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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
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za rok 2016

Přezkoumáni hospodařeni obce Psáry za rok 2016 bylo zahájeno dne 02.08.2016 doručením
oznámení o zahájení přezkoumáni hospodařeni zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumáni se uskutečnilo ve dnech:
. 27. 02. 2017
. 22. 11. 2016

nazaklade zákona č 420/2004 Sb , o přezkoumávám hospodařeni územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období: 01.01.2016-31. 12.2016

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Psáry
Pražská 137

25244 Psáry

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený uzením přezkoumáni:
- kontroloři:

Helena Lišková

Irena Kovaříková (27. 2. 2016)
PhDr. Ladislav Tomášek

Zástupci obce: Milan Vácha - starosta
Vlasta Málková - místostarostka
Jaroslava Alferyová - hlavní účetní



Pověření k přezkoumáni podle § 5 odst. l zákona č. 420/2004 Sb., §4 a § 6 zákona
č 255/2012 Sb., vše ve zněni pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboni kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Tyčová dne 25. 7. 2016,
podč.j. 103459/2016/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle úst. § 2 žák. č. 420/2004 Sb., ve zněni pozdějších
předpisů, údaje o roéním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č. 250/2000 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, a to:

- plněni příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajicich se rozpočtových
prostředků,

- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy

mezi dvěma nebo více úzenmimi celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,

- finanční operace, týkajici se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtováni a vypořádáni finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtům obci k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
- nakládáni a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodařeni s majetkem státu, s nímž hospodáři uzemni celek,
- zadávání a uskutečňováni veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládáni s nimi,
- ručeni za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob,
- zňzováni věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzováni jednotlivých
právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněni tohoto
úkonu.

Podle ustanoveni § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumáni údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předáni zprávy o výsledku přezkoumání:
27. 02. 2017.



A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled

. sestaven na roky 2016 - 2018, schválen zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2015
Návrh rozpočtu

. zveřejněn ve dnech 27. 11.2015 - 15. 12.2015
Schválený rozpočet

. zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2015 jako schodkový, schodek kryt z přebytku minulých
let (2015) - závazné ukazatele rozpočtové skladby paragrafy

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
. pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Psáry schváleny radou

obcedne21. 12.2015 aoznamenydopisemdne28. 12.2015
Rozpočtová opatření

. č. l - schváleno zastupitelstvem obce dne 20.4.2016

. č. 2 - schváleno radou obce dne 22. 6. 2016

. 6. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 22.6. 2016

. č. 4 - schváleno radou obce dne 24. 8. 2016

. č. 5 - schváleno radou obce dne 14.9.2016

. č. 6 - schváleno zastupitelstvem obce dne 14.9.2016

. č. 7 - schváleno radou obce dne 9. 11.2016

. č. 8 - schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 12.2016

. č. 9 - schváleno radou obce dne 29. 12.2016

Závěrečný účet
. schválen zastupitelstvem obce dne 20.4.2016, s vyjádřením "bez výhrad", společně

se Zprávou o výsledku přezkoumáni hospodařeni obce - návrh zveřejněn ve dnech
1. 4. 2016- 19. 4. 2016

Výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu
. sestaven k 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 31. 8., 30.9., 31. 10.2016 ze dne 10. 11.2016.

k31. 12.2016ze dne 26. 1.2017
Výkaz zisku a ztráty

. sestaven k 31.3., 30.6., 30.9.2016 ze dne 18. 10.2016, k 31. 12.2016 ze dne 9.2.2017
Rozvaha

. sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2016 ze dne 18. 10.2016, k 31. 12.2016 ze dne 9.2.2017
Příloha rozvahy

. sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2016 ze dne 18. 10.2016, k 31. 12.2016 ze dne 9.2.2017
Účtový rozvrh

. předložen platný pro rok 2016
Hlavni kniha

. předložena k 31. 10., 31. 12. 2016 - dle potřeby
Uéetní deník

. předložen k 31. 10., 31. 12. 2016 - dle potřeby
Kniha došlých faktur

. k 27. 10. 2016 ze dne 2600633, k 3+. 12. 2016 do č. fa 2600820
Kniha odeslaných faktur

