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Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
JID:
Jednací číslo.:

6420/2018/KUUK
738/KON/2017

Stejnopis č. 1

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumáni hospodaření
obec Podbořany, lč: 00265365,
za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání
hospodaření.
Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 25.7.2017.
Přezkoumání se uskutečnilo v obci Podbořany se sídlem Mírová 615,
441 17 Podbořany ve dnech:
- 25.9.2017-26.9.2017
- 26.3.2018-27.3.2018
na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
-

Ing. Gabriela Šilinková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Bc. Alena Vodrážková - kontrolor
Blanka Vašatová - kontrolor

Konečné přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
-

Bc. Alena Vodrážková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Marie Skoupá - kontrolor
Ing. Michaela Povová - kontrolor

Zástupci územního samosprávného celku:
-

Mgr. Reindl Radek - starosta
Bc. Jaroslava Gašparová - vedoucí finančního odboru

Předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást
závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst. 1 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů:
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,
b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) účetnictví vedené územním celkem,
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Hlediska přezkoumání hospodaření:
Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. ověřuje z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictví a o odměňování,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
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A. Přezkoumané písemnosti
I.

Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti

Druh písemnosti

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

doloženo zveřejnění návrhu rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech")
stanovilo ZM dne 30. 11. 2016; kontrolou bylo ověřeno dodržení
stanovených pravidel

Pravidla
rozpočtového
provizoria
Rozpočtová opatření ke dni 31. 12. 2017 byly provedeny změny rozpočtu na základě
rozpočtových opatření č. 1 až 64 evidovanými podle časové posloupnosti
a schvalovanými jednak radou města (dále jen "RM") dle kompetence
stanovenou Rozpočtovými pravidly pro rok 2017 schválenými
zastupitelstvem města (dále jen "ZM") dne 22. 2. 2017, a jednak ZM;
jednotlivá rozpočtová opatření byla zaevidována v účetním systému vč.
jejich promítnutí do měsíčních finančních výkazů FIN 2-12M,
a to v návaznosti na příslušná usnesení RM a ZM; kontrolou bylo ověřeno
zveřejnění schválených rozpočtových opatření dle zákona o rozpočtových
pravidlech
Rozpočtový výhled
Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2017 - 2020; schválen ZM
dne 22. 2. 2017; kontrolou bylo ověřeno zveřejnění schváleného
střednědobého výhledu rozpočtu dle zákona o rozpočtových pravidlech
Schválený rozpočet zpracován v třídění dle platné rozpočtové skladby, schválen ZM dne
22. 2. 2017 jako schodkový rozpočet, schodek rozpočtu je pokryt
nahospodařenými prostředky z minulých let; kontrolou bylo ověřeno
zveřejnění schváleného rozpočtu dle zákona o rozpočtových pravidlech
Stanovení
závazné ukazatele rozpočtu jednotlivým PO byly stanoveny ZM
závazných ukazatelů dne 22. 2. 2017 v rámci schválení rozpočtu Města Podbořany na rok
zřízeným
2017, sdělení závazných ukazatelů rozpočtu (stanovení závazného
organizacím
vztahu k PO města) doloženo u všech PO
doloženo zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2016 dle zákona
Závěrečný účet
o rozpočtových pravidlech; závěrečný účet obsahuje zákonem stanovené
náležitosti, ZM schválilo závěrečný účet dne 24. 5. 2017 bez výhrad;
kontrolou bylo ověřeno zveřejnění schváleného závěrečného účtu dle
zákona o rozpočtových pravidlech
Bankovní výpis
ke dni 30. 6. 2017 a 31. 12. 2017 zůstatek bankovních účtů dle
bankovních výpisů souhlasí na stav SÚ 231 - Základní běžný účet, SÚ
236 - Běžné účty fondů ÚSC, SÚ 241 - Běžný účet, SÚ 245 - Jiné běžné
účty a výkaz Fin2-12M sestavený ke dni 30. 6. 2016 a 31. 12. 2017. Ke
kontrole předloženy knihy poukazů sestavené k jednotlivým bankovním
účtům ke dni 30. 6. 2017 a 31. 12. 2017, kontrolovány účetní doklady
bankovních výpisů běžného účtu vedeného u KB - doklad č. 83 a 91 - 94
kontrolou ověřeny uzavřené dohody na vedení centrální příjmové
Dohoda o hmotné
a výdajové pokladny vč. zastupování
odpovědnosti
faktury přijaté č. 805/17 - 840/17, 1520/17 . 1544/17, 1731/17 - 1732/17,
Faktura
1742/17 - 1764/17, 1893/17 - 1896/17
faktury vydané č. 001 -010, 011 -016, 072-086
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Hlavní kniha
Inventurní soupis
majetku a závazků

