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Přezkoumání se uskutečnilo dne: 26.3.2014

nazák|adě zál<onaě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodďení územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

obecní uřad Slunečná

Přezkoumání vykon al kontrolo r pověřený Yuením přezkoumání:

[ng. Ivana Míčková

Pověření k přezkoumaní hospodďení ve smyslu
vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu

Při přezkoumání byli přítomni:

Jiří Holovčák - starosta obce
Lenka Kubátová - účetní obce

$ 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
Libereckého kraje.

Kraiský úřad Libereckého kraie
U lem642l2a. 461 80 Liberec 2 . te|.: + 420 485 226 618 . Íax: + 420 485 226 444
e-mail:ivma.mickova@krajJbc.cz. w'kajJbc.cz.IČ: 7089l508. DIČ: CZi089l508
Datová scbránka: c5kbvkw



Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumiíní hospodďení jsou údaje uvedené v $ 2 odst. I a 2 zákona
42012004 Sb.. Dle $ 6 odst. 3 písm. b) zákona je přezkoumaní hospodďení prováděno
rnýběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotliqých skutečností podle předmětu a
obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliých právních úkonů se vychazí ze zněri
právních předpisů platn1ých ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezko u mané písem nosti

Při přezkoumtíní hospodďení obce Slunečná byly přezkoumány následující písemnosti:

Závérečný účet
Záv&ečný účet obce zarok 2012 spolu se zprávou o qýsledku přezkoumání hospodďení obce
z rok 2012 by| po předchozí nemožnosti projednání a schválení v zákonném termínu
projedntín nově zvoleným zastupitelstvem obce a dne 30.12.2013 usn. č.I8l|2l2O13 schválen
se závěrem ''bez qýhrad''. (zveřejněno bez chyb a nedostatků). Závěrečný účet obce obsahoval
náleŽitosti dané ust. $ 17 odst. 2, zékona č). 25012000 sb.' o rozpočtoqfch pravidlech
územních rozpočtů v pl. znění a byl spolu se zprávou o výsledku přezkoumiíní hospodďení
obce zveřejněn v elektronické podobě i na úřední desce obce v období od 27,5.2013 do
27.6.2013.

Rozpočtová opatření
Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s ust. $ 16 zékon č,, 25012000 Sb., o rozpočtoqých
pravidlech územních rozpočtu v pl. znění do 31 .12.20|3 celkem čtyři rozpočtová opatření:

I. Ro dne 19. 9.20|3, usn. č. 96109120|3
II. Ro dne 3|. |0.2013' usn. č. 99lI0l20I3
III.Ro dne 2l.I1,20|3, usn. č. |00l|ll20l3
IV. Ro dne 30.12.2013' usn. č. 22l12l20l3

Příjmy
Schválený rozpočet

I 592 900,-
I. RO + 93 900.-

Výdaje Finarrcování

1 945 100,- 362300,-
+ 93 900,- 0,-
+ 22 500,- 0,-
+ 15 000,- 0,-
+ 400,- 0,-

+ 131 900,- 0,-

II. RO
III. RO
IV. RO

+ 22 500,-
+ 15 000,-
+ 400,-

Rozpočtová opatření celkem
+ 131 800._

Upravený rozpočet
I7t4 600,- 2 076 900,_ 362300,_

Rozpočtová opatření byla řádně promítnuta ve výkaze FIN 2 - I2}d ke dni 3|.|2.20|3.

Rozpočtový výh|ed
Zo v souladu s $ 3 zákona 25012000 Sb., o rozpočtoqich pravidlech územních rozpočtů v
platném znění, schválilo dne2I.6.20|2 usnesením č.60106l|2 rozpočtový výhled na období
20|3 .2015 v těchto hodnotách (v tis. Kč):



2013 2014 2015
Příjmy |660 1660 |660
Výdaje 1660 1660 |660
Financoviíní 0 0 0

Pravidla rozpočtového provizoria
Zastupitelstvo obce na svém jednáď dne 27.|2.20|2 schválilo usnesením ě. 79lI2lI2
rozpočtové provizorium na rok 2013 s tím, že béžné ýdaje neinvestiěního charakteru budou
čerpány měsíčně ve výši IlI2 vyďajn předchozího roku do doby schválení rozpočtu na rok
2013.