. k 2. ) l.2016 do č. fa 2016051,2016062
Faktura

. dle knihy vystavených faktur é. 2016008 ze dne 14. 4.2016 - 6. 2016012 ze dne
18.4.2016, 6. 2016018 ze dne 30. 5.2016 - é. 2016024 ze dne 13. 7.2016, č. 2016053
ze dne 1. 12.2016-č. 2016061 zedne31. 12. 2016



. dle knihy došlých faktur č. 2600153 ze dne 4.4.2016 - č. 2600186 ze dne 19.4.2016.
č. 2600301 - 6. 3. 6.2016 - 6. 2600331 ze dne 13.6.2016, č. 2600720 ze dne 1. 12.2016
-c. 2600798zedne31. 12. 2016

Bankovní výpis
. k základnímu běžnému účtu č. 23734349/0800 vedenému u CS a. s. - č. 74 ze dne

1.4.2016 - é. 95 ze dne 30.4.2016, i. 119 ze dne 1.6.2016 - č. 141 ze dne 30.6.2016.
é. 237 ze dne 4. 11.2016-č. 261 zedne31. 12. 2016

. k běžnému účtu č. 35-0023734349/0800 vedenému u CS a.s. - 6. l ze dne 31. 7. 2016.
č. 2 ze dne 31. 12.2016

. k úvěrovému úCtu č. l - č. 299012419/0800 vedenému u CS a.s. - c. 8 ze dne 30.4.2016
- C. 12 ze dne 30. 6.2016, č. 23 ze dne 20. 12.2016 - C. 24 ze dne 31. 12.2016

. k termínovanému účtu č. 3001245468/5800 vedenému u J&T Banka a. s. 6. 1 ze dne
3. 6. 2016, 6. 2 ze dne 31. 12. 2016

. k běžnému účtu C. 94-3514111/0710 vedenému u CNB č. 7 ze dne 6.4. 2016 - é. 21
ze dne 30. 6. 2016, č. 32 ze dne 11. 11. 2016 - é. 37 ze dne 30. 12. 2016

Účetní doklad

. k základnímu běžnému účtu 6. 23734349/0800 - c. 130074 - č. 130095. é. 130119
-č. 130141, č. 130221-c. 130261

. k běžnému účtu č. 35-0023734349/0800 - C. 120001, č. 120002 - c. 120003

. k úvěrovému úétué.I-é. 299012419/0800-č. 170008-6. 170012, 170023 -č. 170024

. k terminovanému účtu č. 3001245468/5800 - . č. 110001, 110002

. k běžnému účtu č. 94-3514111/0710-c. 150007- 150021, 6. 150032-C. 150037
Pokladní kniha (deník)

. za měsíc duben, červen a prosinec 2016

. skonta pokladních hotovostí ke dni dílčího přezkoumání v 8:00 hod činí : pokladna
pnjmová I. - Kč 1. 550, 00, příjmová II. - Ke 2. 495, 00, příjmová III. - Ke 2. 810, 00
a hlavní pokladna výdajová Kč 12. 484, 00 a jsou všechna shodná s vykázanými zůstatky
v pokladních knihách

Pokladní doklad

. C. V16100098 ze dne 4.4.2016 - 6. V 16100060 ze dne 29.4.2016

. é. P 16100048 ze dne 4. 4. 2016 - č. P 16100059 ze dne 29. 4. 2016

. č. V 16100185 ze dne 3. 6. 2016 - 6. V 16100220 ze dne 30. 6. 2016

. é. P 16100073 ze dne 3. 6.2016 - é. P 16100081 ze dne 30.6.2016

. Hlavni pokladna: č. V 16100395 ze dne 5. 12. 2016 - č. V 16100426 ze dne 30. 12. 2016.
pokladna poplatky: é. P 16202213 ze dne 1. 12. 2016 - é. V 16200137 ze dne 29. 12. 2016.
pokladna správní poplatky: é. P 16301001 ze dne 1. 12. 2016 - č. V 16300015 ze dne
29. 12.2016, pokladna Czech point: č. P 16400350 ze dne 1. 12.2016 - č. V16400013
zedne29. 12.2016,

