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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkoumání se uskutečnilo dne: l0.3.2014
nazákladě zákonač.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaíenlizemních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

obecní uřad Bukovina u Čisté

Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Ing. Soňa Vavrušková

Pověření k přezkoumaní hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Jiří Hanousek - starosta obce
Ludmila součková - účetní obce
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předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. I a 2 zákona
42012004 Sb.. Dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a

obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliqých právních úkonů se vycházi ze zněni
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkou mané písem nosti

Při přezkoumání hospodaření obce Bukovina u Čiste byly přezkoumány následující
písemnosti:

Návrh rozpočtu

Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2013 na úřední desce i v elektronické podobě bylo
zabezpeěeno v souladu s ust. § 11 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném zněni ve dnech 3.3.2013 až 14.3.2013 ve výši (v Kč):
Příjmy
Výdaje
Financování

2250 441,00
2 018 791,00

231 650,00

Rozpočtová opatření

V kontrolovaném období provedla obec dvě rozpočtová opatření, v souladu se zněním § 16

v odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.

1. rozpočtovázména, schválená ZO dne 24,6.2013 usnesením č. l2l20l3,
2, rozpoětovázména, schválená ZO dne 11. l0. 2013 usnesením č. 23l20I3,

Do vývoje rozpočtu se rozpočtové změny promítly takto (v Kč):
pr{my výdaje

schválený rozpočet 2 018 79I,00 2 0I8 79I,00
1. rozpočtovázměna 27 300,00 27 300,00
2. rozpočíovázměna 22 500,00 22 500,00

upravenýrozpočet 2068 591,00 2068 591,00

Rozpočtová opatření byla do výkazuFlN 2 - lzMk3l.12.2014Ťádně promítnuta. Schválený
rozpočet nebyl do výkazu FIN 2 - 12 M na straně příjmů promítnut ve schválené výši. Rozdíl
13 391,00 Kč je ve financování. Rozpočet na straně příjmů byl do výkazu zanesen ve výši
2 005 400,00 Kč.

Pravidla rozpočtového provizoria

Provizorium bylo přijato na období do schválení rozpočtu 2013 v kontrolovatelné věcné
formě (pouze nutné výdaje, max. 24 Yo rozpočtovaných výdajů r. 2012), schváleno ZO ďne
14. 12, 2012, usnesením 1812012,

financování
0,00
0,00
0,00

0,00
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Závěrečný účet

ZÚ za rok 2012 byl sestaven v rozsahu a struktuře odpovídají cí požadavkům zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ l7 zákona č.25012000 Sb.). Projednán byl
ZO dne 24. 6. 2013 se závěrem "s výhradami" a s přijatými opatřeními k odstranění
nedostatkŮ zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rck 2012. Součástí schváleného
Závěrečného účtu byla,,Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zarok2}I2".
Dokument byl zveřejněn ve dnech 11. 6. -26.6.2013.

Stanoven í záv azný ch ukazatelů zřízený m o rgan izacím

Obec není zřizov atelem pří spěvkových or ganizac|

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled byl sestaven na základě výhledu schváleného na jednání zastupitelstva
obce dne 18. 11 .2009 na období r. 2010 - 14. Jeho aktualízace byla schválena ZO dne 9. 12.
2011. Výhled předpokládal následující souhrnné údaje o rozpočtu (v tis. Kč):

Rok
20I2
20I3
20l4

Příjmy Výdaje Saldo P a V
7 692 7 200 +492
1,752 1752 0
I8I2 1812 0

2 018 791,00 Kč
2 018 791,00 Kč

0,00 Kč

Výhled byl sestaven pouze v globálních ukazatelích, dlouhodobé závazky obec neměla,
V roce 2014 obec sestavila nový rozpočtový výhled, který v době kontroly nebyl schválen
zastupitelstvem obce.

Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2013 byl projednán a schválen ZO dne 3. 4. 2013 usnesením 5/13
ve struktuře a s drobnými úpravami oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu. Celkový rozpočet
byl tvořen:

Příjmy
Výdaje
Saldo P a V

Rozpočet nebyl ve správné výši uveden ve výkazu FIN 2-I2 M. Ve výkazu FIN 2-12 M byla
na straně příjmů ve sloupci schválený rozpočet uvedená částka 2 005 400,00 Kč.

ÚrtovY rozvrh

Kontrole byl předložen platný účtový rozvrhpro rok 2013.

