roku 2015

Hlavní kniha

.

za období I2l20I5 - datum

Kniha došlých faktur

tisku23J2016

(dle potřeby)

l

vedena ruěně v knize závazkt, evidence a úhrady t. 20|5, poř. č. Il20I5 - 10612015
(dle potřeby)
Kniha odeslaných faktur
vedena ručně v knize pohledávek, evidence a úhrady r. 20|5, poř. č. tl20|5 . 4l20I5
(dle potřeby)

.

Faktura

.

faktury došléč. 100092 - 100106

Bankovní vypis
. k účtuě. 95042358410600 vedenému u GE Money Bank, a.s.' od výpisu ě. 20I5nI
ze dne 30.1 1 '2015 do ýpisu č. 2015lI2 ze dne 31 .I2.20I5
. k účtuč. 107-923735023710100
vedenému u Komerčníbanky, a.s., od vypisu ě. 162
ze dne 10.12.2015 do výpisu č. I73 ze dne 3T.I2.20I5
. k úětu č. 107-923753029710100 vedenému u Komerčníbanky, a.s., od qýpisu č. 5
ze dne 30,9.2015 do ýpisu ě.6 ze dne 31 .I2.20I5
. k účtuč. 94-851416|10710
vedenému u Českénarodní banky, od výpisu ě. 20 ze dne
16.10.2015 do qfpisu ě,25 ze dne 31 .12.20|5
Účetnídok|ad
. k pokladně - PV ě. I45l20I5 až č.18012015, PP č. 83120|5 až č.92l20I5
. k účtuč.950423584l060a - č,.70 ažč,83

.

k účtuč. 107-923735023710100 - č. 400162 až č. 40;Q173

.
.

k účtuč. |01 -9237 530297 l0I00 . č. 50000 5 až č. 500006
k účtuě.94-851416Il0710 - č. 300020 až č). 300025

Pokladní kniha (deník)

a

za období listopad - prosinec 2015

Pokladní doklad

.
.

příjmové pokladní doklady č. 83l20I5 ze dne 2.I|.20I5 až č,. 9212015 ze dne 22.12.2015
qýdajové pokladní doklady ě. I45l20I5 ze dne 4.1l,20|5 ažč,t80l2OI5 ze dne 31 .I2.2O15
Evidence poplatků
. vedena ručně v knize pohledávek - místnípoplatky (poplatek ze psů, odpady), vodné
Evidence pohledávek
. vedeny v tabulkách programu Excel (poplatek zaodpad)
Evidence majetku
. vedena v programu Gordic
Inventurní soupis majetku a záv azktt
r Inventarizačnízpráva zarck2}I5 ze dne 20.1 .2016
. Plán inventur ze dne I.12.20|5
. Proškolení členůinventurní komise ze dne 1.I2.20l5
. Inventarizačni soupisy majetku' pohledávek azávazki se stavem k3I.12.20|5
odměňování členůzastupitelstva
. Mzdové lístky za období 9l20I5 - 1O12OI5, výše stanovených měsíčníchodměn
(neuvolněná starostka' neuvolněný místostarosta)
Účetnictvi ostatní
. Protokol o schválení účetnízávérky obce za rck 2014, účetnízávěrka schválena
zastupitelstvem dne 19.6.20Í 5
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
l Kupní smlouva č,. 20I5l3 ze ďne 5.10.2015 (obec prodávající)uzavřená s p. N.T
na prodej pozemku p.č. st. 20 o výměře |40 m' a p.č. 1510 o výměře 176 m,
v k.ú. Losiny. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne |8.|2.20|4.
. Kupní smlouva č,. 20I5l2 ze dne 5.10.2015 (obec Pro^dávající) uzavřená s p. Ing. V.J.
a pí M.J. na prodej pozemku p.č. 38/1 o výměře l.009 m, v k.ú. Losiny. Uzavření smlouvy
schváleno zastupitelstvem dne I8.12.20|4.
Smlouvy nájemní
. Nájemní smlouva ze ďne 28.3.2015 (obec pronajímatel) uzavřená s p. J.J. na pronájem
bývalé požarnízbrojnice na pozemku č. 58212 v k.ú. Losiny (nebytový prostor)
a to na dobu určitou do 3I.l2.20I5.
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
. prodat pozemky p'č. st. 20 o výměře 140 m" ap.ě. 1510 o výměře 176 m, v k.ú. Losiny,
zveřejněn ve dnech 2.I2.20I4 - I8.I2.20I4
. prodat pozemek p.ě. 38/1 o výměře 1.009 m2 v k.ú. Losiny' zveřejněn ve dnech 2.I2,20I4 18.12.2014

.

pronajmout nebytové prostory bývalé požámi zbrojnice

na pozemku p.ě.

