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KRAJSKÝ ÚŘnU KARLOVARSKÉHO KRAJE

oDBoR rINaNčNí

Se sídlem: Karlovy Yary, Závod,ní 353/88, 3ó0 06 Karlovy Vary

- Dvory, Ceská republika

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
o bce sta n ovice
lčo: oozs 4975

za rok 2020
přezkoumání

-

se

01 .12.2020

17.05.202I

-

uskutečnilo ve dnech:
02.122020 (dílčípřezkoumání)
19.05.2021 (konečnépřezkoumání)

na základé písemnéžádosti územního celku doručenékrajskému úřadu dne 30.06.2020
vsouladu s §42 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení),veznění
pozdějšíchpr'edpisů (dále i ,,zákon č. 12812000 Sb.), a v souladu se zákonem č. 42012004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějšíchpředpisů, (dále i ,,zákon č.42012004 Sb.").
Zahájeno bylo dne 30.06.2020 doručenímoznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
s § 5 odst. 3 zákona č. 420l2004Sb. a s § 5 odst, 2 písmene b) zákona
é.25512012 Sb., okontrole (kontrolní r*ád), ve zněni pozdějších předpisů, (dále i ,,zákon
č.255DOr2 Sb,").

vsouladu

Místo uskutečněného přezkoumání: Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

- Dvory

Přezkoumání bylo provedeno na zák|adě oprávnění vyplývajícíhoz pověření k přezkoumání
ve smyslu § 5 zákona č.42012004 Sb. a § 4 zákona č. 25512012 Sb. vydaného vedoucí
finančníhoodboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pod č. 2020l14IlP dne 01 .01,2020.
Přezkoumané období od 01.01 .2020 do 31.12.2020,

Zástupci územníhocelku:

-

Alice kondelěíková - starostka obce
Lenka Beníšková - účetníobecního úřadu

Přezkoumání vykonali:

a) při dílčímpřezkoumání

-

kontrolor pověřený řizením přezkoumání:
Ing. JosefŠvéda

Č.1.: KW2195lFIl20-9

-

kontrolor:
Ing, Dana Matoušková

Martina Malečíková

b) při konečnémpřezkoumání

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing. JosefŠvéda

-

kontrolor:
Ing. Dana Matoušková

Předmět a hlediska přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v § 2 odst. 7 a2 zákonač.42012004 Sb.
Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Předmět přezkoumání byl ovět'ován dle § 3 zákona č. 42012004 Sb. z hlediska:
a) dodržovánípovinností stanovených zvláštními pr'edpisy, zejména předpisy
o finančnímhospodaření územníchcelkťr, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictvía o odměňování,
b) souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodrženíúčeluposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a poclmínek jejich
použití,
d) věcné a formální spr,ávnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Podle § 2 odst. 3 zákona č, 42012004 Sb. nebyly pr'edmětem přezkoumání údaje, na které se
vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového r'ádu.

Poslednim kontrolním úkonem předcházejícírn vyhotovení této zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření bylo vyhodnocení dodatečně dodaných vyžádaných podkladťr
vztahujících se k předmětu přezkoumání dne 19.05.202l.

A, Přezkoumané písemnosti

I. Při

přezkoumání hospodaření obce Stanovice byly přezkoumány následující

nosti:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu obce pro rok 2020 je zveřejněn na internetových
stránkách obce ode dne 18,11,2019 doposud. Upravený návrh
rozpočtu byl projednán a schválen jako návrh rozpočtu obce pro
rok 2020 v zastupitelstvu obce dne I0.12.2019 usnesením
č.2l4l7l20I9 abyl zveřejněn od 11.12.2019 do 16,01 ,2020.

Vzhledem

k

výkonu přezkoumání hospodaření obce

v

místě
Krajského úřadu Karlovarského kraje nebylo možnéovět*it, zda
územnícelek oznámil na své úřední desce, kde je návrh rozpočtu
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout
do ieho listinné podoby.
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Pravidla rozpočtového
provizoria

Obec má vypracovanou Směmici o rozpočtovémprovizoriu
č. 112019 s účinnostíod 01.01.2019, která byla sclrválena

zastupitelstvem obce dne 25.03.20i9 usnesením č. 2l1l2l20l9,
Směrnice obsahuje pravidla, jimiž se bude hospodaření obce řídit v
případě, že rozpočet nebude schválen před 1. lednem rozpočtového
roku. Směrnice o rozpočtovémprovizoriu č. I12019 je uveřejněna
na internetových stránkách obce (bez uvedení data zveřejnění)
dosud.

Rozpoěet obce na rok 2020 byl schválen až po 1. lednu
rozpočtového roku, obec tak měla pravidla pro období
rozpočtového provizoria stanovena.

výkonu přezkoumání hospodaření obce v místě
Krajského úřadu Karlovarského kraje nebylo možnéovět'it, zda
územnícelek oznámil na své úřední desce, kde je Směrnice o
rozpočtovémprovizoriu č. Il20I9 zveřejněna v elektronické
Vzhledem