Yýkaz zisku aztráty

Kontrole byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k datu 3l. 12. 2013, ze kterého
vyplývá, že obec neprovozuje žádnou doplňkovou činnost a který vykazoval tl.to hodnoty:
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Náklady 2229 031,01 Kč
Výnosy 2 202 906,77 Kč
VH po zdaněru - 26I24,24Kě

Výsledek hospodaření souhlasil na údaj v tozvaze (účet 493). Hospodářská činnost nebyla
obcí provozována ave výkazl nebyla uvedena.

Bankovní..Ypis

Obec má ke svému hospodaření zřízen účet vedený u České spořitelny číslo účtu
č.1263115349/0800 a účet vedený u ČNg. Konečný stav prostředků na běžném účfu
k 3I. 12. 2013 ve výši 1 399 260,21 Kč byl doložen výpisy z ílčttt a souhlasil se stavem účtu
23l vevýkanl, Rozvaha a se stavem vevýkazu FIN 2 -12Mk31.12.2013.

Inventurní soupis maj etku a záv azkůt

Inventarizace byla provedena k3I. 12.2073 nazákladě Příkazu starosty z20.72.2013. Byly
stanoveny inventurní komise a termíny provedení kontrol. Organizaci a postupy inveríaizace
určovala vnitřní směrnice platná od 9 l20ll .

Stavy majetku a závazktt byly uvedené v sestavách invenfumích soupisů podle analytického
členění účtu a souhlasily s údaji v íozvazek31.12.2013.Inventarízaění soupisy splňovaly
požadavky dle § 30 zákonao účetnictví.
Z inventarizačního zápisu ze dne 3. I. 2014 a jeho příloh bylo patrné, že inventury byly
provedeny u všech účtu uvedených v tozvaze, nebyly zjištěny ínventarizační rozdíly.
Kontrolou dokladových inventur nebyly zjištěny nedostatky nebo jiné rozdíly.

Pokladní kniha (deník)

Kontrolou pokladní knihy (vedená přes PC - sestava ,,Pokladní deník") bylo zjištěno, že bylo
vystaveno 252 pokladních dokladů v číselné řadě l0000l - 100252. Namátkově byly
zkontrolovrány doklady za období 11 - I2l20l3 (č. 21S - 252), nebyly zjištěny nedostatky
v účtoviání a uplatňování rozpočtové skladby.
Učetní doklady obsahovaly náležitosti požadované v zákonu ě. 56311991 Sb. o účetnictví.
Pokladní limit (schváleno zqišení na ZO dne 3. 4. 2013) ve výši 40 tis. Kč byl dodržován.
Pokladní příjmové doklady byly používány s výrobním předtiskem a časově řazeny podle
čísel. Zůstatek k 31 . 12.2013 byl nulový a souhlasil se stavem uvedeným y rozvaze - účet
26I * Pokladna.

Odměňování členů zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo tvořilo 7 osob, všichni byli neuvolnění k výkonu funkcí. Odměny
členŮm ZO byly stanoveny a vypláceny dle usnesení ZO ze dne 26. II. 2Ua v nezměněné
výši i v roce 2013. Výše odměn podle tohoto usnesení činila 121 080,00 Kč a byla stanovena
v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb. v platném znění (nařizení vlády č.37512010).
Stanovené odměny nepřesahují maximální možnou hranici vyplývající z výše uvedeného
nařizení vlády.
Ke dni 1. 9. 2012 došlo ke změně na funkci místostarosty. Místostarosta se vzdal výplaty
odstupného (3 násobek měsíční odměny).
Kontrolou ročních mzdových listů bylo prověřeno odměňování všech členů ZO, nebyly
zjištěny nedostatky.
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Příloha rozvahy

Kontrole byla předložena Příloha rozvahy sestavená ke dni 3I. 12.2013, uvedené údaje
souhlasily s údaji vevýkazerozvůta, podrozvahová evidence byla řádně vedena.

Kniha odeslaných faktur

Vydané faktury byly vystavené pouze za odpady EKO-KOM a přeúčtování vodného (7
faktur). Zůstatek ve výši 70 579,- Kč byl ověřen inverftaúzací,

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Kontrole byl předloženvýkaz FIN 2-12M ke dni 3I. 12.2013. Hospodaření obce skončilo
přebytkem 78 918,20 Kč. Plnění rozpočtu v příjmech a výdajích je následující (v Kč):

Rozpočet Upravený R Skutečnost %UR/SK
Příjmy 2 005 400,00 2 055 200,00 2I3I 042,45 |03,69
Výdaje 2 018 791,00 2 068 591,00 2 052 124,25 99,20
Financování 13 391,00 13 391,00 78 918,20

Hospodaření obce skončilo rozpočtovým přebytkem ve výši 78 918,20 Kč. Rozpočet
na straně příjmu byl zanesen do výkazu v jiné výši než v jaké byl schválen na zastupitelstvu
obce.