Kniha došlých faktur
Kniha odeslaných
faktur
Odměňování členů
zastupitelstva

sestavená ke dni 30. 6. 2017 a 31. 12. 2017
Inventarizace k 31. 12. 2017. Plán inventur ze dne 2. 1. 2018,
Inventarizační zpráva zde dne 29. 1. 2018, Výpis z katastru nemovitostí
ze dne 2. 1.2018.
r
Inventarizované účty kontrolované výběrovým způsobem SÚ 021, 022,
028, 031, 041, 043, 052, 231, 236, 241, 245, 261, 311, 314, 321, 403,
469, 901, 902, 955, 961, 962, 966, 972.
Směrnice k inventarizaci majetku a závazků ze dne 16. 11.2011.
sestavená ke dni 30. 6. 2017 a 31. 12. 2017
sestavená ke dni 30. 6. 2017 a 31. 12. 2017

prověřeno stanovení a vyplácení funkčních odměn uvolněnému starostovi
a místostarostovi, neuvolněným předsedům kontrolního a finančního
výboru, členovi RM a ZM
výdajové pokladní doklady č. 1724207 - 1724220, 1724305 - 17243016,
Pokladní doklad
1724344- 1724357
příjmové pokladní doklady č. 8073, 8068
ke dni 30. 6. 2017 a 31. 12. 2017 souhlasil zůstatek pokladní knihy na
Pokladní kniha
stav SÚ 261 výkazu rozvaha; pokladní limity stanoveny Směrnicí
(deník)
č. 3/2011 upravující jednotný postup při vedení pokladen, cenin, přísně
zúčtovatelný tiskopisů a cenných papírů
sestavená ke dni 30. 6. 2017 a 31. 12. 2017
Rozvaha
hospodářskou činností města je správa a pronájem bytového fondu
Účetnictví ostatní
města, kterou provádí na základě mandátní smlouvy uzavřené s Realitní
kanceláří L § L, s.r.o. Podbořany ze dne 2. 1. 2008; živnostenské
oprávnění města doloženo výpisem z živnostenského rejstříku č.j.
MUPO/251/12/ZM ze dne 25. 9. 2013;
kontrolovány výdajové pokl. dokl. č. 6-11, č. 20 - 28, příjmové pokl. dokl.
č. 35-46, č. 76 - 83, faktury došlé č. 23-47, č. 163 - 176,
výpisy k BÚ - AÚ 241 0000 č. 49-64
sestavený v analytickém členění k syntetickým účtům pro účetní období
Účtový rozvrh
roku 2017
Výkaz pro hodnocení FIN 2 -12 M sestavený ke dni 31. 1. 2017, ke dni 30. 6. 2017 a ke dni
plnění rozpočtu
31. 12. 2017.
Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 30. 6. 2017 a 31. 12. 2017
předloženy od všech PO sestavené ke dni 30. 6. 2017 a 31. 12. 2017
Rozvaha zřízených
příspěvkových
organizací
Výkaz zisku a ztráty předloženy od všech PO sestavené ke dni 30. 6. 2017 a 31. 12. 2017
zřízených
příspěvkových
organizací
ke dni 31. 12. 2017 je město zřizovatelem 6 příspěvkových organizací;
Zřizovací listina
organizačních složek dne 22. 2. 2017 ZM rozhodlo o sloučení PO ZŠ Podbořany, Husova 276
a ZŠ Podbořany, Příčná 847 a zároveň schválilo změnu zřizovací listiny
a příspěvkových
organizací, odpisový PO Základní školy Podbořany, Husova 276, okres Louny s účinností
od 1. 9. 2017; odpisové plány všech příspěvkových organizací (dále
plán
'PO") schváleny RM dne 15. 2. 2017; účetní závěrky PO schváleny RM
dne 15. 3. 2017 vč. převedení výsledku hospodaření do rezervních fondů
PO doloženo protokolem o schvalování účetní závěrky za účetní období
12/2016. K 31. 8. 2017 byla provedena mimořádná účetní závěrka
ZŠ Příčná 847, která byla schválena RM 1.11. 2017.
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Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovým dotacím

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Smlouvy nájemní

Smlouvy o dílo
Smlouvy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)
Smlouvy o přijetí
úvěru
Smlouvy o věcných
břemenech