Rozpočtová opatt'ení

k

podobě a kde ie možno nahlédnout do ieií listinné podobv.
Za kontrolované období bylo provedeno obcí 7 rozpočtov,ých
opatření. Výběrovým způsobem bylo kontrolováno rozpočtové
opatření:
- č. 1 schválené starostkou obce dne 30.04.2020 a zveř,ejněné
na internetových stránkách obce dne 06.05,2020, Zastupitelstvo
obce vzalo rozpočtovéopatření č, 1 na vědomí dne 05,05.2020
usnesením č. 6121212020,
- č. 3 schválené starostkou obce dne 30.08.2020 a zver'ejněné
na intemetových stránkách obce dne 03.09.2020, Zasblpitelstvem
obce vzalo rozpočtovéopatření č. 3 na vědomí dne 10,09,2020
usnesením č. 3 l2l 5 12020,
- ě. 4 schválené starostkou obce dne 30.09.2020 a zveřejněné
na internetových stránkách obce dne 03,10.2020. Zastupítelstvem
obce vzalo rozpočtovéopatření č. 4 na vědomí dne 02.12.2020
usnesením č. 2l2l 612020,
- č. 5 schválené starostkou obce dne 3L10.2020 a zveřejněné
na internetových stránkách obce dne 04.IL2020. Zastupitelstvem
obce vzalo rozpočtovéopatření č. 5 na vědomí dne 02.12,2020
usnesením č. 2l I l I l202I,
- č. 7 schválené starostkou obce dne 3LI2,2020. Zastupitelstvem
obce vzalo rozpočtovéopatření č, 7 na vědomí dne 28,0L2021
usnesením č. 2l2l612020, Kontrolované rozpočtovéopatření
č. 712020 na internetových stránkách obce nebylo zveřejněné
z důvodu schválení rozpočtu obce na rok 202I zastupitelstvem
obce dne 28.0I.202I usnesením ě.2l2l1l202L
Zastupitelstvo obce dne 16,10,2019 schválilo usnesením
č. 214bl612019 kompetenci starostce obce vypracovávat
a schvalovat v průběhu roku rozpočtová opatření.

výkonu přezkoumání hospodaření obce v místě
Krajského úřadu Karlovarského kraje nebylo možnéovéŤit, zda

Vzhledem

k

územnícelek oznámil na své úřední desce, kde jsou kontrolovaná
schválená rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě
a kde ie možno nahlédnout do ieiich listinné podoby.
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Schválený rozpočet

Pro rok 2020 by| zastupitelstvem obce schválen dne i 6.0L2020
usnesením č. 2lllll2020 rozpočet schodkový. Příjmy ve výši
9.761.540,- Kč a výdaje ve výši 12.405.I70,- Kč, schodek ve výši
2.643.630,- Kč bude uhrazen finančnímiprostr'edky z minulých let.
Rozpočet je zpracován v tříděnípodle rozpočtovéskladby,
závaznými ukazateli rozpočtu byly schváleny u ýdajů rozpočtové
paragraý a u příjmůrozpočtovéparagrafi, s výjimkou
rozpočtovýclr tříd 1 - Daňové přtjmy a 4 - Transfery, u kterých byly
schváleny rozpočtové položky.
Schválený rozpočet obce na rok 2020 ve formě návrhu rozpoětu
na rok 2020 je na intemetových stránkáclr obce zveřejněn ode dne
II.12.2019 dosud.

Vzlrledem k výkonu přezkoumání hospodaření obce v místě
Krajského úřadu Karlovarského kraje nebylo možnéověř,it, zda
územnícelek oznámil na své úřední desce, kde je schválený
rozpočet obce na rok 2020 zveřejněn v elektronické podobě a kde
ie možno nahlédnout do ieho listinné podoby,

Str'ednědobý výhled
rozpočtu

Rozpočtový výhled obce na období let 2019 až 2023 schválen
zastupitelstvem obce dne 06.12,2017 usnesením č, 9l2l7l20I7.
Obsahuje základní údaje o příjmech avýdajich, údaje o finančních
zdrojích a potr'ebách dlouhodobě realizovaných záměru, Schválený
rozpočtový výhled obce je na internetových stránkách obce
zveřejněn ode dne II.12.2017 dosud.
Návrh rozpočtového výhledu obce na období let 2019 až 2023
nebyl vůbec zveřejněn na internetových stránkách obce ani na
úřednídesce obecního úřadu. Nedodrženíustanovení § 3 odst, 3
zákona č. 25012000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve zněni pozdějších předpisů (dále i "zákon č.25012000
Sb,"), bylo předmětem kontroly při přezkoumání hospodaření obce

zarok2jl7.

k

výkonu přezkoumání hospodaření obce v místě
Krajského úřadu Karlovarského kraje nebylo možnéověřit, zda
územnícelek oznámil na své úřednídesce, kde je schválený
Vzhledem

Závěrečný učet

střednědobý výhled obce zveřejněn v elektronické podobě a kde je
možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Návrh závérečnéhoúčtuobce za rok 2019 vč, zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaŤení za rok 20i9 byl zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu v termínu od 11.06.2020 do 29,06,2020
a v úplnémzněníje zveřejněn na internetových stránkách obce ode
dne 11.06.2020 dosud.
Závěreěný účetobce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2019 byl projednán dne
29.06.2020, kdy zastupitelstvo obce usnesením č. 2lIl412020
schválilo celoročníhospodaření obce a závěrečný účetobce
a účetnízávěrku za rok 2019 včetně zprávy o výsledku

přezkoumání hospodařeni za rok 2019 s výhradou, na jejímž
základě pr'ijala opatření potřebná k nápravě chyb a nedostatků,
Schválený závěrečný účetobce za rok 2019 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 ie
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zveřejněn na internetových stránkách obce ve formě návrhu ode
dne 11 ,06.2020 dosud.

Vzlrledem k výkonu přezkoumání hospodaření obce v místě
Krajského úřadu Karlovarského kraje nebylo možnéovět'it, zda
územni celek oznámil na své úřední desce, kde je schválený
závěrečný účetobce za rok 2019 zveŤejněn v elektronické podobě
a kde

je možno nalrlédnout do jeho listinné podoby.

