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Stejnopis č. 2

Zp ráva o výstedku přezkoumání hospodaření obce

žl_nrv
Ič: 00236691

za rok 20t7

přezkoumání hospodaření obce Žteay zarck2017 bylo zahájeno dne 19.07.2017 doruěením

oznátmení o zahájénípřezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
. 02.11.2017
. 02.05.2018

na zék1aďé zákona é. 42012004 Sb., o přezkoumávaní hospodaření Územních samosprávných

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znént pozdějších předpisŮ a v souladu se zákonem

č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období: 01.01,2017 ,31,12,2017

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Žteay
Zámecké nátm. 67
285 6t Žteay

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený frzením přezkoumání :

- kontroloři:

Zástupci obce:

Jiří Černovský
Ing. Helena Francová

vladimír Šir,aeuř - starosta

Renata Merhautová - hlavní úěetní

Krajský úřad Středočeského kraie
oDBoR turrRruíno RUDITU A KoNTRoLY



Pověření kpřezkoumaní podle § 5 odst. 1 zákona é. 420DW4 Sb., § 4 a § 6 zákona

ě. 255t2OIŽ Sb., vše vé znění pozdějších předpisů" vydala vedoucí Odboru kontroly

Krajského uřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpránka f}vořáková Týcová dne 7.8-2017,

pod čj. 09823ll20l7/KUSK.

předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zek. ě. 42012004 Sb., ve mění PozdějŠÍch
předpisů, údaje o ročním hospodaření uzemního celku, tvořící součást ávěrďného ÚČtu podle

zákolaé.25012000 Sb., ve nĚní pozdějších předpisti a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžúch operací fýkajících se rozpoČtových

prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

- naklady a,4ýnosy podnikatelské ěinnosti územního celku,
_ peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na zékJaďé smlouvY

mezi dvÉma nebo více územními celky, anebo na zakladě smlouvy sjinými
právnickými nebo fpickými osobami,

_ finanční operace, fýkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisŮ o ÚČetnictvÍ,
_ hospodaření a nakládaní s prostředky poskytnutými z Narodního fondu a s dalŠÍmi

prostředky ze zal,raníčí poslqrtnutým i na základě mezinarodních smluv,
- vniětovaní a vypořádání ťrnančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpoČtŮm krajŮ,

k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
_ nakládaní a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
_ nakládaní a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří Územní celek,

- zadávání a uskuteěňování veřejných zakánek, s výjimkou ÚkonŮ a postuPŮ

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,

- stav pohledávek azávazktt a nakládaní s nimi,
- ručení zazávazky fyzických a právnických osob,
_ zastavovaní movifých a nemoviých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizovéní věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběroqim způsobem s ohledem na qýznamnost

jednotlivých skutéěností podle předmětu a obsahu přezkoumaní. Při posuzování jednotlivých

irávních-úkonů se vychžní ze znéni právních předpisů platn}ch ke dni uskutečnění tohoto

úkonu.

podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumaní Údaje,

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předaní zptávy o qýsledku přezkoumánÍ:

02.05.2018.
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A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhtedl na roky 2015 - 2019 schválený zastupitelswem obce dne 22.12.2014
r na roky 2017 - 2021 schválený zastupitelswem obce dne 19.12.2016, zveřejněn

elektronicky (datum zveřejnění nedoložen)
. náwh střednědobého výhledu rozpočfu na roky 2018 - 2022, doložka o zveřejnění

v termínu 31.10.2017 - 18.12.2017
. sťednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2022, schválený zastupitelstvem obce dne

I8.I2.20I7, zveřej něn elektronicky (datum zveřej nění nedoložen)
Návrh rozpočtu
l na rok20l7
. Doložka o zveřejnění v termínu 30.1I.2016 - 17.12.2016