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany
ze dne 27. 2. 2017 uzavřená s příjemcem dotace Karate Club Podbořany,
z.s. Veřejnoprávní kontrola na místě, protokol č. 11 ze dne 24. 10. 2017.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany
ze dne 2. 3. 2017 uzavřená s příjemcem dotace Tělovýchovnou jednotou
Tatran Podbořany, z.s.;
Dotační program "Podpora sportovní činnosti v roce 2017" vyhlášený dne
30. 11. 2016 usn. ZM č. III/ v souladu s Obecnými pravidly pro
poskytování dotací Města Podbořany zde dne 9. 9. 2015;
kontrolou bylo ověřeno zveřejněni veřejnoprávních smluv a dotačního
proqramu dle zákona o rozpočtových pravidlech
ke dni 30. 6. 2017 město přijalo účelové prostředky poskytnuté
z rozpočtu MPSV pod účelovým znakem (dále jen "ÚZ") 13011 na výkon
agendy sociálně právní ochrany dětí pro r. 2017, pod ÚZ 13013 na
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
z Operačního programu Zaměstnanost, pod ÚZ 13015 na výkon činnosti
sociální práce a pod ÚZ 13101 na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti; z rozpočtu MZE pod ÚZ 29004 na
úhradu zvýšených nákladů na výsadbu min. podílu melior. a zpevňujících
dřevin a pod ÚZ 29008 na činnost odborného lesního hospodáře z rozpočtu Ústeckého kraje neinvestiční dotaci určenou na obnovu
barokní výklenkové kaple v Kněžicích pod ÚZ 102.
K 31.12 2017 ověřeno z hlediska označení příjmů a výdajů ÚZ 98008
Volby prezidenta, ÚZ 98071 Volby do PS PČR, ÚZ 14004 výdaje na
činnost JSDH (Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
obcím prostřednictvím kraje MV-ČR ze dne 16. 10. 2017), ÚZ 34002
Obnova nemovité kulturní památky Socha Sv. J. Nepomuckého
(Rozhodnutí MK ČR o poskytnutí příspěvku č. ÚSKP42949/5-1182
ze dne 19. 7. 2017), ÚZ 29516 Zpracování lesní hospodářské osnovy,
ÚZ 00163 Restaurováni sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory
(Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace KÚÚK ze dne 22. 6. 2017)
Smlouva o nájmu pozemku p.p.č. 2772/1 o výměře 56 m2 v k.ú. Valov
ze dne 26. 5. 2017. Smlouva o nájmu pozemku ze dne 9. 10. 2017
na p.p.č. 163/1 o výměře 800 m2 v k.ú. Hlubany.
Smlouva o dílo číslo - 0123/2017 na akci: "Buškovice - Hlubany,
převedení splaškových vod" ze dne 23. 6. 2017
Kupní smlouva na prodej st.p.č. 2102 o výměře 22 m2 v k.ú. Podbořany
ze dne 27. 2. 2017, kupní smlouva se zřízením předkupního práva ze dne
21. 8. 2017 na prodej p.p.č. 2156/59 o výměře 1114 m2 v k.ú. Podbořany
K 31. 12. 2017 nemá město smlouvu o úvěru.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-4013460A/B/001 ze dne 28. 4. 2017;
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-4013034/VB/001 ze dne 28. 4. 2017;
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo stavby:
č. IV-12-4013642 ze dne 24. 5. 2017;
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IE-12-4003953 ze dne 21. 9. 2017;
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-4013642 ze dne 24. 5. 2017;
doložen soupis věcných břemen sestavený ke dni 31. 12. 2017; majetek
ve vlastnictví města zatížený věcným břemenem a zástavním právem
e evidován na samostatných analytických účtech
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Zveřejněné záměry o k nájmu pozemku p.p.č. 2772/1 o výměře 56 m2 v k.ú. Valov a k prodeji
nakládání s
st.p.č. 2102 o výměře 22 m2 v k.ú. Podbořany, kontrolou ověřeno
zveřejnění záměru obce disponovat obecní nemovitostí dle zákona
majetkem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen "VZMR") na stavební práce
Dokumentace
"Buškovice - Hlubany, převedení splaškových vod" kontrolováno
k veřejným
zakázkám
v rozsahu postupu při zadávání VZMR, hodnocení přijatých nabídek,
uzavření smlouvy na základě provedeného zadávacího řízení
a uveřejnění smlouvy o dílo dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění
Směrnice č. 5/2011 k evidenci a odepisování majetku ve vlastnictví obce
Vnitřní předpis a
směrnice
účinná od 1. 12. 2011;
Směrnice upravující jednotný postup při vedení pokladen, cenin, přísně
zúčtovatelných tiskopisů a cenných papírů účinná od 1. 11. 2011
Kontrolní řád účinný od 1. 1. 2010 vč. podpisových formulářů a oběhu
účetních dokladů
Výsledky kontrol
k 31. 12. 2017 město uskutečnilo veřej nesprávní kontroly u PO Základní
zřízených organizací školy T G. Masaryka Podbořany a Mateřské školy Podbořany, Bratří
Čapků 795, Mateřské školy Podbořany Hlubanská 321, Domov pro
seniory Podbořany a u příjemců dotací z rozpočtu města poskytnutých na
základě veřejnoprávních smluv - Sboru dobrovolných hasičů, Podbořany
a FK Kněžice z.s., ke kontrole předloženy protokoly o výsledku
veřejnosprávních kontrol provedených u výše uvedených subjektů č. 1 - 4
Zápisy z jednání
podpůrným způsobem pro potřeby kontroly využity zápisy RM ze dne 11.
1., 15. 2., 15. 3., 17. 5., 19. 4„ 17. 5., 24. 5., 21.6., 2. 8., 6. 9., 4. 10.,
rady včetně
usnesení
1. 11., 13. 12. 2017
Zápisy z jednání
podpůrným způsobem pro potřeby kontroly využity zápisy ZM
zastupitelstva včetně ze dne 30. 11. 2016, 22. 2. 2017, 24. 5. 2017, 9. 8. 2017, 8. 11. 2017
usnesení
Fond rozvoje bydlení - upraven Zásadami pro poskytnutí finanční půjčky
Peněžní fondy
z FRB od 1. 11. 2007; Fond zaměstnanců - upraven kolektivní smlouvou
územního celku ze dne 20. 4. 2007 ve znění uzavřených dodatků; Fond na ošatné zřízen
pravidla tvorby a
dne 8. 12. 2010 pro poskytování finančního příspěvku na ošatné, a to
použití
v souvislosti se zajišťováním svatebních obřadů; kontrolovány účetní
doklady Fondu zaměstnanců č. 5305 - 5307, 5502, 5311 - 5313.
Poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
Rozpočtová
odpovědnost
4 rozpočtové roky činí 0,00 %, hranice daná zákonem č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, nebyla překročena.
schválena ZM dne 24. 5. 2017; doložen Protokol o schvalování účetní
Účetní závěrka za
závěrky za účetní období 12/2016
rok 2016
ke kontrole předloženy zápisy o provedené kontrole:
Vnitřní kontrola
Finančním výborem ze dne 17. 5., 2. 8., 1. 11. 2017
Kontrolním výborem ze dne 8. 3., 10. 5., 28. 6., 20. 9., 13. 12. 2017