Účetnízávérka obce sestavená
Bankovní výpis

Evidence majetku
Evidence pohledávek

31.12.2019 byla schválena

zastupitelstvem obce dne 29,06,2020 usnesením č, 21 1 l 412020.
Zůstatek finančníclr prostředků rozvahového účtu23I - Základní
běžný účetúzemníchsamosprávných celků:
- k 30.09.2020 ve \Tši 12.530.818,63 Kč odpovídal stavu
finančních prostředků dle bankovních výpisů z účtů
vedených
u Komerční banky, a.s., a u Českénár,odní banky ke stejnému datu,
- k 3I.12.2020 ve výši 12.660.784,26 Kč odpovídal stavu
finančních prostředků dle bankovních výpisů z účtůvedených
u komerčníbankv" a,s.. a u Českénárodní bankv ke steinému datu,
Evidence majetku je vedena elektlonicky v účetnímprogramu
Munis a na evidenčníchkartách maietku.
Evidence pohledávek z poplatků je vedena elektronicky v účetním
programu Munis. Obec r,ystavuje "Upozornění na neuhrazení
poplatku ze psů". Platební výměr se vystavuje v pr*ípadě neuhrazení
poplatku po jednom roce po odeslání upozornění na neuhrazení
poplatku ze psů,
Za rok 2020 vystavila obec 12 občanům"Upozornění
na neuhrazení poplatku ze psů" a žádný platební výměr,
Ke dni 3I.12.2020 byly evidovány pohledávky na rozvahovém úětu
315 - Jiné pohledávky zhlavni činnosti:
- za poplatky ze psa v celkové výši 8.434,- Kč se vznikem v roce
2020 a ve výši 3.450,- Kč se vznikem v minulých letech, Celkem
obec evidovala pohledávky za poplatky ze psa ve výši 1 1,884,- Kč,
které byly zaučtované na analytickém účtu315 0011 - Poplatek
POS,

Inventurní soupis
majetku azávazki

k

- pokuta za občanem obce ve výši 2.000,- Kč z roku 2019, která
bvlazaučtovanána analvtickém účtu315 0002 - Pokutv a penále.
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020 provedena
na základě plánu inventur vydaného starostkou obce dne
24.11.2020, platného ode dne 2LI2.2020 a Vnitřní směrnice
č. ll2014 pro provedení inventarizace účinnéod 03.03.2014.
Jmenována byla tříčlenná inventarizačníkomise, zpracování
inventarizaění zprávy stanoveno do 15.02,2021. Proškolení členů
inv entarizačníkomise proběhlo dle 21 .12.2020.
Provedení inventur bylo stanoveno v termínu od 21.12.2020
do 14.02.2O2l:
- ťyzická inventura od21.12.2020 do 3I.12.2020,
- dokladová inventura od 07.01 ,2O2I do 14,02.2O2I.
Inventarizační zpráva ze dne 15.02.2021. Kontrola inventurních
soupisů rozvahových účtů067, 23I, 26I, 3II, 3I5, 316, 32I a 403.
Inv entarízačnírozdílv nebvlv účetní i e dnotkou zi i štěnv.
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Kniha došlých faktur

Kniha odeslaných
faktur

V

kontrolovaném období od 01,0L2020

do

31.12,2020 bylo

do knihy došlých faktur zapsáno celkem 369 dodavatelských
faktur. K datu 3L12.2020 byla evidována 7 neuhrazená faktura
po splatnosti ve výši 3.630,- Kč, která byla zaúčtována

narozvahovém účtu32I -Dodavatelé ke stejnému datu.
V kontrolovaném období od 01,0I.2020 do 31.12.2020 bylo
v knize odeslaných faktur zapsáno celkem 19 odběratelských
faktur.

K

3L12,2020 byla evidována 1 neuhrazená faktura po splatnosti
ve výši 25,875,- Kč, 1 mylně lllrazená došlá faktura, která bude
vrácena v roce 202I jako dobropis, ve výši 28,852,- Kč,
a 1 neuhrazenáfaktura ve výši 5.280,- Kč (č. 20180020, vystavená
dne 28,12.2018), které byly zaúětované na rozvahovém účtu
odměňování členů
zastupitelstva

31 1 0000

-

Odběratelé ke stejnému datu.

Iodměny neuvolněným členůmzastupitelsM
|č. 12812000 Sb. schválilo zastupitelstvo obce dne 14,11.2018
Iusneseními č. 2l3alIl20I8 až č, 2l3dl112018, s účinností
Iod 14.11.2018, a pro neuvolněné členůmzastupitelstva obce
Ivykonávajícím funkci místostarosty dne 16.t0.2019 usnesením
|č.214cl612019, s účinnostiode dne schválení.
INouou výši odměn neuvolněným členůmzastupitelstva obce dle
|zákona č. 12812000 Sb. schválilo zastupitelstvo obce dne
16.01.2020 usnesením č. 214bl112020 bez udané účinnosti,

Dále byla schválená zastupitelstvem obce dne

16.0L2020
usnesením ě. 2l4alI12020 mimor'ádná odměna uvolněné starostce
v souladu s § 76 zákonač. 128/2000 Sb.
Zkontrolovány mzdové listy uvolněné starostky, dvou
neuvolněných místostarostů, předsedy kontrolního výboru,
předsedkyně finančníhoqýboru a ostatních členůzastupitelstva
obce za měsíce leden až záŤí 2020.
kontrolou bylo zjištěno, že neuvolnění členovézastupitelstva obce
obdrželi odměnu dle nového usnesení za celý měsíc leden 2020,
i když usnesení zastupitelstva obce platilo až ode dne 16.01 .2O2O
ve smyslu ustanovení § 72 odst. 2 zékona č. 12812000 Sb. Všem
neuvolněným členůmzastupitelstva obce vznikl za leden 2020
přeplatek odměny od 67,- Kč do 978,- Kč. Obec napravila uvedený
nedostatek tim, že neuvolněným členůmzastupitelstva obce byl
přeplatek započten do vyplacených odměn za měsíc listopad 2O2O.