Evidence poplatků
* za psy a za komunální odpad - vedena v programu Triada

Evidence pohledávek
. vedena v PC - Triada

Evidence závazků
* vedena v PC - Triada

Evidence majetku
. vedena v modulu majetku Triada

Inventurní soupis majetku a závazků
. složka inventarizace majetku a závazků obce Psáry k 31. 12. 2016 - Plán inventur na rok

2016 ze dne 21. 12.2016, proškolení inventarizační komise ze dne 2. 1.2017 inventumi
soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31. 12.2016, výpisy z listů vlastnictví



k 31. 12.2016 pro obec Psáry a k.ú. Psáry, Dolní Jirčany, Homi Jirčany, Tábor -
namátkově dle potřeby, inventarizaéni zpráva za rok 2016 ze dne 10. 2.2017

Odměňováni členů zastupitelstva
. výplatnice uvolněného starosty, uvolněné místostarostky, neuvolněné místostarostky

a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva za měsíc leden, únor, březen a duben
Účetnictví ostatní

. Protokol o schváleni účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Psáry za rok 2015,
ze dne 30.3.2016, Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2015 ze dne
20.4.2016

Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo ze dne 27. 5.2016. Obec Psáry jako objednatel, Zepris, s. r.o. jako

zhotovitel. Předmětem smlouvy je zhotovení díla "Psáry - kanalizace a vodovod v úl.
Nad Cihelnou". Cena díla činí Kč 675. 468,00 a je shodná s nabídkovou cenou.

. Smlouva o dílo ze dne 3. 10.2016. Obec Psáry jako objednatel, Silnice Chmelíř, s. r. o.
jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je zhotoveni díla "Rekonstrukce komunikace
a dešťové kanalizace v ulici Sportovců, v k.ú. Dolní Jiréany. ". Cena díla činí Kč
3, 397. 343, 56 a je shodná s nabídkovou cenou. Smlouva o dílo zveřejněna na profilu
zadavatele dne 4. 10. 2016.

Smlouvy o převodu majetku (koupe, prodej, směna, převod)
. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 100399168), ze dne 3.6.2016. Česká

republika - Státní pozemkový úřad převádí obci Psáry pozemek p. č. 117/1 v k.ú. Dolní
Jiréany. uzavřeni smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 12.2015.

. Kupní smlouva ze dne 25. 10.2016. Obec Psáry kupuje od Římskokatolické farnosti
Jílové u Prahy pozemek p.é. 497/536 o výměře536 m2 v k. u. Dolní Jiréany. Kupní cena
činí Kč 388.600,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 5. 10.2016.

. Kupní smlouva ze dne 10. 10.2016. Obec Psáry prodává Středočeskému kraji soubor
pozemků v k. ú. Dolní Jiréany za celkovou cenu Kč 3,216. 155, 00. Uzavření smlouvy
schváleno zastupitelstvem obce dne 5. 10. 2016.

. Kupní smlouva ze dne 11. 7.2016. Obec Psáry prodává pí R.B., pí Z.N. a p. K. M.
pozemky p. č. 645/3 o výměře 65 m2 a p. č. 645/2 o výměře 35 m2 v k.ú. Dolní Jiréany.
uzavřeni smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 6. 2016.

Darovací smlouvy
. Darovací smlouva ze dne 22. 4.2016. Obec Psáry dostává od p. M.K. pozemek p. č.

1112/4o výměře 61 m2 v k.ú. Psáry. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce
dne 20.4.2016.