53212

v k.ú. Losiny, zveřejněn ve dnech 14.I.2015 - 30.I.2015
Smlouly o věcných břemenech
. Smlouva o zŤízenívěcného břemene č. IE-I2.6003685/VB 12, Staré Nespeřice - demontáž
NN, nové kNN ze dne 12.2.2015 (obec povinná) uzavřená s Čpz Distribuce, a.s.
na pozemcích p.č. 109,1422,1425,I537l1 v k.ú. Staré NespeŤice za jednoriízovou nábradu
Kč 24.000,-. U zavŤení smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 2T .I I .20 I 4.
Smlouly a dalšímateriály k přijafým účelovýmdotacím (nepřezkoumáno, pouŽito podpůrně)
. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelovédotace na krytí povodňoqých škod

z

čewna 2013 ze dne 6.3.2015, Poskytovatel Středočeský kraj v celkové vyši
(UZ 95029 neinvestice, UZ 95529 - investice). Přijetí dotačníchprostředků

Kč) 424.731,-

odsouhlasilo zastupitelstvo obce dne 19.2.2015.

Dohody o provedení práce
. Ze dne 3I.7.2015 - p. L'Š.v rozsahu 25 hodin (údržbrířsképráce na obecním majetku)
. ze drre I.6.2015 - p. L.Š.v rozsahu 50 hodin (údržbářsképráce na obecním majetku)
f ze dne 2.1 '2015 - p. M.P. v rozsahu 20 hodin měsíčně(obsluha veřejného vodovodu
v obci Nové Nespeřice, Stará Huť a Petrovice II)
. Ze dne 1.1 .2015 - pí N.J. v rozsahu 20 hodin měsíčně(zpracovéní účetníchpřípadů)
Dokumentace k veřejným zakázkám
. k veřejné zakázce malého rozsahu (poptávkové řízeni) ''Zhotovení asfaltového powchu
tryskovou metodou a oprava výluků v osadě Bošice, Nové Nespeřice a Tlučeň'' zqména

Yýzva k podrínícenové nabídky, Cenová nabídka, objednávka,
č. 2015001 ze dne 1.10.2015, dodavatel František Dome, Kč 90.000,- a

faktura
faktura
č. 20150018 ze dne 20.10,20|5, dodavatel František Dome, Kč 30.000,-. Nabídková cena
souhlasí cenou uvedenou na fakturách č. 20150001 a 20150018. Při zadávání veřejné
zakéaky malého rozsahu bylo postupováno v souladu s vnitřním předpisem obce Směrnice č. 2 - Pravidla pro zadávéní veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim
zákona.
Vnitřní předpis a směrnice
. Směrnice č. 2 - Pravidla pro zadávártí veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim
zákona, schválena zastupitelstvem dne 24.4.20 1 5
Informace o přijatých opatřeních (zátr- 42012004 Sb.' 3201200| Sb., apod.)
r ze dne2.7.2015
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumiáno, pouŽito podpůrně)
r ze dne 18.12.2014 (rozpočet r. 2014, rozpočtový výhled 2016 - 2017), I9.2.20I5,
12.3.2015,24.4.2015 (závěrečný účetobce r.2014),25.8,2015,2.I0.2015,30.1l.2015

Výsledky externích kontrol

. Zptáva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
a dodtžovéníostatních povinností plátce pojistného č. KZ4-Í246-20I6, provedená

.

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Regionální poboěkou Ptaha, kontrolované období
9/20II - 112016 a Závěrečný protokol o výsledku kontroly pojistného na veřejné zdtavotní
pojištění a dodrŽoviání ostatních povinností plátce pojistného, kontrola provedena dne
29.2.2016.
Protokol o kontro|e ze ďne 9.7.2015 provedená Českou inspekcí Životního prostředí,
oblastní inspektorát Praha, předmětem kontroly prošetření obdrženéhopodnětu ve věci
údajnéhoporušenízákonao odpadech, související s tříděním bioodpadů v obci.