pokladní doklad

Pokladní kniha (deník)

obec eviduje dovolenou uvolněného ělena zastupitelstva, kterou
byl prokázán nárok a čerpánídovolené v pracovních dnech a mimo
pracovní dny zarok2020 a zůstatek dovolené z roku 2020,
Za kontrolované období od 01.0L2020 do 31. 12.2020 bylo
v pokladní knize vystaveno celkem 502 příjmových a výdajových

dokladů v jedné číselnéřadě.
Pokladní doklady nebyly předmětem kontroly při přezkoumání
hospodaření obce za rck 2020.
Ke kontrole byla předložena elektronicky vedená pokladní kniha
q§gtní jednotky za mésíczáří 2020 a list č. 27 pokladní knihv
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za měsíc prosinec 2020.

Zůstatek fi nančníchpro středků pokladní knihy

- k

:

30.09.2020 ve výši 48.422,- Kč souhlasil se stavem
na rozvahovém účtu261 - Pokladna a se stavem rozpočtové
položky 5182 - Převody vlastní pokladně ve ýkazuFin 2 - 12 M
ke stejnému datu,
- k 31.12.2020 v nulové výši souhlasil se stavem na rozvahovém

-

a se stavem rozpoětové položky 5182 Převody vlastní pokladně ve výkazu Fin2 - 12 M ke stejnému datu.
účttl26I

Pokladna

Denní pokladní limit stanovený zastupitelstvem obce dne
21.12.2007 usnesením č, Ill3al6l07 ve výši l00.000,- Kč nebyl

v měsíci záíí2020 překročen, v měsíci prosinec 2020 \imit nebyl
kontrolován,

Ke

Rozvaha

kontrole

byl

pr'edložen výkaz Rozvaha sestavený účetní

jednotkou k 30.09.2020 a k 3I .12,2020.

Kontrolou výkazu Rozvaha sestaveného k 30,09,2020 bylo

Učtový tozvrh
Yýkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

Yýkaz zisku

a ztráty

zjištěno, že:
- nebyl přeúčtován zůstatek rozvahového účtu431 - Výsledek
hospodaření ve schvalovacím íízeníve výši 2.281.317,58 Kě
na rozvahový účet432 - Výsledek hospodařeni pŤedcházejících
účetníchobdobí,
- rozvahový úěet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními
vládními institucemi vykazoval zůstatek ve výši -982.]47,- Kč, což
bylo způsobeno nezaúčtovánímpředpisu pohledávky provozní
dotace.
Vše opraveno účetnímdokladem č. 610011 ze dne 3LI0,2020.
Učetníiednotka má zpracovaný platnÝ účtovýrozvrh pro rok 2020.
Kontrolou výkazuFin2 - 12i:|'/., ktery se týká čerpánírozpočtu:
- k 30.09.2020, bylo zjištěno, že v příjmové části byly vytvořeny
přťmy po konsolidaci ve výši 8.895.882,54 Kč (tj plnění
k rozpočtu schválenému po změnách na Yo) a ve výdajové části
bylo čerpánívýdajů po konsolidaci ve výši 11.118.709,48 Kč
(tj, plnění k rozpočtu schválenému po změnách na 82,06 oÁ).
Výsledkem rozpočtovéhohospodaření obce k 30.09.2020 byl
schodek ve finančnívýši 2.222.826,94 Kč,
- k 31.12,2020, bylo zjištěno, že v příjmovéčásti byly vytvořeny
přtjmy po konsolidaci ve výši |2.65I.558,83 Kč (tj plnění
k rozpočtu schválenému po změnách na 103,15 Yo) a ve výdajové
části bylo čerpání l}dajů po konsolidaci ve výši 14.744.420,14 Kč
(tj. plnění k rozpočtu schválenému po změnách na 98,90 Yo).
Výsledkem rozpočtovéhohospodaření obce k 3LlZ.2020 byl
schodek ve finančnívýši2.092.861,31 Kč.
Kontrolou Yýkazu zisku a ztráty účetníjednotky sestaveného:
- k 30.09.2020 bylo zjištěno, že výsledkem hospodaření běžného
účetníhoobdobí byla ztráta ve výši 2.466.961,55 Kč, která
souhlasila se stavem na rozvahovém účtuVýsledek hospodaření
běžnéhoúčetníhoobdobí ke stejnému datu,
- k 31,12,2020 bylo zjištěno, že výsledkem hospodaření běžného
účetníhoobdobí byla ztráta ve výši 1.773,316,37 Kč, která
souhlasila se stavem na rozvahovém účtuvÝsledek hospodaření
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Darovací smlouvy
Dohody o provedení
práce

Smlouvy a další
materiály
k poskytnutým
ťrčelovýmdotacím

běžnéhoúčetníhoobdobí ke steinému datu.
za kontrolované období obec nepředložila darovací smlouvu.
obec uzavŤe7a v kontrolovaném období celkem 22 dohod
o provedení práce. Ke kontrole byla předložena:
- dohoda o provedení práce na úkol - ,,lesního hospodáře na lesním
majetku obce Stanoyíce" ze dne 02.01 .2020 na dobu od 02.01 .2020
do 31.12.2020,
- dohoda o provedení práce na úkol - ,,archivace a skartace
dokumentů obce Stanoyice" ze dne 02.05.2020 na dobu neurčitou,
která byla uzavíena s členem zastupitelstva obce. Uzavíení dohody
o provedeni práce s členem zastupitelstva obce bylo schváleno
zastupitelstvem obce dne 16.0I.2020 usnesením č. 2l3l1l2020.
Kontrolován mzdový list zaměstnance, dle kterého bylo zjištěno, že
zaměstnanec odpracoval 197 hodin na dohodu o provedení práce
ze dne 02,05.2020, stanovený rozsah práce v dohodě nebyl
překročen.
U všech kontrolovaných dohod o provedení práce byl rozsah
stanovených prací do 300 hodin zakalendáŤní rok.
Obec má vyhlášen "Program" dle § 10c zákona č. 25012000 Sb,

