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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

BOJANOVICE
IČ:00241091
za rok2017

Přezkoumání hospodďení obce Bojanovice za rok 2017 byIo zahájeto dne 19.07.2017
doručením oznámení o zahájeni přezkoumání hospodařeni zaslaného přezkoumávajícím
orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
, 25.09.2017
. 21.03.2018

na záů<Iadě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodďeni uzemních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený Ťízením přezkoumání:
- kontroloři:

01.01.2017 - 31.12.2017

Bojanovice
Bojanovice 12
252 06 Davle

Jiřina Samanová
Irena Kováříková (dne 25.9'2017)
PhDr. Ladislav Tomášek (dne 25.9.2017)
Ing. Zdenka Zavíel'ová (dne 21 .3 .2018)

Mgr. Václav Branný - místostarosta obce
Hana Přibíková - hlavní účetní

Zástupci obce:



Pověření kpřezkoumání podle $ 5 odst. I zžlkona ě. 42012004 Sb., $ 4 a $ 6 zákona
č. 25512012 Sb., vše ve zněni pozdějších předpisů, vydala vedoucí odboru kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 7.8.2017, pod
ěj. 098231/2017/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $ 2 zak. ě. 42012004 Sb', ve zněni pozdějších
předpisů' údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle
zákonač.25012000 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpoětu, včetně peněŽních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,

- finanční operace, týkající se tvorby apoužití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace' týkajicí se sdružených prostředků vynakládaných na zák|adě smlouly

mezi dvěma nebo více územními celky' anebo na zák|adě smlouvy sjinými
právnickými nebo fyzickými osobami,

- finanční operace' týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodďení a nakládáni s prostředky poskýnutými z Národního fondu a s dalšími

prostředky ze za|taničí poskýnutými na záklaďě meziniírodních smluv,
- vyúčtování a vypořádríní finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám'
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nak|ádání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří uzemní celek,
- zadávání a uskutečňoviíní veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných organem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazki anakládání s nimi'
- ručení zazávazky fyzických a právnických osob'
- zastavování movitých a nemoviých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené ízemnim celkem'
- ověření poměru dluhu územního celku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové

roky podle právního předpisu uprarujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodďení bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skuteěností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu.

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
2r.03.2018.



A. Přezkou mané písem nosti
Rozpočtový výhled

l sestaven na roky 2015 - 2018, schválen zastupitelstvem obce dne 1'0.I2.20I4
Návrh rozpočtu

. zveřejněn ve dnech 28.1l.2016 - T4,12.2016
Schválený rozpočet

. zastupitelstvem obce dne I4.I'2'20I6jako vyrovnaný
Rozpočtová opatření

. č. 1 - schváleno starostkou obce dne 6.1'.2017

. č.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne293.2017

. č. 3, č,. 4, č,.5, č. 6 - schválena zastupitelstvem obce dne 28.6.2017

. ě.7 - schváleno starostkou obce dne 3|.8.20I]

. č. 8 - schváleno zastupitelstvem obce dne20.9.2017

. č. 9,10 - schválena zastupitelstvem obce dne 13.I2.20I7

. č. 11 - schváleno starostkou obce k3I.12.20I7
Závérečný účet

. Za rok 2016, schválen zastupitelstvem obce dne 3.5'2017, s vyjádřením ,,bez výItrad,,,
společně se Zprávou o výsledku přezkoumiíní hospodaření obce - návrh zveřejněn
ve dnech 12.4.2017 -3.5.2017

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. sestavený k30,6.2017 ze dne I2.7 .2017,31'.I2.20I7 zde dne 24.I.2018

Yýkazzisku aztráty
r sestavený k 3 I.3.,30.6.2017 ze dne I1 .7 .2017 , 30,I2.20I7 ze dne I.2.2018

Rozvaha
r sestavena k 3 1.3., 30.6.2017 ze dne 17.1.2017, 30.12.2011 zedne 1.2.2018

Příloha rozvahy
. sestavena k 3 I.3., 30.6.2017 dne 17.7.2017, 30.I2.20I7 ze dne I.2.2018