Kniha došlých faktur

Kniha byla vedena ve formě PC evidence (sestava KEO). Celkem bylo evidováno 169
dokladů, znichž do konce roku nebylo uhrazeno7 faktur ve výši 18 486,19 Kč, které byly
splatné v 1l20I4. Zistatek souhlasil na stav íětu 32t v tozyaze a byl ověřen dokladovou
inventurou.
Kontrolou dokladů a jejich evidence za 7I - I2l20I3 (d. č. 135 - 169) nebyly zjištěny
nedostatky.

účetní doklad

Kontrolovány byly doklady za II - l2l20l3 přiložené k bankovním výpisům z běžného účtu
ě. 126311534910800 (9l - 121), Účetní záznamy byly uváděny na "protokolu o zaúčtováni",
účetní doklady obsahovaly předepsané náležitosti podle zák. ě. 563/I99I Sb., o účetnictví.
Nedostatky v účtování a uplatňování rozpočtové skladby nebyly zjištěny.

Rozvaha

Kontrolovan ý výkaz Rozvaha k 3 | . 12. 20 1 3 obsahoval následuj íci význartné informace :

A: P ve výši 8 858 701,24Kč
a) majetek:
Převážnou část stálých aktiv představují (majetek v brutto hodnotách - v Kč):

stav k 3I. 12.2013
02l - Stavby 9 553 30I,20
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031 - Pozernky
022 - Samostatné movité věci
028 - Drobný dlouhodobý majetek
042 -Nedokončený dl. majetek

b) cizi zdroje
stav celkern
z toho:
- dodavatelé
- zaměstnanci
- zúčtovárusz azp
- přímé daně
- časové rozlišení

726 559,63
922 36I,00

l 532 876,50
132 335,20

stav k 3I. 12.2013
2I4 571,I9

18 486,19
13 765,00
1 365,00
2 667,00

I74I5t,00

c) další skutečnosti,vztahljící se k majetku:
- obec nehospodařila s majetkem ve vlastnictví státu,
- obec svým majetkem neručila za závazky třetích osob a neměla zastavený majetek.

Yazby uvnitř výkazua s ostatnímivýkazy byly dodrženy, nedostatky nebyly zjištěny.

Smlouvy nájemní

V roce 2011 došlo ke změně nájemce v budově b;fualé ZŠ, novým nájemcem se stala
Pionýrská otganizace Beta Praha l0. Nájernní smlouva z I. 6. 20tI byla uzavŤena na dobu
urČitou do roku 2026 s možnou v}povědí s 3 měsíční lhůtou. Pronájem byl schválen ZO dne
II.3.2011, roční nájemné činilo 50 tis. Kč bez energií s možností hrazení čtrrrtletními
sPlátkami ve výši 12 500,00 Kč. Nájemné bylo lltazeno nepravidelně podle finanční situace
nájemce.
Ke kontrole byl předložen předávací protokol majetku obce do užívani nájemci z I0.4.2012
a soupis dle inventurního seznamu z 12.9.2012. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Smlouvy ostatní

Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje oLpl3330l2012,
obec se zavazqe zaplatít 18 270,- Kč na účet Libereckého kraje vždy k 15. dni čtvrtletí.
Smlouva podepsaná dne 3. 1. zalts. Smlouva na dobu do 31. 12. 2013.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Dotace na volbu prezidenta 2013 ÚZ 98 008 ve výši 27 300,- Kč byla připsána na účet obce
dne 4. I.2013. Celkern bylo čerpáno 14 a32,- Kč, vratka dotace ve výši 13 268,- Kč byla
odeslána na účet LK dne 30. 8. 2013.
PředČasné volby do Parlamentu České republiky finanční prostředky ze dne 9. l0. 2013
ve výŠi 22 5a0,- Kč, pod účelovým znakem 98 07l. Celkem bylo čerpáno 18 363,- Kč. Vratka
dotace ve výši 4 l37,- Kč byla odesliána na účet kraje v rcce 2014.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

Obec zveřejňuje na své uřední desce zátměry s prodejem nemovitostí.
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Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Zastupitelstvo obce na svém zasediní dne 20. t2. 2012 schválilo usnesením 3012012
poskytrrutí finanční částky ve výši 5 000,- Kč na úhradu provozních nákladů terérrní
pečovatelské služby firmě "Služby Dolní Kalná, Trutnov", Smlouva podepsaná dne 8. l.
2013.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedáni dne 24. 6. 2013 usnesením 14l20I3
poskytnutí finanční výpomoci ve výši 14 000,- Kč na pomoc postiženým povodněmi.