Schválený rozpočetr na rok2017, schválený zasfupitelstvem obce dne 19.12.2016. zveřejněn elektronicky (dafum zveřejnění nedoložen)
Stan ovení záv azný ch u kazatelů zíuený m o rga niz acíml RozpočetZákladní školy a Mateřské školy Žteby narok2}l7
. Zálohy na provoz na rok 20|7 pro příspěvkovou organizaci Záú<|adní škola a Mateřská

škob Žleby ze dne 4.I.2017 ve výši 1.250.000,- Kč
l Htazení mzdových nakladů pro rok 2017 ze dne 4.1,2017 pto příspěvkovou organizaci

Zéktadni škola a Mateřská škola Žleby ve výši 1.950.000,- Kě. Oználmení e-mailem ze dne 24.4.2017 o naqýšení rozpočtu na rok 2017 o 25I.4l3,-Kě
Rozpočtová opatření
. ě. 1 schválené zastupitelstvem obce dne27.2.2017
. č.2 schválené zastupitelstvem obce dne27.3.2017. č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne29.5.2017. č. 4 schválené zastupitelstvem obce dne 26.6.2017. ě. 5 schválené zastupitelstvem obce dne 18.9.2017. č. 6 schválené zastupitelstvem obce dne 30.10.2017. é.7 schválené zasfupitelstvem obce dne 27 .l1.2017. č. 8 schválené zastupitelstvem obce dne 18.12.2017
r rozpočtová opatření byla zveřejněna elektronicky (datum zveíejnéní nedoložen)

Závěrečný účet. zarok 2016, schválený zastupitelstvem obce dne29.5.2017 s vyjádřením "s qfhradou"
. náwh závěrečného účtu zveřejněný v termínu 26.4.2017 -26.5.2017
. schválený záv&ečný účet zveřejněn elektronicky 2.1I.Z017

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. k30.9.2017 ze dne 13.10.2017
. k 31.12.2017 ze dne25.I.2018

Yýkazzisku aztráty. k30.9.20I7 ze dne23.I0.20I7
. k 31.12.2017 ze dne 9.2.2018

Rozvaha
. k30.9.20I7 ze dne23.10.2017. k 31.12.2017 ze dne 9.2.2018

Příloha rozvahy. k30.9.20I7 ze dne23.10.2017. k 3\.l2.20l7 ze dne 9.2.2018



ÚčtovY rozvrh
. platný pro úěetní období 2017

Hlavní kniha
. analytická předvaha za období 09l20l7 ze dne 13 -102017
. analytická předvaha za období t2l20l7 ze dne 13.4.2018

Kniha došlých faktur
. 7fdne 2.1 1.2017,k 31.t2.20l7 ze dne Z5.1.20I8

Kniha odeslaných faktur
. zedne 2.1 L.20l7,k 31.12.20t7 ze dne 16.1.2018

Faktura. dodavatelská č.: 1700100065 - 1700100140, |700L00220 - l700100295, l700100330 -

l700100382
. dodavatelskáč.: 1700900060 - 17000900079
. dodavatelská ě.: 17021000l0 - 1702100028
. odběratelskáč.: |700200027 - t700200041, 1700200467 _ 1700200048
. odběratelskáč.: 1710200001 - l710200004
. odběratelská č.: 17l 120000L - 1711200009

Bankovní výpis
r č.: 65 - 105, t49 - 192,25l kběžrém účfu č. 443526319/0800 vedenému u CS a.s.

. ě.: 13 -26,29 - 35 bankovního účtu ČNg q+-to815561/0710

. č.: g,lzkběžnému účtu č. 420031136216800 vedenému u Sberbank CZ a.s.

. ě.: 9, Lzkběžnému účtu č. 4200489996/6800 vedenému u Sberbank CZ a.s.
l č.: g,lzkúvěrovému účtu č. l3I332CZKl2020t vedenému u Sberbank CZ a.s.

