KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Čj: PK-EK/1538/21

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Poběžovice, IČO: 00253669
za rok 2021
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
04. 10. 2021 - 08. 10. 2021 dílčí přezkoumání
07. 03. 2022 - 08. 03. 2022 konečné přezkoumání
na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Místo provedení přezkoumání: OÚ Poběžovice
Náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice
Přezkoumané období: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Přezkoumání vykonaly:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jitka Volfíková

-

kontrolorka:
-

Mgr. Kateřina Kasalová

Písemnosti poskytli:
-

Martin Kopecký - starosta města

-

Jana Tarková - hlavní účetní města

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením
doručeným územnímu celku dne 18. 2. 2022 podle § 5 odst. zákona č. 420/2004 SB.,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí (dále jen zákon o přezkoumání hospodaření).
Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
kontrola byla ukončena na místě dne 8. 3. 2022 vrácením vyžádaných podkladů
a podáním informace o kontrolních zjištěních.

A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. 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:
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
Rozpočtová opatření

Schválený rozpočet

Stanovení závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím
Střednědobý výhled
rozpočtu
Závěrečný účet
Bankovní výpisy

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl zveřejněn na
elektronické úřední desce od 24. 11. 2020 - 15. 12. 2020.
Do 31. 12. 2021 bylo provedeno 7 rozpočtových opatření,
byla schválena ZM nebo RM.
Všechna rozpočtová opatření byla vždy zanesena do
výkazu Fin 2-12 M a byla zveřejněna na úřední desce a v
elektronické podobě v souladu s ustanovením § 11 odst.
4 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění.
na rok 2021, schválen ZO dne 10. 12. 2020 usnesením č.
ZM-14-20.12.10-10 jako schodkový s celkovými příjmy
41 368 200,00 Kč a celkovými výdaji 50 769 330,00 Kč a
financováním 9 401 130,00 Kč, zveřejněn včetně návrhu
v souladu s platnými předpisy
neinvestiční příspěvek pro MŠ Poběžovice je ve výši
984 000,00 Kč, pro ZŠ Poběžovice 2 827 000, 00 Kč
na období 2020 - 2024 schválen ZO dne 20. 11. 2019 a
zveřejněn včetně návrhu v souladu s platnými předpisy
za rok 2020, schválen ZO dne 24. 6. 2021 bez výhrad
Město mělo tyto bankovní účty /zůstatky k 31. 12. 2021/:
ČS, a.s., běžný účet č.ú. 981224-762088379/0800 11 231,58 Kč.
ČS a.s., hlavní účet č.ú. 762088379/0800 - 90 252,55 Kč.
KB, a.s. běžný účet č.ú. 43-8462260217/0100 –
169 496,55 Kč.
ČSOB, a.s. běžný účet č.ú. 288786937/0300 –
1 336 083,49 Kč.
ČS, a.s. běžný účet č.ú. 50032-76208839/0800 –
154 697,08 Kč.
ČS, a.s. sbírkový účet č.ú. 3030303399/0800 –
181 289,98 Kč.
ČNB běžný účet č.ú. 94-8418321/0710 - 45 460,61 Kč.
ČSOB, a.s. hlavní účet č.ú. 301919790/0300 –
550 468,18 Kč.
ČS, a.s. sociální fond č.ú. 30015-762088379/0800 –
179 196,60 Kč.
Zůstatky souhlasily se stavem účtů 231 a 236 uvedenými
v hlavní účetní knize a v rozvaze k 31. 12. 2021 a se
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Faktury