Úctovy rozvrh
' platÚ pro rok 2017

Hlavní kniha
. k 3I.8.2017,3I.1,2.2017 - dle potřeby

Účetní deník
. k 3 I.8.2017 ,3|.I2.20I7 - dle potřeby

Kniha došlých faktur
. kzl.9.20t7 do č,. 2]00117,k21.I2.20I7 do faktury č. 2700170

Kniha odeslaných faktur
. k27'9.2017 do č.2700236;,k3|.I2.20I7 ďo faktury ě.2700317 -pol,lžito dlepotřeby

Faktura
. dle knihy došlých faktur ě.2700045 ze ďne 5.4.2017 - č'2700066 ze dne24.5.2017,

č.2700153 ze dne 4.12,2017 - ě.2700170 ze dne 27 .I2.20I7
. dle knihy vydaných faktur č. 2700072 ze dne I.4.2017 . č. 2700148 ze dne 20.4.20017,

č,. 27 00307 ze dne 1 8. 1 0.20 1 7 - č. 27 003 I7 ze ďne 4.I2.20I1
Bankovní vypis

. k základnímu běŽnému účtu č. 0390121309/0800 vedenému u CS a.s. - č.53 ze dne
3.4.2017 - ě.63 ze dne I7.4.20I7, č. 101 ze dne I.6.2017 - č. I22 ze ďne 30.6.2017,
č.2I5 ze dne I.I2.20I7 - č.232 ze ďne 3I.I2.20I7

. k běžnému účtu č. 94- 32lírnl}]rc vedenému u CNB - č). 7 ze dne I0.4.20I7 - č. 8
ze dne 28.4.2017 , č. II ze dne 20.6.2017 - č,. 12 ze dne 30.6,2017 , ě 25 ze dne 8.12,2017
- ě.27 ze dne 29.12.2017



Učetní dok|ad
. kzák\adnímu běŽnému účtu č. 0390121309/0800 vedenému u CS a.s. - č. 110053 -

č. 1 10063, č. 1 10101 - č. II0I22, č,. I102I5 - č. II0232
. k běŽnému účtu č,. 94- 32I5nIrc7IO vedenému u ČNg - č . 130007 . č. 130008,

č. 130011 - č. 130012, ě. 130025 - č,. 130027
Pokladní kniha (deník)

. zaměsíc bŤezen, červenec a prosinec 2017

. skonto pokladní hotovosti je dni dílčího přezkoumání v 7:35 činí Kč 20 100'00
a je shodné svykázaným zůstatkem v pokladní|<nize

Pokladní doklad
. č. P 17000070 ze ďne I.3.2017 - č. P 17000135 ze dne 3 T,3.2017, č. P 1700036I ze dne

3,1 ,2017 . ě. P 17000418 ze dne 31.7,20I], ě. 17000539 ze dne I.I2.20I7 - ě. 17000555
ze dne 28.12.2017

Evidence poplatků
. vedena v modulu majetku Triada - místní poplatky za domovní odpad, psy

Evidence majetku
. vedena v modulu majetku Triada

Inventurní soupis majetku a závazkit
. složka inventarizace majetku a závazki obce k 3I.I2.20I7 - Plán inventur ze dne

I3,II.20|7' doklad o proškolení inventarizačni komise ze dne I3.II.2017 , inventurní
soupisy k 3I.12.2017, Inventarízační zpráva ze dne I7 .2.2018, výpisy z listů vlastnictví
pro obec a příslušná katastrální inemík31.I2.20I7 - tamátkově dle potřeby

odměňování členů zastupitelstva
. výplatnice neuvolněné starostky a neuvolněného místostarosty za měsíce leden a únor

2017, a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva za měsíce červenec a srpen2017
Účetnictví ostatní

. Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2016 ze dne 3.5.2017
Smlouvy o dílo

. Smlouva o dílo ze dne 2.5.2017. obec Bojanovice jako objednatel, Pozemní
komunikace Bohemia, a.s. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je provedení ďíIa
''oprava místních komunikací v obci Bojanovice 201r],. Cena díla činí Kč 689.492,90
bez DPH a je shodná s cenou ve výběrovémŤizení.

Smlouly o převodu majetku (koupě, prodej, směnao převod)
. Kupní smlouva ze dne 15.2.2017, kterou obec Bojanovice prodává pí H.B. p.č. 37518

o ýměře I7 m2 v k.ú' Malá Lečice,UzavŤení smlouvy schváleno zastupitelstvem obce
dne 14.12.2016.