Smlouvy o výpůjčce
. Smlouva o výpůjčce ze dne 20. 10.2016. Obec Psáry půjčuje Středočeskému kraji soubor

pozemků v k.ú. Dolní Jiréany pro realizaci stavby Krajskou správou a údržbou silnic.
Uzavřeno bezplatně. Uzavření smlouvy schváleno radou obce dne 12. 10. 2016.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
. ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 20. 10.2016 - zveřejněn ve dnech 19.9.2016 - 5. 10.2016
. ke Kupní smlouvě ze dne 11.7.2016 - uveřejněn ve dnech 6.6.2016 -22.6.2016
. ke Kupní smlouvě ze dne 10. 10.2016 - zveřejněn ve dnech 19.9.2016 - 5. 10.2016

Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 11 .4.2016. Obec Psáry jako strana povinná,

p. P. P. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 380/3 a p.č. 378/1
v k.ú. Dolní Jirčany. Uzavřeno bezplatně. Uzavření smlouvy schváleno radou obce dne
21. 12. 2015.



Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
. Veřejnoprávní' smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2016 z rozpočtu

Středočeského kraje, ze dne 29. 9. 2016. Obci Psáry je poskytnuta dotace ve výši K.é
35. 000, 00 na Notebook a software pro knihovnu v Psárech. Uzavřeni smlouvy
schváleno radou obce dne 8. 6. 2016.

. Veřejnoprávni smlouva o poskytnuti individuální účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje, ze dne 19. 9. 2016. Obci Psáry je poskytnuta dotace ve výši Kč
600.000,00 na Vodovod v ulici Nad Cihelnou.

. Smlouva č. 06911532 o poskytnuti podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky, ze dne 5. 12. 2016. Obci Psáryjsou poskytnuty finanční prostředky ve výši Kč
112. 002, 00, na akci " Revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže v obci Psáry". Přijeti
dotace schválen radou obce dne 23. 11. 2016.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 20/2016, ze dne 21. 3. 2016. Obec Psáry

poskytuje Sportovnímu klubu Rapid Psáry dotaci ve výši Ke 350. 000, 00. Uzavřeni
smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 17.2.2016.

. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 19/2016, ze dne 23. 3.2016. Obec Psáry
poskytuje Sportovnímu klubu Cechoslovan dotaci ve výši Kč 400.000,00. Uzavřeni
smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 17.2.2016.

. Veřejnoprávní smlouva o poskytnuti dotace 6. 18/2016, ze dne 22. 3.2016. Obec Psáry
poskytuje Sdruženi hasičů Cech, Moravy a Slezska SDH Psáry dotaci ve výši Kč
80. 000, 00. Uzavřeni smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 2. 2016.

. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace c. 17/2016, ze dne 17. 3.2016. Obec Psáry
poskytuje Sdruženi hasičů Cech, Moravy a Slezska SDH Dolní Jiréany dotaci ve výši
Kč 65. 000,00. Uzavřeni smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 17.2. 2016.

. Veřejnoprávní smlouva o poskytnuti dotace č. 15/2016, ze dne 16. 3.2016. Obec Psáry
poskytuje Centru Mozaika O.P. S. dotaci ve výši Kč 300. 000, 00. Uzavřeni smlouvy
schváleno zastupitelstvem obce dne 17.2. 2016.

Dohody o pracovní činnosti
. uzavřená dne 1. 5.2016 s p. R. M. na úklid a čištění obce - sjednáno do 31. 12.2016.

v rozsahu 20 hodin týdně
Dohody o provedení práce

. uzavřená dne 20. 1.2016 pí J.B. na práci uklizečky - sjednáno do 30. 6. 2016, v rozsahu
do 300 hodin,

. uzavřená dne 27.6.2016 s pí M.S. na práci správkyně hřbitova v Psárech - sjednáno
do 31. 12. 2016, vrozsahu do 300 hodin,

. uzavřená dne 7. 9. 2016 s p. L.S. na práci lektora akce EduPoint - sjednáno na den
22. 9. 2016, v rozsahu 5 hodin

Dokumentace k veřejným zakázkám
. Složka veřejné zakázky malého rozsahu "Psáry - kanalizace a vodovod v úl. Nad

Cihelnou". Výzva zadána dne 14.4.2016. Doručeno 6 nabídek. Protokol o otevíráni
obálek a hodnoceni nabídek ze dne 9. 5.2016. Komisi vybrána firma Zepris, s. r. o. Výběr
uchazeče schválen radou obce dne 11.5. 2016. Kupní cena činí K.Č 675.468,00 bez DPH
a je shodná s uzavřenou Smlouvou o dílo, uzavřena dne 27. 5. 2016.