Hlavní kniha
Inventurní soupisy
majetku a závazků

Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných faktur
Pokladní doklady

stavem na běžných účtech a fondech celkem ve výkazu
Fin 2 - 12 M k 31. 12. 2021.
Byly zkontrolovány došlé faktury č. 30210001 30210646, č. 30210998 - 30211115, č. 30210645, č.
30210777, č. 30210799, č. 30210874, č. 30210992, č.
301050 a dále faktury odeslané č.: 20210001 20210284. Faktury došlé byly opatřeny razítky s datem
doručení a dále byl přiložen návrh zaúčtování faktury s
předpisem závazku a se zaúčtováním úhrady faktury. K
fakturám vydaným byl přiložen záznam o zaúčtování
odeslané faktury se zaúčtováním předpisu a plateb
faktury.
Dále byly faktury opatřeny podpisovým záznamem o
provedení řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.
příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Ke kontrole byla předložena hlavní kniha k datu 31. 12.
2021
Město Poběžovice mělo zpracovanou vnitřní Směrnici
č.0Ř2013-4 o provedení inventarizace majetku a
závazků, účinná od 6. 8. 2013. Plán inventur na rok 2021
ze dne 1. 12. 2021, obsahoval termíny provedení
inventarizace
u jednotlivých druhů majetku, složení a jmenování
inventarizačních komisí.
Proškolení členů inventarizačních komisí bylo provedeno
dne 14. 12. 2021 a doloženo podpisovou listinou
jednotlivých členů. Inventurní soupisy obsahovaly
náležitosti stanovené v §8 vyhlášky č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění název účtu, účetní stav, inventurní stav, rozdíl, datum
zahájení inventury, datum ukončení inventury a opatřeny
byly podpisy členů inventarizační komise. Inventurní
soupisy byly podloženy např. výpisy z bankovních a
úvěrových účtů, apod.
Inventarizační zpráva za rok 2021 byla vyhotovena
inventarizační komisí dne 8. 2. 2022, obsahovala časový
a věcný průběh inventarizace, způsob provedení
inventarizace, doložení provedených inventur.
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Ke kontrole byla předložena "Kniha došlých faktur" k datu
31. 12. 2021. Obsahovala předepsané náležitosti. K datu
31. 12.2021 bylo přijato 1121 faktur
Ke kontrole byla předložena "Kniha odeslaných faktur" k
datu 31. 12. 2021. K datu bylo vydáno celkem 269 faktur.
Byla provedena kontrola doložitelnosti výdajů, kontrola
příjmů finanční hotovosti za měsíce leden - srpen 2021,
listopad - prosinec 2021. Všechny kontrolované příjmy a
výdaje byly řádně doloženy a opatřeny podpisy
oprávněných osob. Současně byla provedena kontrola
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Pokladní deník

Příloha rozvahy

Rozvaha

Účetní deník
Účetní doklady

správnosti účtování.
Pokladní deník byl veden elektronicky v programu
GORDIC. Příjmové a výdajové doklady byly očíslovány
jednou číselnou řadou a do 31. 12. 2021 bylo vystaveno
1676 pokladních dokladů. Evidovaný stav pokladní
hotovosti k 31. 12. 2021 ve výši 56 698,00 Kč souhlasil
se stavem účtu 261 v HUK, v rozvaze a ve výkazu FIN 2
- 12M.
Příloha rozvahy k 31. 12. 2021 obsahovala doplňující
číselné a slovní informace k účetní závěrce podle
ustanovení § 45 - 46 Vyhlášky 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, v platném znění.
Ke kontrole byla předložena "Rozvaha" sestavená k 31.
12. 2021
Aktiva ve výši 437 999 053,95 Kč odpovídala pasivům.
Výsledek hospodaření roku 2021 byl převeden na účet
432 Výsledek hospodaření minulých období.
Ke kontrole byl předložen účetní deník k datu 31. 12.
2021
Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví
za použití prostředků výpočetní techniky - program
GORDIC. Účetní doklady v rozsahu provedené kontroly
obsahovaly náležitosti stanovené v § 11 zákona č.
563/1991 Sb. o účetnictví, byly řádně očíslovány a
opatřeny podpisem osoby oprávněné nařizováním
hospodářských operací a kontrolou věcné správnosti.
Rovněž byly opatřeny podpisy osob, které provedly
finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole. Účetní zápisy byly prováděny přehledně,
srozumitelně a způsobem zaručující jejich trvanlivost.
Byly kontrolovány:
Předpisy faktur přijatých č. 300998 - 301115
Předpisy faktur vydaných č. 200202 - 200282
Předpisy k zaúčtování obratů bankovních výpisů ČS č.
402365 - 402401
Vnitřní účetní doklady č. 500301 - 500486
Předpisy ČSOB č. - 900042 - 900063
Předpisy ČNB č. 410048 - 410056
Předpisy k majetku č. 800032 - 800015

Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

Kontrolou výkazu Fin 2-12M , který se týkal čerpání
rozpočtu k 31. 12. 2021, bylo zjištěno, že v příjmové části
byly vytvořeny příjmy po konsolidaci ve výši
52 673 140,73 Kč a ve výdajové části bylo čerpání
výdajů po konsolidaci ve výši 48 978 949,25 Kč, rozdíl
rozpočtového hospodaření je přebytek ve výši
3 694 191,48 Kč.
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Výkaz zisku a ztráty

Kontrolou výkazu zisku a ztrát sestaveného k 31. 12.
2021 bylo zjištěno, že výsledek hospodaření běžného
účetního období ve výši
7 414 547,00 Kč v hlavní činnosti souhlasí se stavem na
rozvahovém účtu Výsledek hospodaření běžného
účetního období k datu 31. 12. 2021.
Rozvaha zřízených
Ke kontrole byly předloženy rozvahy příspěvkových
příspěvkových organizací organizací:
ZŠ Poběžovice k datu 31. 12. 2021. Aktiva ve výši
6 408 442,46 Kč Netto odpovídala pasivům. Zůstatek BÚ
k 31. 12. 2021 činil 3 499 006,49 Kč. Zůstatek účtu FKSP
činil 414 922,03 Kč.
MŠ Poběžovice k datu 31. 12. 2021. Aktiva ve výši
1 144 431,92 Kč Netto odpovídala pasivům. Zůstatek BÚ
k 31. 12. 2021 činil 747 662,00 Kč. Zůstatek účtu FKSP
119 021,50 Kč.
Výkaz zisku a ztráty
Ke kontrole byly předloženy výkazy zisků a ztrát
zřízených příspěvkových příspěvkových organizací:
ZŠ Poběžovice k 31. 12. 2021. Náklady celkem v hlavní
organizací
činnosti činily celkem 25 674 066,63 Kč, v hospodářské
činnosti 277 463,75 Kč.
Výnosy celkem v hlavní činnosti 25 772 497,58 Kč, v
hospodářské činnosti 393 976,40 Kč.
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl k 31. 12.
2021 je přebytek 98 430,95 Kč a odpovídal výsledku
hospodaření vykázanému v rozvaze, v hospodářské
činnosti je 116 512,65 Kč, celkový hospodářský výsledek
ve výši 214 943,60 Kč, souhlasí na výsledek hospodaření
uvedený v rozvaze.
MŠ Poběžovice k datu 31. 12. 2021. Náklady celkem
10 889 362,71 Kč. Výnosy celkem 10 483 570,81 Kč.
Hospodářský výsledek je ztráta 405 791,90 Kč, souhlasí
na výsledek hospodaření uvedený v rozvaze.
Darovací smlouvy
1) DS ze dne 13. 5. 2021 - finanční dar ve výši 30 000,00
Kč od LB Minerals s.r.o. za účelem financování kultury
2) DS ze dne 19. 7. 2021 - finanční dar ve výši 8 400,00
Kč od fyz. os. na financování pouťových slavností
Smlouvy a další materiály 1) VPS č. 1 ze dne 31. 5. 2021 - poskytnutí účelové
k poskytnutým účelovým dotace ve výši 50 000,00 spolku Mikuláš na různé
dotacím
kulturní akce
2) VPS č. 2 ze dne 16. 6. 2021 - poskytnutí účelové
dotace ve výši 150 000,00 SK Poběžovice na zajištění
sportovní činnosti (zveřejněna od 21. 6. 2021 - 21. 6.
2024)
3) VPS č. 5/21 ze dne 4. 6. 2021 - poskytnutí účelové