. Kupní smlouva ze dte 3.5.2017, kterou obec Bojanovice kupuje od manŽelů R. část p.č.
5l2a) o výměře 66 m2 v k.ú. Malá Lečice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem
obce dne 29.3.2017.

. Směnná smlouva ze dne 6.II.2017, kterou obec Bojanovice směňuje s manŽeli B.
pozemky specifikované v této smlouvě - bez ťtnartční kompenzace, UzavŤení smlouvy
schváleno zastupitelstvem obce dne 20.9.201] .

. Kupní smlouva ze dne 3.5.2017, kterou obec Bojanovice kupuje od společnosti ČpSKÉ
FARMY s.r.o. soubor pozemků v k.ú. Bojanovice, kupní cena Kč 400.000,00.Uzavření
smlouly schváleno zastupitelstvem obce dne 3.I0.20I7.

Darovací smloury
. Darovací smlouva ze dne 25.9.2017, kterou obec daruje SDH Bojanovice,

zast. starostou, T. Zápotockým, Kč 10.000'00.
. Darovací smlouva Ze dne 3.8.2017, kterou obec daruje SDH Bojanovice,

zast. starostou, T. Zapotockým, Kč 19.500'00.
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. Darovací smlouva. ze dne I7.5'20I7, kterou obec
zast. starostou' T. Zápotockým' Kč 40.000'00.

. Darovací smlouva ze dne |8.4.2017" kterou obec

daruje SDH Bojanovice,

daruje SDH Bojanovice,
zast. starostou, M..Hrubcem, Kč 3.000,00.

. Darovací smlouva ze dne 2.3.2017, kterou obec daruje SDH Bojanovice,
zast. starostou, M..Hrubcem' Kč 14.700,00.

. Darovací smlouva Ze dne II.I.20I7, kterou obec daruje SDH Bojanovice,
zast. starostou, M.'Hrubcem, Kč 6.000,00.

. Darovací smlouva ze dne 3.8.20I], kterou obec Bojanovice daruje SDH Senešnice'
zast. starostou, T. Zapotockým, Kč 19.500'00.

. Darovací smlouva ze ďne 4.4.2017, kterou obec Bojanovice daruje SDH Malá Lečice,
zast' starostou, J. Rákosníkem, Kč 6.000,00'

. Darovací smlouva ze dne 28.1I.2017, kterou obec Bojanovice daruje TJ Sokol
Bojanovice, zast. předsedkyní, V. Hoppovou, Kč 9.000'00.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
. ke Kupní smlouvě ze dne 15,2.2017 - zveřejněn ve dnech 29.II.2016 - 14,12.2016
. ke Směnné smlouva ze dne 6.II.2017 - zveřejněn ve dnech I.9,2011 - 2I.9.2017

Dokumentace k veřejným zakázkám
. Složka veřejné zakě"zky malého rozsahu ''opravy místních komunikací v obci

Bojanovice 2017,,. Yýzva zveřejněna ďne 15.3.2017, s termínem podání nabídek do
3.4.2017. Předložena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze ďne 3.4.2017.
Z 6 oslovených uchazečů vybrána firma Pozemní komunikace Bohemia, &.S.'
s nabídkovou cenou Kč 689.492,90 bez DPH. Cena je shodná S cenou v uzavřené
Smlouvě o dílo. Výběr uchazeče schválen zadavatelem (viz Rozhodnutí zaďavatele
ze dne 4.4.2017). Smlouva o dílo uzavřena dne 2.5,2017 .

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. č. 12 ze dne 14.12.2016 (rozpočet), ě. 13 ze dne 29.3.2017, č,, 14 ze dne 3.5.2017

(závěreěný účet' úěetní závěrka), č,. 15 ze dne 28.6.20I], ě. 16 ze dne 2.8.2017, ě' Í7
ze ďne20.9.2017, č. 18 ze ďne 13,72.2018 - nepřezkoumáváno, použito podpůmě