"na poskytování dotací za účelemmimo jiné podpory aktivit
obyvatel s prioritním zaměřením na děti a mládež a zachování

sportovních činností"v obci, který obec zveřejnila na své úr'ední
desce způsobem umožňujícímdálkový přístup
od 11 .I2.20I9 do 06.03.2020. Program pro poskytování dotací
obsahuje náležitosti dle ustanovení § 10c odst. 2 zákona
ě. 25012000 Sb. Program byl schválen zastupitelstvem obce dne
10.12.2019 usnesením č. 2l5l712019. Program mj. stanoví částku
na poskytnuté dotace v roce 2020 celkem ve r|}iši 200.000,- Kč
(pro všechny žadatele).
Obec poskytla na základě žádosti:
- ze dne l8.01.2020 žadateli Stáji Mirda z.s., se sídlem
360 01 Karlovy Vary, Hlinky 138, IČO 22766243, dotaci ve výši
40.000,- Kč prostřednictvím veřejnoprávní smlour.ry uzavřené dne
18.05.2020. Účelem dotace je celoročni provoz, spotlovní akce,
kroužky (pro děti i ty nejmenší), a dále byl ve smlouvě sjednán
termín vyúčtovánído 15.12,2020, Žádost obsahovala náležitosti dle
ustanovení § 10a, odst. 3 zákona ě.25012000 Sb. O poskytnutí
dotace rozhodlo zastupitelstvo obce dne 05.05.2020 usnesením
č. Il2l2l2020. Veřejnoprávní smlouva obsahovala náležitosti dle
odst. 5 § 10a zákona č, 25012000 Sb. a byla zver'ejněna na úřední
desce obecního úřadu způsobem umožňujícímdálkový přístup dne
18.05.2020.

Smlouvy nájemní

Spolek Stáj Mirda z.s. předložil obci vyúčtováníposkytnuté dotace
dne 18,11,.2020 s celkovými náklady ve výši 40.000,- Kč. Termín
předloženívyúčtováníbyl dodržen, dotace vyčerpána.
Ke kontrole byla předložena nájemní smlouva:
- uzayřená dne 01 .07.2020 na pronájem části pozemkové parcely
č. 90 o výměře 274 m2 v k.ú. Hlinky mezi obcí a dvěma fyzickými
osobami na dobu neurčitou, s cenou nájmu ve výši
2,-

Kčlm2lrok.
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Smluvní ročnínájem ve výši 548,- Kč byluhrazen dne 30.IL2020
pokladním dokladem č, P20000455. Záměr pronájmu zveřejněn
na úřednídesce obce a způsobem umožňujícídálkový přístup
v termínu od 09.05.2020 do 24,05.2020. Záměr pronájmu byl
schválen zastupitelstvem obce dne 05.05.2020 usnesením
č.5el2l2l2020. Pronájem schválen starostkou obce dne 0I.07.2020
podpisem nájemní smlouvy,
Smlouvy o převodu
Předložena kupní smlouva uzavíená dne 16.03.2020 mezí obcí
majetku (koupě, prodej, (prodávající) a fyzickou osobou (kupující)o prodeji pozemku
směna, převod)
parcelní č. 1642183 o ýměře 130 m2 v k.ú. Stanovice
za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.550,- Kč, Pozemek vznikl
rozdělením parcelního č. 1642121 - ostatní plochy o celkové
výměře 6.958 m2. Rozdělen GP 597-30l20I9 na pozemek parcelní
č. 1642121 o celkové výměr'e 6.828 m2 a parcelní č. 1642183