účetní doklad
. č.: 1700500001 _ 1700500003, 1700500010, 1700500012,1700500014, 1700500027,

1700500033, 1700500039, 1700500042, 1700500044, 1700500048, 1700500050,

1700500057, 1700500058, 1700500069 - 1700500074
Pokladní kniha (deník)
. pokladní kniha hlavní pokladny za období 04, 09, 12 l 2017
. pokladní kniha pokladny COV za období 06 l2017
r stop stav pokladní hotovosti hlavní pokladny k 2.11.2017 (8:10 hodin) shodný

se zůstatkem v pokladní knize ěinil 887,- Kč.
l stop stav poúadní hotovosti pokladny Čov k 2.1t.20l7 (8:15 hodin) shodný

se zůstatkem v pokladní knize činil 5.774,- Kč
. stop stav cenin k 2.1I.20]r7 (8:20 hodin) éínl|326 ks stravenek ve jmenovité hodnotě

stravenky 80,- Kč a souhlasil na evidenci
pokladní doklad
r č.: 1770100538 _ l770100735,1770101480 - 1770101588, l770l0l827 - l770I0l90l
. č.: 1770200270 - 1770200327

Evidence poplatků
. k datu 30.6.20|7 zatuhý komunální odpad

Inventurní soupis maj etku a záv azkíl
. složka "Inventarizace majetku a závazkttk 31.12.20t7"

Mzdová agenda
. Rekapifulace mezd za období 01,02,07,08120117 - dle potřeby

Odměňování členů zastupitelstva
. Stanovení měsíčníctrodměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne 25.1.2016

a27.2.2017
. Měsíění odměny zastupitelů za období 0I,02,07,08l20l7
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účctnicwí ostatní. Účetní závérka obce sestavená k dafu 31.12.2016 včetně podkladů, schválená
zastupitelstvem obce 26.6.2017

Výkaz zisku aztráty zíizených příspěvkových organizací. k3l.|2.20l7 ze dne 6.2.2018 Základni škola a Mateřská škola Žleby
Rozvaha zíwený ch příspěvkových organizací. k 31.12.2017 ze dne 6.2.20t8 Zéů<ladníškola a Mateřská škola Žleby
Smlouvy o dílor Smlouva o dílo č. l7l20l7 uzaÝřená dne 25.L.20l7 se áotovitelem Plastová okna

Heřmanův Městec s.r.o. Heřmanův Městec na dodávku a montéž plastoqých oken
do tělocvičny, cena ďíla451.3I2,-Ké včetně DPH

' Smlouva o dílo uzavřená dne 15.3.2017 se áotovitelem R. Pikl, Chrudim na posílení
bezdrátového roálasu v místních ěastech Zehuby a Kamenné Mosty, cena díla
72.t28,- Kč včetně DPH

' Smlouva o dílo uzavřená dne 15.5.2017 se áotovitelem Stavební společnost KH 12
s.r.o. Kutná Hora na pokládku obrub a zámlkové dlažby, cena díla 136.384,_ Kč včetně
DPH

' Kupní smlouva ze dne 14.6.2017 na nákup travního traktoru HECHT 5938, kupní cena
99.990,- Kč včetně DPH

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
' Sdělení ze dne |3.6.2017 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj o nabyí pozemku

KN č. 350lI9 o výměře 1I2m2 v k.ú. Zehuby
' Smlouva o budoucí smlouvě kupní a o provozovtíní předmětu koupě ze dne 27 .lI.20I7,

investor obec Žteby, vlastník pozemku fyzíckáosobá
Darovací smlouvy
' Darovací smlouva ze dne 24.4.2017 na poskynutí ťrnančního daru ve výši 4.000,- Kě

z rozpoětu obce, obdarovaný RYTMUS Střední Čechy, o.p.s. Benešov
' Darovací smlouva (nedatovaná) na poskytnutí ťrnaněního daru ve výši 4.000,- Kč

zrozpoétu obce, obdarovaný Milsyk s.ť.o., Čáslav (na dětskou péči)
' Darovací smlouva ze dne 22.5.2017 na poskytnutí motorové řetězové pily Dolmar/PS