V kontrolovanóm období obec Bojanovice' dle prohlášení místostarosty obce, neuzavřela
smlouvu nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjěce, výprose, o nabyí, převodu nebo o zŤízení
práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabyí a převodu majetku,
nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkemzazávazky ýzických a právnických
osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v $ 38 odst. 3 zékona o obcích,
nezastaviIamovitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskýnutí úvěru nebo
zápttjč:ky, smlouvu o poskýnutí dotace' smlouvu o přijetí dotace, smlouvu o ptevzetí dluhu,
o převzetí ručitelského závazku. o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu
o společnosti a poskýování majetkových hodnot podle smlouvy o sdruŽení, jehožje obec
společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace' nevydala komunální dluhopisy,
nezÍídiIa ani nezrušila příspěvkovou organízaci a organizační složku, neza|ožila ani nezrušila
právnickou osobu' neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala
hospodařskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakénky malého rozsahu.



B. zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Bojanovice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky'

C, PInění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

- Zátkon č. t34l201'6 Sb., o zad'ávání veřejných zakázek
$ 219 odst. 1', neboť:

Zadavate| neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
věetně všech jejích zmén a dodatků v souladu se zákonem. obec nezveřejnila na profilu
zaďavate|e Smlouvu o dílo uzavřenou s ťrrmou Pozemní komunikace Bohemia, a.s. dne
2.5,2017, na veřejnou zakázku s názvem ''opravy místních komunikací v obci Bojanovice
2017, (cena díla Kč 689,492,90 bez DPH), jak byla povinna učinit do 15 dnů od jejího
uzavření,

NENAPRAVENo
obec sice dne 7.3.20]B zřídila profil zadavatele Portólu pro vhodné uveřejnění, ale takto
zřízený profil zadavatele nebyl zadán do Věstníku veřejných zakózek vedeného
Ministerstyem pro místní rozvoj CR (profil tudíž není funkční v souladu se zákonem)
a smlouva není zveřeiněna'

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



D) Závěr
Při přezkoumaní hospodaření obce Bojanovice za rok 2017 poďIe $ 2 a $ 3 zákona
ě, 42012004 Sb., ve ztění pozdějších předpisů

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
($10 odst. 3 písm. c) zékonač,.42012004 sb.)

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání.
. Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a).

Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle $ 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpoětu územního celku

b) podíl závazkttna rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komentář:
Celkoqi objem dlouhodobých pohledávek činí 0'00 Kč.
Celkoý objem dlouhodobýchzávazki činí 0,00 Kč.

0,03 oÁ

15,23 oÁ

0'00 7o

Výrok dte $ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb., v platném zněníz
. Dluh územního celku nepřekroči| 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Bojanovice 21.03.2018

Podpisy kontroloru:

Jiřina Šamanová

KRAJSKÝ ÚŘao
!. :REDoČEsKr; io KRÁ.I|(Xjr. r interního auditu a kontrolv
l;u 2l Praha 5, Zborovská 1l

/'-)V'''-'
4+?4

" " " '/ '
kontrolor pověýný Ťizením přezkoumání

[ns. ZdenkaZavřeIová



Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodďeni,pŤiěemž koneěným zněnímzprálry
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb.' k podaní písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému Ťizením
přezkoumríní

- ke zjištěním uvedeným v tomto. návrhu je moŽno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému Ťízetím
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor intemího auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 2IPraha5

- tento návrh zptávy o výsledku přezkoumání hospodďení obsahuje i výsledky konečného
dílčího přezkoumání

- se vyhotoluje ve dvou stejnopisech' přiěemŽ se stejnopis ě.2 pŤedává statutiímímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisuúzemního celku
vedeného odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zptávy o výsledku přezkoumání hospodďení obce Bojanovice o počtu 10 stran
byl seznámen a stejnopis č. 2 pŤevza|, p. Mgr. Václav Branný - místostarosta obce

Mgr. Václav Branný
místostarosta obce

Obec Bolanovice
252 06 Boianovice 12

lČ:002 41 091

dne2L 03.2018

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 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 _ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11,
I50 2I Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným
účtem v orgánech územního celku.

Územni celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zékonač.42012004 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 přezkoumávaj ícímu orgánu uvedenou zprávu zas|at.

Nesplněním těchto povinností Se uzemni celek dopustí přestupku podle ustanovení
$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uloŽí územního celku podle
ustanovení $ 14 odst. 2 zákonač,, 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000'..