Schválený rozpočet
Rozpočet obce na rok 2013 projednalo a schválilo zastupitelstvo obce dne 28.3.2013 usn. č.
89 l 03 l 20 | 3 j ako schodkoqý v následuj ících obj emech :

Příjmy celkem I 582 800,- Kč
Výdaje celkem 1 945 100 '- Kč
Financování 362 300,- Kč

Rozpis rozpočtu byl proveden na zěkJadě jeho schválení v souladu s ust. $ 14 zákona č.
25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů v pl. znění v členění dle
podrobné rozpočtové skladby.

Návrh rozpočtu
ZveÍejnéní návrhu rozpočtu na rok 2013 na úřední desce i v elektronické podobě bylo
zabezpečeno v souladu s ust. $ 11 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech
uzemníchrozpočtu v platném znění ve dnech 6.3.20t3 až28.3.20|3.

Yýkazzisku aztráty
Kontrole byl předloženYýkaz zisku azttáty ke dni 3|.|2.20|3 s následujícími hodnotami:
Náklady celkem | 367 045,35 Kě
Výnosy celkem 2 007 552,07 Kč
Výsledek hospodďení před zďaněrum 659 806,72Kč
Výsledek hospodďení běžného účetního období 640 506,72Kč,
odpovídá účtu č. 493 uvedeného v Ptontaze ke dni 3|.12.2013 - Výsledek hospodaření
běŽného účetrrího období.
obec Slunečná nevykonávala hospodařskou činnost.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrole byl předloŽenvýkaz FIN 2 - |2M ke dni 3|.12.20|3. Plnění rozpočtu v příjmech a
výdajích j e následující:

Rozpočet Upravený R Skutečnost %UR/SK
Příjmy celkem
po konsolidaci I 582 800,- 1 714 600,- 1 990 819,30 I 16,1 1

Výdaje celkem
po konsolidaci I 945 100,- 2 076 900,- 1343 170,01 64,67
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Financování 362 300,- 362 300,- - 647 649,29

Rozpočtová opatření byla řádně promítnuta vevýkaze FIN 2 - I2M ke dni 3|.|2.2013

PřÍ|oha rozvahy
Kontrole byla předložena Přílohatozxahy, údaje tavazují na rozvahu. Příloha byla vyplněny
ve všech ěástech, pro něž měla obec v účetnictví informace a kde tak ukládá vyhláška č.
410/2009 Sb.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Kontrole byly předloženy dohody o odpovědnosti uzavŤené s účetní a pokladní obce, která
zajišt'uje pokladní operace' dle $ 252 zákona ě. 26212006 Sb., v pl. znění, Zékoník práce.

Kniha odeslaných faktur
Kniha odeslaných faktur je vedena v počítači. V kontrolovaném období k datu 3|.l2.20I3
byly vystaveny celkem 4 faktury vedených v číselné řadě 1300l - 13004 v celkové výší22
136,50 Kč. ( 4x faktury EKo-KoM). Všechny faktury byly uhrazeny. Kontrolou nebyly
shledany nedostatky.

Pokladní kniha (deník)
obec Slunečná vede jednu pokladnu. Pokladní kniha je vedena ručně i v počítači. Příjmové a
vydajové pokladní doklady jsou psany ručně, vedeny ve dvou číselných řadách. Převody
zůstatků mezi jednotliými měsíci na sebe navazova|y. Ke kaŽdému uzavŤenému měsíci je
přiloŽen účetní deník tříděný podle čísla dokladu . Zastatek pokladny k 3I.2.20|3 byl nulový a
souhlasil se stavem uvedeným v Íozvaze, účet č. 26I - Pokladna. Stanovený pokladní limit
nebyl překročen.
Doklaáy obsahovaly náležitosti dané zákonem č. 5631199| Sb., o účetnicwí v pl. znění - číslo
účetního dokladu, datum zaúčtováni, rozpis rozpočtové skladby, podpisy odpovědných osob.
Namátkově byly kontrolovany příjmové pokladní doklady ě,3 - 9,26 - 40,185 - 193
a ýdajové pokladní doklady č.9 - 12,24 .3L,94 - l09.