Smlouvy o přijetí úvěru

Obec v r.2013 nečerpala žádné úvěry ani jiné finanční výpomoci.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodejo směna, převod)

Obec Eukovina prodává občanu pozemek p. č. 41316 o výměře 52 m2, dohodnutá cena
4Kčlm2 tj. 208,- Kč zaplac.rru u hotovosti při podpisu smlouvy, dále pozemek 4I3l4
oqýměře 352 m2 dohodnutá cena 4,-Kělmz, ť- t +OS,- Kč, splatnáv hotovósti při podpisu
smlouvy.
Občan prodává obci pozemek p. č. 440 o výměře 28 m2, dohodnutá kupní cena 4,-Kč lm2, ti.
l12,- Kč. Smlouva podepsaná dne 29. 5.2013, převody pozemků byly schválené na ZO dne
3. 4. 2013. Zámér byl zveřejněn na uřední desce 19. 3. 2013 - 29. 3. 2013.

Dokumentace k veřejným zakázkám

Y r.2013 obec realizovala pouze jednu zakázlllmalého rozsahu. Na ZO dne 15. 3.2013 byla
schválena výměna oken na budově obecního úřadu, kulturního domu abyvalé budově školy.
Osloveno bylo 5 firem. Komise vybrala firmu s nejnižší nabídkou - firma Okna a dveře
Martin Brokeš, Žartberk,lČO lZgSg952. Smlouva o dílo č. 2013002 byla podepsaná dne
23.2.2013, cena díla l85 597,- Kč včetně DPH. Faktury byly řádně proplaceny a dílo
předáno do konce srpna 2013.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

Kontrolovány byly zápisy z 14. 12.2012 a všechny z r.2013 (15.3., 3.4.,24.6., 11.10. a
20.12.2013). Dokumenty byly řádně vedeny, měly veškeré náIežitosti a obsahovaly usnesení
ve všech případech, kdy bylo nutné jejich projednrání v ZO (rozpočtové provizorium,
rozpočet, závérečný účet, rozpočtové změny, nakládání s nemovitým majetkem apod.).

Vnitřní předpis a směrnice

V roce 2013 ztstaly v platnosti dosavadní vnitřní nolmy:
č. l12007 - o účetnictví obce, vč. účtového rozvrhu a podpisových vzorů,
č.312007 - o účtování a evidenci drobného dlouhodobého majetku,
č.612007 - o oběhu účetních dokladů,
č. 7 12007 - o členění a postupech účtování,
č.812007 - pro oběh dokladů obce,
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č. 9 12007 - o provádění inventarizací.
Směrnice pro odepisovrání dlouhodobého majetku, vč. odpisového plánu platná oď l2l20II,
Směrnice o inventari zaci majetku platná od 9 l20 I I,
Směrnice o časovém rozlišování od r. 2010.

Schválení roční účetní závěrky

V souladu s ustanovením zákona č. 12812000 Sb., o obcích, v platném zněni, § l02 odst. 2
písm. q) a odst.4, schválilo zastupitelstvo obce dne 18.3.2013 usnesením č.5l20I3 účetní
závérku obce sestavenou k rozvahovému dni, tj. k 3 T. 12.2013.

Kontrolní a íinanční výbor

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření za I * 9 2013. Projednano na ZO dne 1 1. 10.

2013 usnesením24ll3.