Rozdělovník:

Steinonis Počet vÝtisků Předáno Převzal

1 1x Krajský uřad
Středočeského kraie

Jiřina Šamanová

2 1x
Obec

Bojanovice
Mgr. Václav Branný

Upozornění:
r |( novele zákona č. 25012000 sb. (zveřejňování po schválení orgánem obce) -

Upozoňujeme na novelu zákona ě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, s účinnosti oď 2l.2,2017, která byla provedena zákonem č. 24l20I7 sb,
kterym se mění ustanovení některých zákonů v souvislosti s přijetím právní úpravy
č. 23l20I7 sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Dle uvedené novely obec
byla povinna zveÍejnit na způsobem umožňujícím dálkoqý přístup (elektronicky)
schválený závěreěný :účet za rok 2016 do 30 dnů od jeho schválení v zastupitelstvu
obce, schváIená rozpoětová opatření, schválený střednědobý výhled rozpoětu. Porušení
těchto nových povinností je definováno jako správní delikt, po datu I.7.20I7 jsou

definovány jako přestupek, zakteý |ze uloŽit pokutu do 1.000.000,- Kč.

Upozornění:
. Používání kulatého razítka se státním znakem dle zákona č.35212001, Sb., o uŽÍvání

státních symbolů České republiky a o změně některych zákonůo ve znění
pozdějších předpisů - Upozorňujeme na Stanovisko odboru veřejné správy' dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra č. 4l20I4 (Používání kulatého razítka s malým, nebo
velkým státním znakemna dokumentech vydávaných v samostatné působnosti) - Uřední
razítko lze poúívat pouze na dokumentech vyhotovených v rámci přenesené
působnosti. Nelze tedy opatřovat úředním razítkem například obecně závazné lyhlášky
nebo smlouvy. Na razítku není moŽné uživat velký státní znak. Takové použití velkého
státního znaku může naplňovat skutkovou podstatu správního deliktu. Použití úředního
razítka obcí v případě' který není specifikován zákonem, může naplňovat skutkovou
podstatu správního deliktu. Případný požadavek správního orgánu, aby obec opatřila
dokument vydaný v samoštatné působnosti úředním razítkem,je v rozporu se zákonem
a obce by měly takový poŽadavek odmítnout.

Upozornění:
. Uzavírání veřejnoprávních smluv - Upozoňujeme na nutnost uzavirání

veřejnoprávních smluv dle $ 10a odst. 3 zákona č, 25012000 Sb., v případě poskýování
dotací - peněŽních prostředků - na stanovený účel z rozpoětu obce jiným subjektům' než
ji zřízeným příspěvkovým organizacím (namísto smluv darovacích uzavŤených podle
občanskóho záů<ona) vŽdy, pokud se jedná o prostředky použité k plnění úkolů obce
v samostatné působnosti a tudíž véaaných k tomuto účelu (Do samostatné působnosti
obce ná\eží podle $ 35 zákona č. 128/2000 Sb. záIežitostí, které jsou v zájmu obce
a jejich občanů. obec v samostatné působnosti ve svém izemnim obvodu dále pečuje
v souladu s místními předpoklady a S místními zvyklostmi o výváření podmínek



pro rozvoj sociálhí péče, a pro uspokojování potřeb svých občanů, zqména
o uspokojování p.otřeby bydlení, ochrany a rczvoje zdtavi, dopravy a spojů, potřeby
informací, výchovy a vzďěIávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného
pořádku.) _ viz Stanovisko Ministerstva financí k někteqým dotazům územních
samosprávných celků k novele zákona ě. 25012000 Sb. zveřejněné ve Zprávách
Ministerstva financí České republiky pro finanční orgríny obcí a krajů č. 3 z roku 2015.

Upozornění: l
. Přesnost a úplnost usnesení zastupitelstva obce - Upozorňujeme na nutnost uvádět

v usneseních zastupitelstva obce týkajících se zejména zmocnění starostky k provádění
rozpočtových opatření v souvislosti s koncem účetního období přesnou a konkrétní
formulaci, aby bylo zřqmé, k jakému úkonu a v jakém rozsahu je zmocněna.
Podotykáme, že pak jíž zashqitelstvo obce znor,u rozpočtové.opatření neschvaluje,
ale pouze bere na vědomí'

&..
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