V kontrolovaném období obec Petrovice II, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, darovací, pachtovní, smlouvu o vypůjčce,ani jinou smlouvu o nabytí a převodu

majetku včetně smlouvy o nakládaní s věcnými právy, nehospodařila s majetkem státu, neručila
svým majetkem za závazky fyzíckých a právnických osob' a to ani v případech taxatirmě
vyjmenovaných v $ 38 odst. 3 zékona o obcích, nezastavi|a moviý a nemovitý majetek,
neuzavřela smlouvu o přijetí a poskýnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o poskýnutí dotace,
smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelskéhozávazku, o přistoupení kzávazku a smlouvu
o sdruŽení' smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlour,y o sdruŽení,
jehožje obec společníkem,nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální
dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizačnísložku, neza|ožíIa artí
nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob,
neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskuteěnila pouze veřejné zakánky
malého rozsahu ($12 odst. 3 zák. ě. 13712006 sb.).

C, Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčímpřezkoumání
Dílčípřezkoumání nebylo vykonáno.
b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky. porušeny nížeuvedené předpisy:

.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějšíchpředpisů
$ l7.odst. 6, nebot':
Uzemní samosprávný celek nezveřejnil způsobem umožňujícímdálkový přístup úplnéznění
náwhu závěreěného účtuvčetně celé zprávy o qýsledku přezkoumání. Podoýkiíme,
že na webových stránkách obce je zveřejňován Závěreěný účetobce v samostatném bloku
(internetovém odkazu), ve kterém není možno dohledat údaj (datum) o jeho zveřejnění.

NAPRAVENO

Přijetím systémovéhoopatření, návrh závěrečného účtuobce za rok 2014
na nových webových stránkách obce

.

v

plném rozsahu.

je

neřejněn

Zákonč. 563/1991 Sb., o účetnicfvi,ve znění pozdějšíchpředpisů

$ 13' odst.

1o

písm. a)o nebot':

Zápisy účetníchpřípadů v účetnímdeníku nejsou uspořádány z hlediska časového
(chronologicky). obec v účetnímdeníku za obdobi I2l20|4 nedodržela chronologičnost
zápisu účetníchpřípadů při jejich zaičtováni (pŤiÍazeníčíslaúčetníhodokladu), neboť
výdajové pokladní doklady zapsané v pokladní kl.tize pod č. PV 139 ze dne 29,|2.2014,
ě. PV 14012014zedne30.12.2014 ač. PV I4Il2014zedne3I.l2.20|4jsouzaúčtovány
v účetnímdeníku pod č. Pv I27l20I4 - |2912014 dne 3I.I2.20|4, tím došlo k tomu,
Že číselnářada účetníchdokladů prokazujicich zaúčtovráníúčetníchpřípadů v pokladně
za měsíc prosinec je shodná s číslyúčetníchdokladů prokazujícíchzaičtovaníúčetních
případůza měsíc listopad - prosinec 2014 pod č. PV I27l20I4 ze dne 25,II.2014 ů č,. I29
ze ďne 4.|2.2014.

NAPRAVENO

Přijetím systémovéhoopatření, chyba Se v roce 20I5 neopakovala.

$ 35, nebot':

opravy účetníchzárznam:ů byly prováděny v rozporu se zríkonem, neboť v pokladní knize
(knize analýické evidence k pokladně) byly přepsány čísladokladů např. VPD č. I39l20l4
ze dne 29.12.2014' VPD ě. rual20l4 ze dne 30.|2.2014 a č. VPD 14| ze dne 31.|2.2014.
Z takto opraveného záznamu není zřejmé' jaký byl provedený ziryis před opravou a kdo zápis
opravil.

NAPRAVENO

Přijetím systémovéhoopatření, chyba Se v roce 20I5 neopakovala, oprava zápisu
knize za měsíc duben 20l5 byla provedena průkazným způsobem.

v

pokladní

B. zjištěníz pžezkoumání
PŤi pŤezkoumání hospodďení obce Petrovice II:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny nížeuvedené pňedpisy:

.