Smlouvy o věcných
břemenech

Dokumentace
k veřejným zakázkám

o celkové výměře 130 m2. Prodej pozemku schválen
zastupitelstvem obce dne 26,06.2019 usnesením ě. 2l2b-2l4l2019.
V kupní smlouvě ze dne 16.03.2020 včetně doložky platnosti
právní úkonu je uveden nesprávný datum schválení a usnesení
zastupitelstva obce. Zámér prodeje byl zveřejněn na úr'ednídesce
obecního úřadu v termínu od 21,05.2019 do 11.06.2019. Kupní
cena ve výši 4.550,- Kč uhrazena bankovním převodem na běžný
účetobce vedený u Komerčníbanky, a.s., dne 02,04.2020, úpis
č,4.
Ke kontrole byla pr'edložena Smlouva o ziízenívěcného břemene služebnosti č. IE-12-0003519/VB/001 "Stanovice, Hlinky,
p.č. 2213, Dusbaba - kN]-N" uzavŤená dne 08.07.2020 mezi obcí
(Povinná) a společnostíČPZ Distribuce, &,s,, se sídlem
405 02 DěčínIV - Podmokly, Teplická 81418, IČo 24]29035,
zastoupenou společnostíSUPTEL a.s., se sídlem 312 00 Plzeň,
Hřbitovní 15, IČO25229397 (Oprávněná), Předmětem smlouvy je
zřízení a vymezení věcného břemene slrržebnosti - právo
Oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zaŤízení
distribučnísoustavy (zemní kabel NN a přípojková skříň SS200
v pilíři) na dotěené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu
a modernizaci na pozemcích obce parcelní č. 305/13 a ě.340, vše
v k.ú. Hlinky, obec Stanovice, na dobu neurčitou, Věcné břemeno
zřízeno úplatně, jednorázová náhrada ve výši 5,000,- Kč byla
uhrazena ve dnech 25.08.2020 a 31.08.2020 na béžnýbankovní
účetobce vedený u Komerčníbanky, a.s., výpis č.8, Záměr zřízení
věcného břemene schválen zastupitelstvem obce dne 29.06.2020
usnesením ě. 2l3 l 412020.
Obec nepř,edložila vnitřní směrnici pro zadávání ver'ejných zakázek
malého rozsahu.
Zkontrolováno výběrové íízenina veřejnou zakázku malého
rozsahu na zhotovení díla "Oprava hřbitovní zd|". Zastupitelstvo
obce dne 05,05.2020 rozhodlo usnesením 2l2l2l2020, že
na provedení akce "Oprava hřbitovní zdi" budou vyzváni dva
zhotovitelé z obce a okolí, Proto byli osobně starostkou obce
osloveni dva místnípodnikatelé k podání nabídky na uvedenou
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akci. Obdrženénabídky byly otevřeny a hodnoceny na jednání
zastupitelstva dne 04.06,2020 dle kritériínabídková cena, záruka,
reference o firmě aťtrcna z regionu (bez udání váhy). Zastupitelstvo
obce dne 04.06,2020 usnesením č. Il2l3l2020 schválilo nabídku
podnikatele Marka Čelovského,IČO 76386317. Smlouva o dílo
byla uzavřena dne 17.06.2020 mezi obcí a podnikatelem Markem
Celovským, se sídlem 360 01 Karlovy Vary, Hlinky č. 6,
ICO 76386317, se smluvní (nabídkovou) cenou ve výši
599.047,25 Kč (není plátce DPH) a tetmínem ukončenídíla
do 30.11.2020. Smlouva o dílo ze dne 17.06,2020 byla obcí
uveřejněna na profilu zadavate7e dne 07.07.2020, tj, po 20 den
od uzavření smlouvy, tj. déle jak 15 dnů od uzavŤení smlouvy, což
je v rozporu s ustanovením § 219 odst, I zákona č. 13412016 Sb.,
o zadávani veřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpr*edpisů.

Obcí byly prYedloženy faktury dodavatele:
- ě.20200003 ze dne 19.06.2020 ve výši 300.000,- Kč, která byla
uhrazena dne 02.07 .2020 dle výpisu č. 7,
- ě.20200009 ze dne 03,08,2020 ve úši150.000,- Kč, která byla
uhrazena dne 07.08.2020 dle výpisu č, 8,
- č. 20200017 ze dne 02,12.2020 ve výši 149.04'7,- Kč, která byla
uhrazena dne 07.12.2020 dle výpisu č. 12.
Všechny ěástky byly uhrazeny z běžnéhoúětu obce vedeného
u Komerční banky, a.s,
Celková skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy činila částku
ve výši 599.047,- Kč (neplátce DPH), která odpovídala smluvní
(nabídkové) ceně dle smlouvy o dílo ze dne I7.06,2020, ale nebyla
uveřejněna na profilu zadavatele obce do 3 měsícůode dne splnění
smlouvy.
Informace o přijatých
Písemná informace o přijat.ých nápravných opatřeních byla
opaířeních (zák.
Krajskému úřadu Karlovarského kraje doručena dne 30.06.2O2O,
42012004 Sb.,3201200I tj v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů po projednání zprávy
Sb., apod.)
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
zastupitelstvem obce (dne 29.06.2020), Informace obsahovala
mimo opatření zptávu o splněných části opatření a lhůtu k podání
zprávy o splnění části opatření.
jednání
Zapisy z
Za kontrolované období se zastupitelstvo obce sešlo ve dnech
zastupitelstva včetně
16.0I.2020, 05.05.2020, 04,06.2020, 29.06,2020, 10.09.2020
usnesení
a02,12.2020.
Četnost zased,ání zastupitelstva obce daná ustanovením odst, 1 § 92
zákona ě. 12812000 Sb., s ohledem na trvání období nouzového
stavu vyhlášeném usnesením vlády a Ministerstvem zdravotnictví,
kteý trval od 13,03.2020 do 17.05.2020, ť.v délce 66 dní, byla
v kontrolovaném období dodržena.
Na svých zasedáních se mimo jiného zastupitelstvo obce zabýva\o
schválením rozpočtu obce na rok2020, schválením uzavření dohod
o provedení práce s členy zastupitelstva obce, mimořádnou
odměnou pro starostku, odměnami neuvolněných členů
zastupitelstva obce v roce 2020, pronájmem nebytových prostor,
zprávami finančníhoa kontrolního výboru, směnou pozemků,
záměry prode.je nemovitého maietku, pronáimv pozemků.
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poskytnutím dotací z'tozpočtu obce na rok 2020, smlouvami
o zřizení věcného břemene - služebnosti, výběrovým řízením
na veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu lrřbitovní zdi
včetně hodnocení nabídek a schválením zhotovitele, zadáním
opravy obecní komunikací společnosti Silnice Chmelíř, připojením
na obecní komunikaci k qlistavbě rodinného domu pro Lesní
společnost Beěov s.í.o., schválením závěreěného úětu a úěetní
závěrky obce za rok 2079, hmotnou pomocí občanůmobce,
rozhodnutími o sjezdu na místníkomunikaci z cizích pozemků,
návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2021, vyhlášením
programové dotace na rok 202l, opravou administrativní chyby
v zápise z jednání zastupitelstva obce,
zastupitelstvo obce ie devítičlenné.
Zprávy o plnění
V informaci o pr'ijatých nápravných opatr*eních (celkový počet 7)
přij atých opatř ení (zák.
doručenédne 30.06.2020 Krajskému úřadu Karlovarského kraje
42012004 Sb.,3201200I byla podána zpráva o splnění přijatlich opatření ě. 4, č. 6 a č,7 k
Sb., apod.)
30.06.2020. Zptáva o splnění pr'ijatých opatření č. 1, č. 2, ě,3 a ě. 5
bude podána Kraiskému úřadu Karlovarského kraie k31.03.202L
Peněžnífondy
V kontrolovaném období netvořila obec peněžnífondy.
územníhocelku pravidla tvorby
apoužiti