dotace ve výši 49 950, 00 Diakonii ČCE - Západní Čechy
na úhradu provozních nákladů
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Smlouvy a další materiály 1)Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
k přijatým účelovým
obcím prostřednictvím kraje na výdaje jednotek sborů
dotacím
dobrovolných hasičů ze dne 31. 3. 2021 ve výši
150 000,00 Kč ve výši 596 774,00 Kč
2) Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2021 ze dne 20. 4. 2021
3) Smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků českoněmeckého fondu budoucnosti ze dne 18. 02. 2021 ve
výši 400 000,00 Kč
4) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu
Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského
kraje ze dne 24. 8. 2021 ve výši 300 000,00 Kč
5) Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku
na obnovu nemovité kulturní památky - Kostel sv.
Mikuláše ze dne 14. 7. 2021 ve výši 700 000,00 Kč
Smlouvy nájemní
1) smlouva č. 921001 ze dne 1. 3. 2021 - pronájem části
budovy č.p. 229
2) smlouva č. 921002 ze dne 13. 7. 2021 - pronájem
části budovy č.p. 229
Smlouvy o dílo
1) smlouva o dílo ze dne 22. 3. 2021 k VZ "Kanalizace
Poběžovice – m. č. Šitboř
2) smlouva o dílo č. SR/045/21 ze dne 19. 7. 2021
3) smlouva o dílo č. 2021/073 ze dne 20. 8. 2021
"Oprava místní komunikace - ulice Dolní"
Smlouvy o převodu
1) kupní smlouva (prodej pozemku č. 708/8) ze dne 27.
majetku (koupě, prodej,
8. 2021,
2) kupní smlouva (prodej pozemků č. 1144) ze dne 23. 8.
směna, převod)
2021,
3) smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
č.IV-12-0015784/VB/001 ze dne 19. 7. 2021,
4) směnná smlouva pozemků č. 284/2, č. 24/2 ze dne
26. 7. 2021
5) smlouva kupní o koupi věci nemovité (prodej více
pozemků) ze dne 29. 11. 2021, schválené dne 29. 10.
2020 na 13. zasedání ZM ve výši 13 007 400,00 Kč,
záměr prodat pozemky byl zveřejněn dne 30. 9. 2020 15. 10. 2020
Smlouvy o přijetí úvěru
Smlouva o kontokorentním úvěru u České spořitelny č.
0762088379/21 ze dne 30. 9. 2021 sjednaná ve výši
3 000 000,00 Kč. Den konečné splatnosti je do 30. 9.
2022.
Smlouva o úvěru č. 2021013371 u Československé
obchodní banky ze dne 16. 11. 2021, sjednaný úvěrový
limit ve výši 50 000 000,00 Kč na poskytnutí investičního
rámce na investiční akce (Kanalizace Štiboř II. etapa,
Rekonstrukce Masarykovy ulice II. etapa, Rekonstrukce
ulice Větrné, nákup cisternové automobilové stříkačky,
Obytná zóna jihovýchod I. etapa, obytná zóna Větrná,
Rekonstrukce ulic Finská, Otovská, Zahradní, úvěr může
být čerpán do 31. 12. 2026. Den konečné splatnosti je
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Smlouvy ostatní

