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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

VRANANY
Ičz 00237302

za rok20t7
Přezkoumáni hospodaření obce Vraňany za rok 2017 bylo zahájeno dne 25.O7.2OI7
doručenímoznámení o zahítjeni přezkoumání hospodaření zaslané-ho přezkoumávajícim
orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.
.

10.11.2017
07.03.2018
na základě zitkona č. 420/2004 Sb., o přezkÓumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obci" ve zněni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.25512012 Sb', o kontrole (kontrolni řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2017 - 31.12.2017

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Vraňany
Vraňany 37
a7 Vraňany

277

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řizenim přezkoumání:

Bc.Zuzana Svobodová
Alena Zemanová

Zástupci obce:

Martin Chmelík - starosta
ŠarmPletichová - úředníkÚSC

_ kontroloři:

Pověření kpřezkoumáni podle $ 5 odst. l zákona č. 420/2004 sb.' $ 4 a $ 6 zakona
č. 25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí odboru kontroly
Krajského úřadu Středoěeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 7.8.2017,
pod čj. 098231/201 7/KUSK.
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $ 2 zák. č. 420l2a04 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořícísoučást závěrečného účtupodle
zákona č' 250/2000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněŽních operací týkajícíchse rozpočtových

-

prostředků,
finančníoperace' týkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
náklady a ýnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněžní operace, týkajícíse sdružených prostředku vynakládaných na základě smlouvy

mezí dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy sjinými.

právnickými nebo fuzickými osobami,
- finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právnich předpisů o účetnictví,
- hospodďení a nakládání s prostředky poskýnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zatvaníěí poskýnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpoětům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládáni a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územniho celku,
_ nakládání a hospodaření s majetkem státu' s nímžhospodafi územnícelek,
- zadáváni a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a zitvazků a nakládání s nimi,
- ručeníza závazky fyzických a právnických osob,
_ zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizováni věcných břemen k majetku územniho celku,
- účetnictvívedené územnímcelkem,
- ověření poměru dluhu územníhocelku k pniměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtové
roky podle právniho předpisu uprawjicího rozpočtovou odpovědnost.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumáni. Při posuzování jednotlivých
právních úkonůse vychazí ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.
Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zákona ě. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se váahuje povinnost mlěenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předáni zprávy o výsledku přezkoumání:
07.03.2018.

A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled
r na rok2017
Návrh rozpočtu
l na rok20|7 zveřejněný dne23. l l. _ 14. 12.2016
SchváIený rozpočet
' zastupitelstvem obce dne |4. 12' 20L6 jako vyrovnaný - závazné ukazatele
dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajich na jednotlivé paragrafy
rozpočtovéskladby, zveřejněný dne2. |.2017
Stanoven í záv azný ch u kazatelů zíízeným or3an izacím
' dopisy ze dne 2. I. 2017 příspěvkovým organizacim Základní škola Vraňany a Mateřská
škola Vraňany
Rozpočtová opatření
' č. l - schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 2.2o1r7, zveřejněno dne 18. 4. 2017
' ě.2 k 3l. 3, 2017 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce
ze dne 14. 12.20|6, weÍejněno dne 18. 4' 2017
' č. 3 k 30. 4. ?0l7 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce
ze dne 14. 12.2016, zleřejněno dne 5. 6.2017
' č.4 -schválenozastupitelstvemobce dne17.5.2017,zveřejněno dne2l.6.2017
' č' 5 k 30' 6' 2017 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce
ze dne 14. 12. 2016, neřejněno dne 3l. 7. 2017
t č. 6 k 31.7.2017 provedeno starostou obce na zftkladě pověření Zastupitelstva obce
ze dne 14. 12.20L6, zveřejněno dne 28.8.zan
' č.7 k 3l' 8. 2017 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce
ze dne 14. 12.20l.6, nteřejněno dne L5.9.2017
' č.8 - schváleno zastupitelstvem obce dne 13. 9.201'7, zveřejněno dne12.10.2017
' č. 9 k 25. l0. 2017 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce
ze dne |3.9.2017, zveřejněno dne 20' ll.2017
' č. 10 k24. |1.2017 provedeno starostou obce na zák|adé pověření zastupitelstva obce
ze dne 13.9.2017, zveřejněno dne 15. 12.2017
r č. l1k29. 12.2017 provedeno starostou obce na základé pověření zastupitelstva obce
zedne|3.9'2017, zveřejněno dne 15' 1' 20l8
Závěrečný účet
' za rok 2016, projednán a schválen dne 5' 4. zaV spolu se Zprávou o ýsledku
přezkoumání hospodaření s vyjádřením ''bez výhrad'', návrh zveřejněn od 28. 2. 17 3'2017, schválený závěrečný účetzveřejněndne10. 11.2017
Yýkaz pro hodnocení plněnÍ rozpočtu
' k 31 . l' 2017 bez uvedení data, k 30' 9. 2017 ze dne |2. lo.2077,k31. 12.2a77 ze dne
14 1.2018
Yýl<az zisku a ztráty
' k 30. 9. 2017 (okamžik sestavení ke dni 16. l0. 2017), k 31. |2' 2017 (okamžik
sestavení ke dni 9.2.2018)
Rozvaha
' k 30. 6. 2017 (okamžik sestavení ke dni 18. 7. 2017)' k 30. 9. 2Ol7 (okamžik sestavení
ke dni 16. i0. 2017),k3l. 12.2017 (okamžik sestavení ke dni 9.2.2018)
PřÍIoha rozvahy
' k 30. 9. 2017 (okamžik sestavení ke dni 16. l0. 2017), k 31. 12 2017 (okamžik
sestavení ke dni 9.2.2018)