7300 v hodnotě 34.640,- Kč, obdarovaný obec ŽIeby, diárce ČR - HasiOský záchranný
sbor Středočeského kraje Kladnor Darovací smlouva ze dne 18.12.2017 na poskytnutí ťrnančního daru ve výši 20.000,- Kč
z tozpoéttl obce, obdarovaný Městská nemocnice Čáslav

' Darovací smlouva ze dne I9.I2.20I7 na poskytnutí finančního daru ve v|ši 25.000,_ Kě
z rozpočtu obce, obdarovaný Sbor dobrovolných hasičů Zehuby

' Darovací smlouva ze dne I9.I2.20I7 na poskytnutí finaněního daru ve výši 40.000,- Kč
z rozpočtu obce, obdarovaný Sbor dobrovolných hasičů Žteayr Darovací smlouva ze dne I9.L2.2017 na poskytnutí íinančního daru ve v/ši 30.000,- Kč
z rozpočtu obce, obdarovaný Český svazženŽteay

Smlouvy nájemní
' Smlouva o pronájmu nebytových prostor v č.p. 429 Ž|eby, pronajímatel obec Žleby,

nájemce fyzickáosoba
r Smlouva o nájmu pozemku č.20l2J11700ll2017 ze dne27.3.2017 na pronájem plochy

placeného parkoviště, pronajímatel Národní památkový ústav Praha 1, nájemce obec
Zleby

' Smlouva o zemédělské pachtu ze dne 1.II.20t7 na propachtování zemědělských
pozemkŮ v k.ú. Ronov nad Doubravou, Zehuby, ŽIeby, propachtovatel obec Ž|eby,
pachtýř Zemědělské obchodní družstvo Potěhy

§----------7

V
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ZvcřcJněnó záměry o nakládání s majetkem
. 7,áměr obce na pronájem nebytových prostor v č.p. 429 ŽIeby, zveřejněný 3.12.2016 ,

|9.12.20I6
. Záměr obce na propachtování zemédělslcých pozemků v k.ú. Ronov nad Doubravou,

Zehuby, Žleby,zveřejněný 5.10.2017 - 30.10.2017

Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva o ňízení věcného břemene - služebnosti ě. N-12-60lg306l0l, ŽLeby Sibiř,

vzavíenádne25.4.2017 s oprávněným ČBz pistribuce, a.s. Děčín IV
r Smlouva o ňízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6003462NBll2, Kamenné

Mo.ty, uzavŤenádne 4.10.2017 s oprávněnymČYZDistribuce, a.s. Děěín IV
. Smlouva o zřizeni služebnosti ie dne-4.10.2017, (pozemek p.č. 935 k.ú. ŽlebY,

s oprávněný Česká telekomunikační infrastruktura a.s- Praha 3

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
. Veřejnoprávní smlouva že dne 19.12.2017 na poskytnutí dotace zrczpočtll obce ve rnýši

60.0Ó0,--Kě, příjemce Sokol ŽteUy
. Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté od obce ZLeby ze dne 5.2.2018
. Véřejnoprávní smlouva ze dle 19.12.2017 9a poskytnutí dotace zrczpoétts obce ve uýši

70.000,- Kč, příjemce SK Transpa Spartak Zleby
Vyučtování neinvestiční dotace poskytnuté od obce ŽIeby ze dne20.1.2018

Dohody o provedení práce
. ze dne 1.1.2017 na uklízečku veřejných prostor
. ze dne 1.1.2017 nadozor COV-DPP
. ze dne 1.1.2017 naídržbu hřbitova
J ze dne 10.7.2017 nadrobné údržbařské práce