Inventurní soupis majetku a záv azkit
V souladu s vyhláškou č 27012010 Sb., o inventarizaci majetku v pl. zněď byla předložena
kontrole Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazki a plrín inventur. Příkaz k
provedení inventarizace byl vydrín starostkou obce dne |5.12.2013 a současně schválen plán
inventur platný od I5.l2.20|3 do 3l.1.2014. Byli jmenoviíni členové ústřední a dílčí
inventarizační komise, metodika pro členy inventarizační komise a postupy inventur a
termíny zahájení činnosti komisí a předany invenfurní soupisy. Dále byl předložen zápis o
proškolení členů inventarizační komise ze dne |6.|2.20|3, jejich podpisové vzory a seznam
inventurních soupisů. Kontrole byla předložena zpráva zptacovartá dne 20.|.20|4 o
provedené inventanzaci bez zj ištěných nedostatků.

odměňování členů zastupitelsfu a
Zastupitelstvo schválilo dne 21.1I.20t3 usn. č. I01l1Il20I3 odměnu pro zastupitele, účetní,,
pokladní a knihovnici obce ve formě poukazek do místní restaurace celkem 13 ks po 500,-
Kě.
Dne 2|.|2.2013 proběhlo ustawjící zasedání zastupitelstva obce po vo|bách ze dne
23.I|.20I3, kde byl zvolen usn. č. 4l|2l20I3 starosta obce (neuvolněný), usn. č. 5ll2l2013
místostarostka obce, předsedy a členy kontrolního a finančního výboru. Usnesením č"
|611212013 bylo schváleno. že místostarostka nebude za ýkon funkce pobírat odměnu.
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Usnesením č. I7lI2l2013 byla neuvolněnému starostovi obce schválena odměna ve ýši 4
000,- Kč. Namátkovou kontrolou vyplacené odměny nebyly zjištěny nedostatky. Po skončení
funkčního období byla odstupující neuvolněné starostce vyplacena odměna ve qýši 36 000,-
Kč v souladu s ust. $ 75 odst. 2 zákonač,. 12812000 Sb., o obcích v pl. znění.

Útto."y rozvrh
Kontrole byl předložen účtoý rozvrh platný pro účtování roku 201'3.

Hlavní kniha
Kontrole byla předloŽena hlavní kniha účetnictví v členění dle jednotlivych analýických a
syntetických účtů k datu 31.12.20|3.

Rozvaha
Kontrole byla předložena Rozvaha - bilance sestavená ke dni 3I.|2.20|3, kde aktiva a pasiva
(v netto) celkem jsou uvedena ve \.ýši 10 492 787,68 Kč, zůstatek účtu ě.231 - Zékladní
běžné účty ve vyši 5 6|1 352,77 Kč odpovídá údaji uvedenému ve ýkazu FIN 2 - I2M a
bankovním vypisům ke dni 3|.I2.20I3. obec Slunečná úvěry a půjčky v kontrolovaném
období nečerpala, u poloŽky cizí zdroje tvoří podstatnou část krátkodobé závazky ve výši |42
956,35 Kě skládající se především z poloŽek u ě. účtu 321- Dodavatelé ve výši 9 000,12 Kč a
závazky vůči zaměstnancům č. účtu 331 - ve výši 37 506,- Kč, zúčtoviíní s institucemi . č.
účtu 336 ve výši 1 016,- Kč. Majetkové účty č.018 a028 vykazovaly stavy netto nulovou
hodnotu v souladu s metodikou účetnictví. obec provádí v souladu s ČÚs č. 708 odepisování
dlouhodobého majetku. Majetek je odepisován rovnoměrným způsobem v souladu se
schválenou směmicí obce. Kontrole byl předložen odpisoý p|ěn za rok 2013 s provedenými
odpisy majetku ve rnýši I24 555,-Kě.
Další skutečnosti, vúahující se k majetku:
- obec nehospodaří s majetkem ve vlastnictví státu,
- obec nemá zástavu movit'ých a nemovitých věcí,
- obec nepracuje s dluhovou sluŽbou,
- obec svým majetkem neruěí zazávazky třetích osob,
- obec neeviduje majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem.