II. Zástupce ÚSC Podbořany prohlašuje, že územní celek:
•
•
•
•
•

má zastavený majetek,
má zřízena věcná břemena,
uskutečnil akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek,
provozuje hospodářskou činnost,
je zřizovatelem příspěvkové organizace,
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•
•
•
•
•

je zřizovatelem organizační složky,
má majetkovou účast na podnikání jiných osob,
nehospodaří s majetkem státu,
neručí za závazky fyzických a právnických osob neuvedených v § 38 odst. 3 zákona
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
nezastavil movité věci ve prospěch třetích osob.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání
Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Podbořany za rok 2017
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a) zjištěných v minulých letech
Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) zjištěných při dilčim přezkoumání za rok 2017
Pří dílčím přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Podbořany za rok 2017
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Podbořany za rok 2017
nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

6,85 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

4,68 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
územního celku

0,00 %
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IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Podbořany za rok 2017
bylo ovéřeno dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky.
Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a
odborné posouzení předložených dokladů dne 27. 3. 2018.
Podbořany dne 27. 3. 2018
Podpisy kontrolorů:
Bc. Alena Vodrážková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Marie Skoupá
kontrolor

Ing. Michaela Povová
kontrolor

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Podbořany o počtu 9
stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

Strana 8 (Celkem 9)

Rozdélovn k:
Stejnopis

Počet výtisků

1

1

2

1

Předáno
Město Podbořany
KÚ ÚK
oddělení PHO

Převzal
Mgr. Reindl Radek
Bc. Alena Vodrážková

Poučení:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo všech
dílčích přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se
stává okamžikem marného uplynutí lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., ve
které měl územní celek možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému
řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen Krajský úřad Ústeckého kraje).
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 příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu (Krajskému úřadu Ústeckého kraje), a to nejpozději do 15 dnů po
projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem
v orgánech územního celku.
Územní celek je 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.
Nesplnění výše uvedených povinností je dle § 14 odst. 1) přestupkem, za který lze uložit
územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2) zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000
Kč.
Územní celek je povinen zaslat Krajskému úřadu Ústeckého kraje zprávu o plnění přijatých
opatření ve lhůtě uvedené v zaslané informaci.
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