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
. Dodatekč.2 ze dne 27.9.2017 k pracovní smlouvě
. Platový výměr ze dne24.7,2Ot7 zaměstnanec na pozici uklízeč veřejného prostranství
. Dohoda o hmotné odpovědnosti uzaťená dne I5.3.20l7 se zaměstnancem obce

na výběr parkovného
D okumentace k veřej ným zakázkám
. složka zakévky-malého rozsahu na dodávku a montáň plastoqich oken do tělocvičny,

na zál<ladé poptávkového řízení tři nabídky, zekeých zastupitelstvo obce schválilo dne

23.1.2017 nejnižší cenovou nabídku od společnosti Plastová okna HeřmanŮv Městec

s.r.o. Heřmanův Městec na dodávku amontiň plastoqých oken, cena díla 451.312,- KČ

včetně DPH
Vnitřní předpis a směrnice
. Směrnice č. ll2017 Pravidla pro zadávéní veřejných zakánek malého rozsahu mimo

režim zékona schválená zastupitelstvem obce 27 .2.20t7
Informace o přijatých opatřeních (zák 42012004 Sb., 32012001Sb., apod.)
. Informaóe o náprav"ní zjištěných nedostatků, doručeno kontrolnímu orgánu 7.6.2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
r řonaného dne: tg.tZ.ZOtS, 23.t.20|7, 27.2.2017, 27.3.2017, 24.4.2017, 29.5.2017,

26.6.2017, I8.9.2017,30.10.2017 ,27 .17.2017, l8.12.2al7 - nepřezkoumáváno, pouŽito

podpůmě
Výsledky kontrol zíízený ch organizací
. Protokol o rnýsledku veřejnosprávní kontroly na místě_provedené dne 13.12.2017

u příspěvkové organizace Základlt škola a Mateřská škola Zleby
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V kontrolovaném období obec Žleby, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, darovacÍ, smlouvu o výpŮjČce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízeni práva
stavbY k Pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila s májetkem státu, neručila svým
majetkem za závazkY fuzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
vYjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcíóh, nezastavila movitý á n"-ouitli majetek,
neuzavřela smlouvu o Přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smltuvu o převzetí dluhu,
o Převzetí ruČitelského závazku. o přistoupení k závazku a smloul,u o sdružení, smlouvu
o sPoleČnosti a PoskYtování majetkových hodnot podle smlouly o sdružení, jehožje obec
sPoleČníkem, nekouPila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunání dluhopisy,
nezřídi|a ani nezruŠila příspěvkovou organizaci a organiŽační sloiku, nezaložilaani nezrušila
Právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala
hosPodářskou (Podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné iakázky *uteno rozsahu.



B. Zjištění z přezkoumání
l'ři přezkoumání hospodaření obce Zleby:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

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

. Zákon č.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 84,odst.2 písm. b), nebot':

Účetní závérka příspěvkové organízace Zekladru škola a Mateřská škola ŽleUy sestavená
k rozvahovému dni 31.t2.20t6 nebyla schválena zastupitelstvem obce ŽteUy.

NAPRAVENO
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrlu příspěvkavé organizace Základní škola
a Mateřslra škola Žlety sestavenou k 3],12.2016 dne ]8.12.2017

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

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

. Vyhláškač.32312002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 odst.2, nebot':

Uzemní celek nedodržel druhové třídění rozpoětové skladby. Dle Výkazu FÁ 2-I2 M
k 31.10.2016 ze dne 10.11.20l6 byl výdaj zavěcné břemeno ve výši 6.752,- Kč úětován
nesprávně na položku 5169 Nakup ostatních služeb, správně patří na položku 5137
Drobný tunotnY dlouhodobý majetek (dále upozorňujeme, že naklad na věcné břemeno
ve v}ši 5.580,- Kě bez DPH patří na účet 558 a na majetkový úěet 028).

NAPRAVENO
Opraveno účetním dokladem č. ]700500012 ze dne 27.3.2017.