. Složka veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce komunikace a dšťové kanalizace
v ulici Sportovců, v k. ú. Dolní Jircany". Výzva zadána dne 2. 8.2016. Domčeno 5
nabídek. Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 31. 5. 2018. Komisi
vybrána firma Silnice Chmelíř, s. r.o. Výběr uchazeče schválen zastupitelstvem obce dne
14. 9. 2016. Kupní cena činí Ke 3, 397. 343, 56, bez DPH a je shodná s uzavřenou



Smlouvou o dílo, uzavřena dne 3. 10. 2016. Smlouva o dílo zveřejněna na profilu
zadavatele dne 4. 10. 2016.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. é. 7 ze dne 16. 12.2015 (rozpočet), C. l ze dne 17.2. 2016, é. 2 ze dne 20.4.2016, é. 3

ze dne 22.6.2016, 6. 4 ze dne 14.9.2016, č. 5 ze dne 5. 10.2016, 6. 6 ze dne 14. 12.2016
- nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy z jednáni rady včetně usneseni
. c. l ze dne 6. 1.2016 - č. 35 ze dne 29. 12. 2016 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací
. Zápis o výsledku veřejnosprávni kontroly u příspěvkové organizace Základní škola

Mateřská škola Psáry, ze dne 18. 5. 2016. Předmětem kontroly bylo nastaveni vnitřního
kontrolního systému, systém vedeni účetnictví.

. Protokol o kontrole za období listopad - prosinec 2016 u Základní školy a Mateřské
školy Psáry. Předmětem kontroly byly přijaté faktury, pokladní doklady, výpisy z účtů,
hlavní kniha, obratová předloha.

V kontrolovaném období obec Psáry, dle prohlášeni starosty obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, pachtovní, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky
fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3
zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí
a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ruéitelského
závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdruženi, smlouvu o společnosti a poskytováni
majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani
neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila
pnspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu,
neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou
(podnikatelskou) činnost.



6. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumáni hospodaření obce Psáry:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Psáry za rok 2016 podle § 2a § 3 zákona
é. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozorněni na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona c. 420/2004 Sb., v platném zněni:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 pism. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném zněni:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) pódii zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

3,56 %

4, 10 %

0,15 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 2 087 559,00 Ke.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 3 627 387, 85 Kč.

Psáry 27.02.2017

KRAJSKÝ ÚŘAD R1
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

[ Odbor kontroly
15021Praha5, Zborov>ktll

Podpisy kontrolorů:

Helena Lišková

Irena Kovaříková

PhDr. Ladislav Tomášek

kontrolor pověřený řízením prezkmcmSm

kontrolorka



Tato zpráva o výsledku přezkoumáni:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni, přičemž konečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. l písm. d) zákona
č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumáni

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předáni návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumáni na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11
15021 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření obsahuje i výsledky konečného
dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pnčemž se stejnopis 6. 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. l se zakládá do pnslušného spisu územního celku
vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni obce Psáry o počtu 11 stran byl
seznámen a stejnopis 6. 2 převzal p. Milan Vácha, starosta obce.

Milan Vácha

starosta obce Psáry
dne 27. 02'

Poznámka:

Uzemní celek je ve smyslu úst. § 13 odst. l písm. b) zákona 6. 420/2004 Sb., povinen
přijmout opatřeni k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodařeni a podat o tom písemnou informaci pnslušnému přezkoumávajícímu
orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská l l, 150 21 Praha 5.
a to nejpozději do 15 dnů po projednáni této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.

Uzemni celek je dále ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. l písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plněni přijatých opatřeni a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se uzemni celek dopustí správního deliktu podle ustanoveni
§ 14 odst. l pism. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územního celku podle
ustanoveni § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50. 000. -.



Rozdělovník:

Stejnopis

l

2

Počet výtisků

l X

l X

Předáno

Krajský úřad
Středočeského kraje

Obec
Psáry

Převzal

Helena Lišková

Milan Vácha