II. Zástupce obce Stanovice prohlašuje, že v kontrolovaném období územnícelek:

r
r
r
t
.
.
l
.
l
.
.

netvořil peněžní fondy,
neprovozovalpodnikatelskou

činnost,

není zřizovatelem příspěvkové organizace,
neuzavřel smlouvu o sdružených prostředcích,

nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraníčíposkytnutými na základě mezinárodních smluv,
nenakládal a nehospodařil s majetkem státu,

zadal a uskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu (§27 zákona ě.13412016 Sb.,
o zaďávání veřejných zakázek,ve znénípozdějšíchpředpisů),
neručil zazávazky ýzlckých a právnických osob,

neuzavřel zástavní smlouvu týkajícíse movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob,
ne|lzayřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí zápůjčky,smlouvu o poskytnutí návratné
finančnívýpomoci, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu
o přistoupeník závazku a smlouvu o společnosti,

nekoupil a ani neprodal cenné papiry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady
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B, PInění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a)

při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předcházející rok

bvla ziištěna následuiícíméně závažná chyba a nedostatek:
Porušený právní předpis: Zákon č.26212006 Sb., zákoník práce, ve znénípozdějšíchpředpisů

-

§ 14t odst. ] - Odměna z dohody o provedení práce nebyla splatná po vykonání práce
nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém právo na odměnu
zaměstnanci vzniklo (napraveno)

Porušený právní předpis: Zákon č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů

-

§

72 odst, 3 - Usnesení o výši odměn neuvolněných členůzastupitelstva obce nebylo

v souladu se zákonem. (napraveno)

- §

95 odst.

] - Zápis ze zasedání zastupitelstva

(napraveno)

obce neměl předepsané náležitosti.

Porušený právní předpis: Zákon č. 134120|6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějšíchpředpisů

,

§ 219 odst, 3 - Zadavatel neuvet'ejnil na profill zaďavatele výši skutečně uhrazené
ceny zaplnění smlouvy v souladu se zákonem. (nenapraveno)

- S6

odst.

] -

Zadavatel nedodržel při postupu podle tohoto zákona zásady

transparentnosti a přiměřenosti. (napraveno)

bvl ziištěn následuiícínedostatek:
Porušený právní předpis: Zákon ě. 25012000 Sb.,
rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů

-

o rozpočtových pravidlech

územních

§ 11 odst. 3 - Návrh rozpočtu nebyl zveřejněn stanoveným způsobem a v určeném
rozsahu. (napraveno)

- §

1J odst. 3 - Pravidla rozpočtovéhoprovizoria nebyla stanovena orgánem
určeným. (napraveno)

-

k tomu

§ ] 6 odst. 4 - Rozpoětové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo
provedeno před provedením rozpočtově nezaj ištěného výdaj e. (napraveno)

Porušený právní předpis: Zákon č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření úzeinních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů

-

§ 13 odst, 2 - V informaci o přijatých opatřeních k nápravě nedostatků nebyla uvedena
lhůta, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o jejich plnění.

Porušený právní předpis: Zákon ě. I2812OOO Sb,, o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů

- § 84

odst. 2 písm. p)

-

Zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem
pracovněprávního vzíahu mezi obcí a členem žastupitelstva, (napraveno)
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b) při dílčímpřezkoumáníza rok 2020

byla ziištěna následuiící méně závažná chyba a nedostatek:
Předmět: Zákon ě. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právnílro předpisu

Porušený právní pr'edpis: Zákon č. |3412016 Sb.,
pozdějšíclr předpisů

o

zaďáváni veřejných zakázek,

ve znéní

§ 219 odsl, 1 -

Zadavatel neuveřeinil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou
na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem,
. Obec neuveřejnila na profilu zadavatele Smlouvu o dílo uzavřenou dne 17.06.2020
na "Opravu hřbitovni zdi" do 15 dní ode dne jejího uzavření. Smlouva byla
uveř,ejněna až dne 07.07.2020.
Nenapraveno.

nebvly ziištěny závažné nedostatky.

C. Zjištěníz konečnéhopřezkoumání hospodaření
Při konečnémpřezkoumání hospodaření obce Stanovice zarok2020:

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 pism. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakánek, s výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu
Porušený právní předpis: Zákon č. 13412016 Sb., o zaďáváni veřejných zakázek, ve znéní
pozdějšíchpředpisů
§ 219 odsl, .3 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené
ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem.

.

Obec neuveřejnila na svém profilu zadavatele do 3 měsícůod splnění smlouvy
výši skutečně uhrazené ceny za plnénísmlouvy o dílo ze dne 17.06.2020
na provedení akce "Opravu hřbitovní zdi".

nebvlv ziištěnv závažné nedostatky.

D. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zpracována
na základě:
I. Zápisu z dílčíhopřezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2020 (dáIe i ,,zápis"),

jehož obsahem byl územnícelek seznámen a jehož stejnopis obdržel dne 07.12.2020. Toto
dílčípřezkoumání se uskutečnilo ve dnech 0I.12.2020 - 02.12.2020 za období od 01 .0I.2020
s
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do 30.09.2020, kdy kontroloři kontrolní skupiny, ve složeníkontrolor pověřený Ťízením
přezkoumání Ing. Josef Švéda,kontrolor Ing. Dana Matoušková a Mártina Malečíková,
deklarovali své kontrolní závěry v tomto dílčímzápisu vlastnoručnímipodpisy.

II. Konečnéhopřezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok 2020, které se uskutečnilo
vednech 17.05.202I až 19.05,202I. Kontroloři kontrolní skupiny ve složení: kontrolor
pověřený řízením přezkoumání Ing. Josef Švédaa Ing. Dana Matoušková, deklarují své
kontrolní závěry v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření vlastnoručnímipodpisy.

III. Informace územního celku o přijatých opatřeních k nápravě chyb
v zápisu z dilčíhopřezkoumání a jejich splnění v souladu s
č.42012004 Sb.

a nedostatků uvedených

IV. Kontroly plnění opatření územnímcelkem a

sekzápisuzdílčího

vztahujících
pt'ezkoumání, v souladu s § l3 odst. 3 zákona č, 42012004 Sb,

§

13 odst. 7 zákona

E. Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření obce Stanovice za rok2020:

byla ziištěna méně závažná chvba a nedostatek (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona
č.42012004 Sb.):
Předmět: Zékon ě. 42012004 Sb, § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonůa postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu
Porušený právní předpis: Zžkon č, 13412016 Sb.,
pozdějšíchpředpisů

o zadáváni veřejných zakázek, ve znění

§ 219 odsí. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu

uzavřenou

na veřeinou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.

.

Obec neuveřejnila na profilu zadavatele Smlouvu o dílo uzavřenou dne 17 .06.2020
na "Opravu hřbitovni zdi" do 15 dní ode dne jejího uzavŤeni. Smlouva byla
uveřejněna až dne 07.07.2020.

§ 219 odsl. 3 - Zadavatel neuveřeinil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené
ceny za plnění smlouvy v souladu se zákonem.

.

Obec neuveřejnila na svém profilu zadavatele do 3 měsícůod splnění smlouvy

výši skutečně uhtazené aefly za plnění smlouvy o dílo ze dne
na provedení akce "Opravu hřbitovní zdi".

bvl ziištěn nedostatek (§10 odst.3 písm. c.) zákona č. 42012004 Sb.):
c5 - neodstranění nedostatků zjištěnÝch při přezkoumání

I4

za předcházeiící rok}r
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II.

Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků

(§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.)

Při přezkoumání lrospodaření obce Stanovice za daný rok se neuvádí žádnárizjka.

III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného
majetku na celkovém majetku územníhocelku k31.I2.2020 (§ 10 odst.4 písm. b)
zákona č.42012004 Sb.)

a) podíl polrledávek na rozpočtu územníhocelku

1,57 oÁ

b) podíl závazk,ů, na rozpočtu územníhocelku

2r7l

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ťrzemního celku

IV. Ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmůza
4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona ě.42012004

Sb)

oÁ

0o^

poslední

Na základě úěetních a finančníchvýkazi obce Stanovice k 3I.12.2020, které byly předloženy
přezkoumávaj ícímuorgánu dne 17 .05 .202 1 , bylo zjištěno, že:
roky.

Karlovy Vary dne 20.05.202I
Za Krajský úřad Karlovarského kraj e

"

------------v--------"

Ing, JosefSvéda

kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumání

Ing. Dana Matoušková

kontrolor
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, ke kterému lzepoďat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode
dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření kontrolorovi pověřenému
íízenímpřezkoumání. Konečným znénim zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření se
tento návrh stává:

o

.

okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona ě, 42Ol2O04
Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenémuŤizenímpřezkoumání
nebo okamžikem vzdání se práva doručit kontrolorovi pověřenémuřízenímpřezkoumání
písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle § 7 písm. c)
zákonač.42012004 Sb,

Zptáva o výsledku přezkoumání hospodaření se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž
je předán územnímucelku a druhý stejnopis obdržíKrajský úřad
Karlovarského kraje. Zpráva o ýsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky dílčího

jeden stejnopis
přezkoumání.

Zástupce územníhocelku prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplnéinformace o předmětu
přezkoumání a o okolnostechvztahujících se k němu. Současně zástupce územníhocelku bere
na vědomÍ, že provedené přezkoumání hospodaření ho nezbavuje odpovědnosti za správnost
vykázaných výsledků.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stanovice o počtu 17 stran byla
seznámena a jeho stejnopis obdržela

Dne:

Alice kondelčíková. starostka obce

Rozdělovník:

steinonis

počet wtisků

Předáno

Převzala

1

1

stanovice

Alice Kondelčíková

2

1

Karlovarský kraj

Ing. JosefŠvéda

Poučení:

Územní celek můžedo 15 dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
v souladu s § 6 odst. 1 písm, d) zákona č. 42012004 Sb.
Stanovisko zašle izemní celek na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor
finanční,s uvedením j ména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.
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Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se
závěrečným účtemv orgáneclr územníhocelku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb,, povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. l písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lltůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu zptávu o plnění přija|ých opatření zas|at.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst.
1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to lze uložit územnímucelku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákonač.42012004 Sb. pokutu do výše 50.000,- Kč.
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