Zveřejněné záměry o
nakládání s majetkem
Výsledky kontrol
zřízených organizací

Zápisy z jednání rady
včetně usnesení

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

Zápisy finančního a
kontrolního výboru

31. 12. 2046.
Ke kontrole byla předložena Kupní smlouva č. 55/22 ze
dne 18. 10. 2021, na "Cisternovou automobilovou
stříkačku", s firmou KOBIT spol. s r.o., Praha 6 v hodnotě
6 375 000,00 Kč bez DPH, schválena RM dne 14. 9.
2021, na profilu zadavatele zveřejněna dne 20. 10. 2021.
ke směnné smlouvě, ke kupním smlouvám, k nájemním
smlouvám
Protokoly o kontrole provedené formou veřejnosprávní
kontroly na místě ze dne 27. 7. 2021 za 1. pololetí 2021,
ze dne 16. 2. 2022 za 2. pololetí roku 2021 u ZŠ
Poběžovice. Protokol o kontrole provedené formou
veřejnosprávní kontrol ze dne 29. 7. 2021 za 1. pololetí
roku 2021, ze dne 14. 2. 2022 za 2. pololetí roku 2021 u
MŠ Poběžovice.
Ke kontrole byly předloženy zápisy, návrh programu a
usnesení z jednání rady města Poběžovice č. 50/2021 č. 69/2021 (zasedání RM se uskutečnilo ve dnech: 18. 1.,
1. 2., 24. 2., 15. 3., 29. 3., 19. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 14.
6., 12. 7., 9. 8., 30. 8., 13. 9., 14. 9., 18. 10., 1. 11., 22.
11., 13. 12. a 31. 12. 2021)
Do 31. 12. 2021 se uskutečnilo 6 veřejných zasedání
zastupitelstva města Poběžovice (18. 3. 2021, 29. 4.
2021, 24. 6. 2021, 23. 9. 2021, 11. 11. 2021, 9. 12. 2021)
Městský úřad informoval o místě, době a navrženém
programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce v
souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění. O průběhu zasedání byl
pořízen zápis, který byl podepsán starostou města a
určenými ověřovateli zápisu. K zápisům ze zasedání
zastupitelstva byly doloženy výpisy usnesení, prezenční
listiny členů zastupitelstva, prezenční listiny hostů,
pozvánky na jednání zastupitelstva. Zápisy z jednání
zastupitelstva obce byly vyhotoveny v souladu s
ustanovením § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění.
Zápis finančního výboru ze dne 13. 5. 2021, ze dne 1. 6.
2021

B. Zjištění z konečného přezkoumání
Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké
vnímané rizikovosti některých předmětů nebyly všechny předměty přezkoumání
podrobeny detailnímu prověřování. Detailní prověření těchto předmětů
přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jejich rizikovosti v
příštích obdobích.
V rámci prověření zúženého rozsahu předmětů přezkoumání:
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poběžovice:
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nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.
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. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- § 85 písm. b) - Zastupitelstvo obce nerozhodlo o poskytování věcných a peněžitých
darů nad 20 000,- Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.
Nedostatek: Rada města schválila dne 22. 11. 2021 Darovací smlouvu na peněžitý
dar ve výši 25 000,00 Kč Římskokatolické farnosti Poběžovice. Schválení peněžitých
darů ve výši nad 20 000,00 Kč je vyhrazeno zastupitelstvu obce.

C. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání za rok 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poběžovice za rok 2021
Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona
č. 420/2004 Sb.):
c4) překročení působnosti
Zastupitelstvo obce nerozhodlo o poskytování věcných a peněžitých
darů nad 20 000,- Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom
kalendářním roce.

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poběžovice za rok 2021
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

8

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poběžovice za rok 2021
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující
ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

29,34 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

11,87 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku

8,25%

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh územního
celku:
Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
„Ověřily jsme poměr dluhu 17,01 % ÚSC Poběžovice k průměru jeho příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost. Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,
abychom získaly přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Na základě
předložených podkladů a námi provedených postupů jsme dospěly k zjištění, že dluh
ÚSC Poběžovice nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky.“

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 11. 03. 2022

Zpráva byla zaslána datovou schránkou a byla opatřena elektronickými podpisy
kontrolorek přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly.
Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC o počtu 10
stran byl předběžně seznámen starosta města Martin Kopecký.
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Rozdělovník
elektronicky – Martin Kopecký
KÚPK - Jitka Volfíková

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 příslušném
přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13
Plzeň), 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 přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za to lze uložit územnímu celku
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000,00 Kč.
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