Kniha došlých faktur
Kniha došlých faktur je vedena v počítači. V kontrolovaném období do 31.|2.20|3 byIo
zaevidovéno celkem l24 došlých faktur v celkové wši 924 312,85 Kč. Neuhrazeny byly
celkem 3 faktury ve qýši 9 000,12 Kč. Kniha došlých faktur slouží zároveň'jako evidence
závazkťl. V knize došlých faktur je zaznarrtenáno datum úhrady, č. bankovního výpisu, k
fakturrím byly přiloženy pruvodky s podpisy osob odpovědných za účetru případ a věcnou
správnost, seznam účetrrích dokladů za období. Namátkově byla provedena kontrola úhrad
došlých faktur č,.20 - 29, fa č. 80 - 89, fa č. 1 13 - 1 19.

Bankovní vypis
obec má zÍizeny dva bankovní účty:

č. účtu - 24l2l42ll0100 u Komerční banky a.s.
č. úěfu - 94-44II42I\O7I0 u ČNg
Celkem

Zistatekk3l.l2.20l3
5 533 I57'59 Kč, Bv. ě. 12

78 195,18 Kč, Bvč. 12
5 6|| 352'77 Kč)
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Bankovní výpisy jsou vedeny měsíčně. Stavy na účtech byly v kontrolovaném období do
3l.12.2013 doloženy výpisy z tňtu a souhlasily se stavem ve výkazu FIN 2 - I2l|r.{ a údajem
uvedeným v rozNaze č. účtu 23| - Zák|adní běžný účet.
Smlouva o běžném účfu vedeném u ČNs e. úětlu 94-44II42I|O7|O bv|a uzavřená dne
2r.3.2013.

Zťlzovací listina organizačních složek a příspěvkových organwací, odpisový plán
obec Slunečná není zÍizovate|emžádné orgalizaění sloŽky ani příspěvkové organizace.

Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem
Záměry o nakládtíní s majetkem jsou zveřejňovríny na uřední desce a projednávany
zastupitelstvem obce.

Dohody o pracovní činnosti
V kontrolovaném období nebyla uzavřena žádná dohoda o pracovní činnosti.

Dohody o provedení práce
Namátkově bylo kontrolováno 7 dohod o provedení práce uzavřené pro rok 2013, v souladu s
ust. $ 75 zékona č,.26212006 Sb., zákoník práce v pl. znění se sjednaným rozsahem práce v
hodinách a sjednanou odměnou za provedenou práci' 2x distribuce hlasovacích lístků, údržha
zelené, oÍezávání větví, úklidové práce v budově oU, pokladní evidence, vedení účetnictví.

Smlouvy a další materiály k poslrytnufým účeloým dotacím
Zastupitelstvo obce schválilo na zékJadé předložených Žádostí poskýnutí neinvestičních
příspěvků na činnost:
- ZoSČ včelařů na zakoupení 2 ks včelďských plynoqých hořaků příspěvek ve výši 1 000,-
Kč,
- příspěvek na vybudování Babyboxu v České Lípě ve vyši 5 000,- Kč

Darovací smlouvy
V kontrolovaném období nebyla uzavřena žáďná smlouva o přijetí či poskytnutí věcného nebo
finančního daru.

Smlouvy o dí|o
V kontrolovaném období nebyla uzavřena žádná smlouva o dílo.

Smlouvy o přijetí úvěru
obec v kontrolovaném období neuzavřela žádnou smlouvu o přijetí úvěru.

Smlouvy a další materiály k přijafým účeloým dotacím
Namátkově byla provedena kontrola přijatých dotací v pruběhu roku 2013:
1. Dotace na volbu pteziďenta UZ 98008 ve výši 27 300,- Kč přijata na bankovní účet KB č.
2412|42|1010 dne 4.t.20I3. Čerpana byla částka ve ýši 8 266,- Kč. Nevyčerpaná část
dotaceveqýši 19034,- Kčbylavrácena zpětnaúčetposkytovatele dne22.8.20|3.