B. Výsledek přezkou mání

Při přezkoumrání hospodaření obce Bukovina u Čisté

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákonč. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, t/kaj ících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Vyhláška č. 44912009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění sátního rozpočtu, rozpočtu státních fondů,
rozpočtů územrttch samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a
rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
§ Příloha č. 4 odst. 3 - Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné

,t ,r,ť,g* podobě, nežjak je schválil příslušný orgán územního celku., Schválený rozpočet byl( 
rd.,lrr,, t dg,"ýkylFlN 2-12 M.:T::.",v odlišné výii y slralě plJ:ů.Na straně příjmů ve

ýkantbyl rozpočet o 13 391,- Kč vyšší než byl schválenZO.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

C, Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zěkon ě. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkaj ících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
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§ 16 odst. I - Zména rozpočtu z jiného důvodu. Změna výdajů v rozpočtu r. 2012
byla provedena u položek s překročen;ilrn rozpočtem podle skutečné výše výdajů.
Uvedený postup nebyl v souladu s výše uvedeným zákonem, výkaz FIN 2 - 12 M
k3l. 12.2012 ztratil kontrolní a vypovídací schopnost. Vroce 2013 se uvedený
postup u někteých položek opakoval.

Předmět: Záů<on č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazki a nakládání s
nimi

Právní předpis: Zékonč.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 76 - Splatnost avýplata odměn zastupitelů. (napraveno), Obec nepostupovala při
výplatě odměn a ostatních mezd podle ustanovení zákoníku práce (§ 141 odst.l)
tj. ve výplatním termínu v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla práce
odvedena, resp. po skončení měsíce.
V kontrolovaném období se nedostatek neopakoval. Výplaty odměn byly

. provedenypodlezákoníku práce.

Předmět: Zákonč. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Tikon č. 56311991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 3 odst. 1 - Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jŠou piedmětem
účetnictví, do období, s nímž §rto skutečnosti věcně a časově souvisí. (napraveno),
Účtování předpisu ročního nájemného za rok 2012 (účet MD 311/DAL 603)
ve výši 50 tis. Kč nebylo provedeno.
V kontrolovaném období 20l3 obec účtovala předpis ročního nájemného.

Právní předpis: Vyhláška č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 56311991 Sb., o účetnictvi, ve znéní pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky § 45 odst. 1 písm. g - Úrerrrní celek chybně uvedl
vpříloze doplňující informace k položce,,A.II.3. Stavby'o rozvahy. (napraveno),
Stavby ve sloupci ,,korekce'o (účet 163) nebyly členěny podle požadavku výkazu.
V roce 20 1 3 se nedostatek neopakoval

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

b) při díIčím přezkoumání

Dílčí přezkoumrání nebylo provedeno.

il. Při přezkoumáním hospodaření obce Bukovina u Čisté za rok20!3

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. b) zákona č.42012004
sb.):

Předmět: Zákonč. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajicích se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Vyhláška ě. 44912009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů
předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů,
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rozpoČtŮ Územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a
rozpočtu Regionálních rad regionů soudržnosti
§ Příloha č.4 odst. 3 - Rozpočet byl pořízen do výkazu FIN 2-12 M v odlišné
podobě, než jakje schválil příslušný orgán úzernního celku., Schválený rozpočet

t byJ d: výkazu FIN 2-12 M zanesen v odlišné výši na straně příjmů. Na straně
příjmů ve výkazu byl schválený rozpočet o 13 391,- Kč vyšší než rozpočet
schválený zastupitelstvem obce.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. c) zákona č.42012004 Sb.)

ilI. Při přezkoumáním hospodaření obce Bukovina u Čisté zarok2013

Nebyla zjištěna rlnika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420DOa4 Sb.

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

b) podíl závazkttna rozpočtu územního celku ...... 1,70 Vo

c) podíl zastaveného majetku na celkován majetku územního celku ........... 0 %

Liberec, dne 14. 3.2014

Za Krajský uřad Libereckého kraje

Ing. Soňa Vavrušková

kontrolor pověřený přezkoumáním

Starosta obce Bukovina u Čiste liri Hanousek prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e)
zékona o přezkoumáváru hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu

Rozdělovník:
steinopis počet vÝtisků Předáno Převzal

1 1 Bukovina u Čisté Jiří Hanousek

2 l Liberecký kraj Ing, soňa vavrušková
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Poučení
Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprálry o qýsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí
lhůty, stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona 42012004 Sb.

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprá:ly o ýsledku
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výstedku
přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání
hospodaření.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řizením přezkoumání.

Jiří Hanousek
starosta obce

Územni celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoum áváni ído
15 dnů po projednáni zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zptávé,
včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ 13 odst. 2
zákona o přezkoum áv áni ho spodaření).

Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému uřadu je územní
celek povinen podle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat písemnou
zprávu o plnění přija§ch opatření.

Obě výše uvedenó písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého
kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného Ťízením přezkoumání.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. D, g), a
h) zákona ě. 42012004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
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