D) Závér
Při přczkoumání hospodaření obce Žteay za rok 20117 podle § 2 a § 3 zékona
é.420n004 Sb., ve mém pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatt<y, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílČím
přezkoumání, které jř byly naprayeny.

(§ 10 odst. 3 písm. a) zákonaé.42012004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42012004 Sb., v platnóm zněnÍ:

Neuvádí se.

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

a) podíl pohledávek na rozpočfu územního celku

b) podíl závazkttna rozpočfu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 70 717,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazkttčiní 15 l72 575,17 Kě.

0177 "Á

8144 "Á

9,09 oÁ

Výrok dte § 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
. Dluh územního celku nepřekroěil60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové roky.

žteay 02.05.2018

Podpisy kontroloru:

Jiří Černovský

KRAJ§KÝ ÚŘeu G
srŘenočesrÉHo xRllp

Odbor intcrního auditu a ktrn11oly
l50 21 Praha 5, Zborovskó ll

/-, l

'ň;;;i;; 
;;;;ilý ;;;;i", [t;ilfu,í

Ing. Helena Francová
kontrolorka

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
_ je náwhemzprávy o qýsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42a2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řizenim
přezkoumání



-kc z'jiŠtěním uvedeným vtomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtědo 15 dnŮ ode dne Předání ;á".hu zprávy, a to^ kontrolorovi pověřenému řízením
l|l,Í[tffil:řÍTi$,íff-ý urua Štr"aá8..řár," r.,i., oauo, intemitro uuai* a kontroly,

;,",?n;*l"mffi o výsledku Přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky koneěného

- se vYhotowje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předávástatutárnímu zástupciPřezkoumávaného subjekfu a ,i.ino|ir'č. 1 se ,Áiái'i;příslušného spisu územního celkuvedeného odborem inierního uuait"Tr.ontroly r.":.ř&r" 
"r"au 

Středočeikého kraje.
S obsahem zPrávY o v/sledku přezkoumání hospodaření obce žteay o počfu l0 stran bylseznámen a stejnopis ě.2 převzil, p* vr"J,.], ši"ř.iá'starosta obce.

Ť,

vladimír Šindelar
starosta obce Žleby

dne 02.05.2018
Poznámka:
Územni celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 

Pr:or. b) zákona é. 420/2004 Sb., povinenPřijmout oPatření 
.k-náPravě 'r'yi 

-" 
nedostattů uu"á"rry.tr_vtéto zprávě o výsledkuPřezkoumilní hosPodaření a podatI to. písemnou i"r"Á".i příslušnému pr.rkou-ávajícímuorgánu - Krajský Úřad Středboesteno trá;e, oauo, i.rte^rrr'ňo auditu a kontroly, Zborovská 11,

.1Jffi',::X11,1ň::#á:"ději 6 1; dnÍi po p."j.d;á; Gto zprávy,;;i;'.. záv&ečným

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě. 420/2004 Sb., povinenv informacích Podle ustanovení § 13 odst..l písm. b) ÚŇ ,*o:u.uv_ést lhůtu, ve které podáPřísluŠnému Přezkoumávajícímďor!,inu pise'mn or rpr:*r"o.plnění přijatých opatřen í a v tétolhůtě příslušnému prezkoúnávoi.iř" o.gánu uvedenou zpraw zaslat.

Nesplněním
§ 14 odst. 1

ustanovení §
RozděIovník:

lŤíl.ri:r:l"."rŤl_:",ú::y:r^:*k dopustí přestupku podle ustanovení
fi 

.f, 
;,o)z1.#:r,š;,xly!i,:irr:"1íii',"ffi liŤ.#fif J,ŤXffi ť14 odst. 2 zákona č. 420/20óišb. p"il 

" 
d" ,r^ňJ;%1il'í:

Upozornění:
' Starosta obce bYl uPozorněn na 

,nltno;t,přesných formulací obsahu veřejnoprávníchsmluv a darovacích smluv pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce.

Jiří Čemovský

vladimír Šindebr
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