2. Dotace na přípravu voleb do Parlamentu CR UZ 9807| ve výši 22 500,- Kč přijata na
bankovníúčetČNB č,.94-44l142tl07|0dne9.10.2013.Čerprínaby|ačástkaveýši7967,25

přípravuvoleb Parlamentu ČR Úz ggolt2. Dotace

Kč. Nevyčerpaná část dotace ve qýši 14 532'75 Kč byla wácena zpět na účet poskýovatele
dne24.1.2014.

do
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3. Dotace na přípravu voleb do Zastupitelstva obce IJZ 98074 ve výši 15 000,- Kč přijata na
bankovní účet ČNB č. 94-44II42I\O7I0 dne 13.1t.2OI3. Čerpana byla částka ve výši 6
820,52 Kč. Nevyčerpaná část dotace ve ýši 8 |79,48 Kč byla vrácena zpět na účet
poskýovatele dne 2l .1.2014.
Závěreěné vyúčtování ěerpaní přijatých dotací bylo provedeno dne 23.1.2014.

4. Smlouva č. oLPl3073l20I3 schválená Zastupitelstvem LK dne 26.||.2013 usn. č.
383/l3lZK o poskýnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek
SDH na odbornou přípravu ve qýši 352,- Kč. Smlouva byla podepsána dne L5.II.20I3"
Závěreěné vyúčtovaní čerpaní přijaté dotace bylo provedeno dne 8.1.2014.

Smlouvy o převodu majetku (koupě' prodej, směna, převod)
Kontrole nebyla předložena žádná smlouva o převodu majetku.

Smlouvy nájemní
Kontrole byly předloženy nájemní smlouvy na nájem třech býových jednotek a smlouvy o
nájmu hroboqých míst s odstupňovaným nájemným dle typu jednotlivých hrobů uzavítané na
dobu 10 let. Smlouvy jsou přehledně řazené a obsahují potřebné náležitosti, kontrolou nebyly
zjištěny nedostatky.
V kontrolovaném období byla uzavřena smlouva o nájmu býové jednotky v domě č.p. 104 o
výměře 107'88 m2 se stanovenou výší nájemného a úhradou za služby a energie, na dobu
jednoho roku. Smlouva byla uzavřena dne 1.10.2013.

Dokumentace k veřej ným zaká.zkám
V kontrolovaném období nebylo provedeno žáďné výběrové tízení d|e zákona č,. 13712006
Sb., o zadávániveřejných zakénekv pl. znění.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Kontrole byly předloženy záryisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce. V kontrolovaném
období do 31 .12.20|3 se konalo celkem devět zasedáni ve dnech: 28.2,,28.3.,23.5.,27.6.,
I9.9.,3|.|0.,2I.||.,2|.|2.,30.12.2013, Zápisy a usnesení byly vedeny v souladu se zněním
$ 95 odst. I a2, zékona ě. |2812000 sb., o obcích v pl. znění.
Dne 27.6.2013 rezígnovď jeden zastupitel na funkci člena zastupitelstva obce, čímž klesl
počet zastupitelů pod zákonnou mez. Tato skutečnost by|a onámena starostkou obce
Krajskému uřadu LK, Ministerstw vnitra ČR, které stanovilo nový termín voleb do
zastupitelstva obce ďne 23.||.2013. Zastupitelstvo vykonávalo vtomto období svou funkci
s omezen;ými pravomocemi dle zékonač,, 12812000 Sb., o obcích v pl. mění dle ust. $ 84' 85,
87 a90.