Vyhláška č.27aD010 sb.o o inventarizaci majetku a závazktt

$ 7 odst.2o nebot':

Skutečn;f stav nebyl pŤi dokladové inventuŤe ověŤen podle inventarízačníchevidencí, neboť
inventarizace ričtu 069 - ostatní dlouhodob;f finančnímajetek byla provedena dne 2.|.2016
a Inventarizační zpráva byla vyhotovena dne 20.I.2016, aie V;fpis z nezaŤazené evidence
(Komerčníbanka) byl vyhoto v en až dne 2| .3 .20 | 6.

. Vyhláška č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona

č. 563/1991 Sb.' o rÍčetnictví,ve znění pozdějších pŤedpisri, pro některé vybrané rÍčetní

jednotky

$ 11 odst. 6 písm. a), nebot':

obec chybně ričtovala o platbě za službu - zÍízeníwebovych striánek obce
Kč 16.698,- na majetkovém ričtu 018 - Drobny dlouhodob;f nehmotn;f majetek.

v

částce

$ 14 odst.2, neboť:
obec chybně ričtovala o platbě za návrh znaku obce a vlajku obce v částce Kč 10.000'na majetkovém ričtu a32 - Kulturní památky a platba byla proričtoviína položkou 6t27.
Správně mělo b1it ričtováno na položce 5137 a mělo b t ričtováno na čtu 028 - Drobn;f
dlouhodoby hmotn;/ majetek.
14 odst. 6, nebot':

obec ričtovala o zŤizeni věcného bŤemene k pozemkrim p.č' 109, 1422, |425 a 1537lI
v celkové vyši Kč 24.000,- (viz Smlouva o zŤizení věcného bŤemene ě.E-I2-6003685/VB12
ze dne I2.2.20I5) chybně na podrozvahovém čtu 994 - ostatní dlouhodobá podmíněná

pasiva.

.

Zákon č,.56311991Sb., o rÍčetnictví,ve znění pozdějšíchpňedpisri
$ 11'odst. 1 písm. Í), nebot':
Učetnídoklady neobsahovaly podpisovy zénnan odpovědné osoby. Některé vydajové
pokladní doklady jsou chybně vystavovány na právnickou osobu, nikoliv na pŤíjemce
hotovosti a na těchto dokladech chybí podpis osoby pŤebírajícívyplacenou hotovost
z pokladny (napŤ. VPD č. I45l20|5 lystaven na Českou Poštu v částce Kč 34,-; VPD
č. 14612015 ze ďne 9.I|.20I5 vystaven na VoDoS Kolín v částce Kč 798,-; VPD
č. I50l20I5 ze dne 25.II.20I5 vystaven na oBI Praha ModŤany v částce Kč,278,- atd.), dáIe
na pŤíjmy z rozh|edny jsou lrystavovríny paragony a pŤi pŤijetí hotovosti do pokladny
je vystaven souhrnny pŤíjmov;f pokladní doklad, na kterém je v kolonce PŤijato od uvedeno
chybně ''náhodní turisté''. Doklad mábrt vystaven na fyzickou osobu, která skládá hotovost
do pokladny.
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Bc. Jaroslav Petrák

kontrolor pověŤeny ÍízenímpŤezkoumání

Bc. Petr VenclovskÝ

Tato zpráva o vÝsledku pŤezkoumání:
- obsahuje 10 stran textu
- obsahuje i vysledky konečnéhopŤezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pŤičemžse stejnopis č. 2 pŤedává statutárnímu zástupci
pŤezkoumávaného subjektu a stejnopis č' 1 se na zak|ádá do pŤíslušnéhospisu rizemního celku
vedeného odborem kontroly Krajského uŤadu StŤedočeskéhokraje.

S obsahem návrhu zpráw o vysledku pŤezkoumání hospodďení obce Petrovice II o počtu 10
stran byla seznámena a stejnopis č. 2 pŤevzaIa, pí Ing. Marcela Dejlová, starostka obce dne
22.3.2016.

S obsahem zprávy o vysledku pŤezkoumání hospodďení obce Petrovice II o počtu 10 stran byla

dne 21.4.2016 seznárnena a jeho stejnopis č. 2 pŤevzala paní Ing. Marcela Dejlová, starostka
obce Petrovice II.