Vnitřní předpis a směrnice
obec předloŽila vniřní směrnice uprawjící účetnictví obce:
- Podrozvahová evidence 2010,
- Směrnice pro časové rozlišení nríkladů a výnosů, včetně dohadných poloŽek od |2l20I0,
. Podpisové vzory pro předchozí i stávající vedení obce,
- opravné položky k pohledávkrám od 2010,
- č. Il201.1 Inventarizace,
- č,. 2 l20 l I pro zadávríní veřej ný ch zakázek malého rozsahu,
- odpisový plrín.
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Yýsledky externích kontrol
Ve sledovaném období nebyly v obci Slunečná provedeny žádné extemí kontroly.

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití
obec nemá z}izeny žádné peněŽní fondy.

Kontrolní a finanční výbor
K zajištění ust. $ 119 zákonač. 12812000 Sb., o obcích v pl. znění má obec zÍízenkontrolní a
finarrční qýbor. Kontrole byl předloŽen zápis finančního výboru z kontrolovaného období ze
dne 11.1., |5,7., 10.10.2013. Finanční výbor se zabýval v pruběhu období kontrolou
hospodďení obce, stavu pokladny, rozpočtem. Kontrole byl předložen zápis o činnosti
kontrolního výboru ze dne 8.3.20|2 - 23.5.20|3. Kontrolní výbor se zabývď kontrolou plnění
usnesení zastupitelstva obce, kontrolou podaných žádostí o dotace.

Schválení účetní závěrkv
Účetní závěrka sestavená k rozvahovómu dni 3|.|2.2013 nebyla schválena zastupitelstvem
obce. Nebylo splněno ustanovení zákona č. 12812000 Sb., o obcích v platném znění, $ 84
odst. 2 písm. b).

B. Výsledek přezkou mání
Při přezkoumaní hospodďení obce Slunečná

Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

C, Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Neby|y zjištěny chyby a nedostatky.

il. Při přezkoumáním hospodaření obce Slunečná zarok20|3

Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv (s10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 sb.)

ilI. Při přezkoumáním hospodaření obce Slunečná zarok20|3

Nebyla zjištěna rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č,. 42012004 sb.

IV. Pom ěr ov é lkazatele zj ištěn é při přezkoumán í hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..........;....... . 2,68 yo
b) podíl závazki na rozpočtu územního celku ................i. ...... 2'82 yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %

Slunečná. dne7.5.2014
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ZaKrajský úřad Libereckého kraje

Ing. Ivana Míčková

kontrolor pověřený přezkoumaním

-r/7
(.t-<;.r , 'ii*:-.-

p'bdpis kontrolora pověřeného přezkoumáním

Starosta obce Slunečná Jiří Holovčák prohlašuje, Že podle $ 6 odst. 2 písm. e) zákona o
přezkoumávríní hospodďení poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o
okolnostech vztahujících se k němu a převza| dle $ 6 odst. 3 písm. k) návrh zprá*ry o
výsledku přezkoumání.

Jiří Holovčtík
starosta obce

Poučení
Tato zpráva o qýsledku hospodaření je návrhem zpráxy o výsledku 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 zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zpráxy o qýsledku
přezkoumání hospodaření v souladu s $ 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání
hospodaření.

Starrovisko zašIe tnemní celek na adresu Krajského ďadu Libereckého kraje, odboru
kontroly, k rukám kontrolora pověřeného Íizenímpřezkoumaní.

Jiří Holovčák
staÍosta obce

Rozdělovník:

Steinonis Počet výtisků Předáno Převzal

I I Slunečná Jiří Holovčak

2 I Liberecký kraj Ins. Ivana Míčková

tňřť,
9/10



Uzemní celek je povinen podle $ 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodďení do
15 dnů po projednéní zprávy spolu se závěrečným účtem v orgiínech územního celku podat
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě,
včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření ($ 13 odst. 2
zékona o přezkoum áv ání hospodďení).

Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zas|até krajskému uřadu je územní
celek povinen podle $ 13 odst. 2 zěkona o přezkoumávání hospodďení zaslat písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření.

obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského uřadu Libereckého
kraje' odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řizenímpřezkoumiíní.

Za nesplnění těchto povinností |ze uložit územnímu celku dle ustanovení $ 14 písm. f), g), a
h) zákona č. 42012004 Sb., pořádkové pokuty až do qfše 50 000 Kč v jednom případě.
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