Pňíloha: Stanovisko obce'Petrovice k návrhu zptávy učiněnéve smyslu ust. $ 7 písm. c) zěkona
č. 42012004 Sb., v platném znění ze dne 6.4.2016, doručenéKrajskému riŤadu StŤedočeského
kraje dne 7.4.2016 pod

čj. 056665I2016/KUSK

PrověŤení námitek učiněnédle ust. $ 6 odst. 1 písm. e) zékonaě, 42012004 Sb., v platném znění,
proběhlo v sídle obce dne 2I.4.2016 (termín stanoven po dohodě se starostkou obce).
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Ing. Marcela Dejlová
starostka obce Petrovice II
dne 2I.
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Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm. b) zékona č, 42012004 Sb., povinen přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumiíní
hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnémupřezkoumávajícímu orgiánu _
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, I50 2l Praha 5, a to
nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtemvorgánech
územníhocelku.

Územni celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona ě. 42012004 Sb., povinen
vinformacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu.orgiínu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a vtéto
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímuorgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí správního deliktu podle ustanovení
$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona ě. 42012004 Sb. a za to se uložíúzemníhocelku podle
ustanovení $ 14 odst' 2 zákona č,. 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.
Rozdělovník:
Steinopis

Počet vytiskťl

t

1x

2

1x

1

PŤedáno

Krajsky

ťrŤad StŤedočeskéhokraje

obec Petrovice II

PĚevzal
Bc. Jaroslav Petrák
Ing. Marcela Dejlová

Upozornění:
. Směrnice č.2 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim
zákona - Upozorňujeme na ustanovení čl. 2 směrnice, kdy veřejná zakévka v hodnotě
nepřesahujicí 250 tis. bez DPH (dodfuky a sluŽby), resp. 300 tis. bez DPH (stavby)
je možná zadat formou výzvy pouze jedinému dodavateli k předložení cenové nabídky,
tím nelze prokěuat dodrŽoviínízásad hospodarnosti.
Dále upozorňujeme na nutnost aktua|izace směrnice, neboť směrnicí jsou upraveny veřejné
zakázky malého rozsahu pouze do výše Kč 1 mil (dodávky a sluŽby) a Kč 3 mil (stavby),
ačkoliv veřejné zakazky malého rozsahu jsou deťrnovány ustanovením $ 12 odst. 3 zákona
č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném zněni ve výši Kč 2 mil (dodávky
a služby) a Kč 6 mil. (stavby).
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D)

Závěr

PÍi pŤezkoumání hospodďení tlbce Petrovice II za rok 2015

č' 420/2004 Sb.. ve znění pozdějŠíchpňedpisu

podle

2a$3

záktlnit

Byly zjištěny chyby a nedostatkyo které nemají závaŽnost nedostatk uvedenf'ch porl
písmenem e):
1$ 10 odst' 3 písm. b) ziikona č' 420/2004 Sb.)

I
I

ÚČetní doklady neobsahovaly ptldpisrl vy zžnnarn odpovědné osoby.
7.a na majetkovém čtu 0l8 - Drobn dlouhodob;/ nehmotny'
majetek.
obec chybně ťrčtovala o platbě za návth znaku obce a vlajku obce na majetkovém ťrčtu
032 _ Kulturní památky.
obec chybně ťrčtovalaozÍizenévěcného bŤemene k pozemktinr na podrozvahovém čtu 994
- ostatní dlrruhodobá podmíněná pasiva.
Skutečny stav nebyl pŤi dokladové inventuie ovčŤenpodle inventarizačních evidencí - ričet
069 - ostatní dlouhodoby Íinančníma.ietek.

obec chybně čtovala o platbě

Upozornění na rizika dle $ 10 odst. .l písm. a) zákona č.42aÍ20B4 Íib., v platném znění:
Neuvádí *e.

Podíly dle $ 10 odsÍ..4 písm. b) zákona č,.42012004 sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu uzemníhtl celku

í|,56 ,,/{,

b) podíl závazk na rozpočtu uzemníhtl ce|ku

2,37 V*

c) podíl zastavenéhcl majetku na celkovém nrqjetku rizemního celku

{l,fi{t */"

{Íp,.mp,nÍ+{Ť:

ťelkovy r:bjsn:} dlouhorJoh-v*ch pohledávsk čirríŮ-{X} KČ.
ťglkovy *b-iem dlouhodcrb1,ch rávazku Čini 0.0{} KČ-

Í}*tr*vice

ÍI 2l . 4. ?Ú16