Účtovy rozvrh

r

sestavený pro účetníobdobí 2017

Illavní kniha

.

za měsíc leden - prosinec 2017 (namátkově dle potřeby)
Účetní deník
. za měsic leden - záři20lr7 (namátkově dle potřeby)
Kniha došlých faktur
. zarok20|7 _ namátkově dle potřeby
Bankovní výpis
r [. 2017/3, 201717, 2017117, 2017/21, 201?1154, 2017/157, 2017/161, 20171163
2A17/165, 2017/20r, 2017/202, 2017/204, 2077/208, 2At7l2ro, 20t71212, 2Ot7/219,
20l7l22| k bankovnímu účtuč. t53810549/0600 vedenému u GE Money Bank
. č. 1, 2,18 - 20 k bankovnímu účtuě.94-2013171107l0 vedenému
u Čtrtg
Účetni doklad
r [. 1701-000382 - 1701-000388, l7o9-o0ooo1 - 1709-OOOO05, l7o9-O00ol3 -'
1709-000027,1711-000039 - 17ll-000044, t7n -000046 - 1711-000048, I 712-OOOO04
- l 712-000020 k bankovnímu účtuč' 1538 10549/0600 vedenému u GE Money Bank
r i. 17-810_00001, l7-810-00002, I7-810-00018 - l7-810_00020 k bankovnímu účtu
č)' 94-2Ol3|71lO7|O vedenému u Čtvg
' vnitřní doklad č. 1704-000162 ze dne 5. 4.20|7 (převod hospodářského {ýsledku)
Poklndní kniha (deník)
. za měsíc září a prosinec2017
' Skonto pokladní hotovosti - zůstatek k l0. l |. 20117 ěinil Kě 4 37|,oo (k pokladnímu
dokladu č 17-70l-00657), hotovost souhlasí se zůstatkem v pokladní knize
Pokladní doklad
. č. 77-70l-0057l - 17-70|-00599,l7-'10l-00678 _ 17_701-00695
Evidence poplatků
. vedena v počítači- jmenné seznamy
Evidence majetku
' veclena v počítači- karty majetku, pozemky vedeny v systému MYSIS a v excellových
tabulkách
lnventurní soupis majetku a závazkfl
' složka inventarizace majetku a závazků obce za rok 20|7 - ze1ména: Plán inventur
ze dne 5. L2' 2017' dokiad o proškoleníinventarizačni komise ze dne 19. t2. 2017,
inventurní soupisy k 3l. 12.2017,Inventanzačni zprÍxa ze dne 8.2. 20l8, ýpisy
zLY k 3l. 12. 2017 - namátkově dle potřeby
Mzdová agenda
. Rekapitulace mezd za měsíc záři a prosinec2017
odměňování členůzastupitelstva
l Výplatní listiny za měsíc záÍi aÍijenzo17 - uvolněný starosta obce, předseda finančního
. výboru, předsedkyně kontrolního výboru, p.J. D. člen kontrolního výboru
Učetnictvíostatní
' Protokol o schválení účetnízávěrky obce za rok 201ó qdeslán do centrálního systému
úěetníchinformací dne 3. 5.2017
Smlouvy o dílo
' Smlouva o dílo č.03/20L7 ze dne 27.3.2017 uzavŤena se zhotovitelem Šnajdrstavby
Mělník s. r' o. na akci obnova stávajicí komunikace na p. č. 610, k. ú' Vraňany,
v celkové Úši Kč l 044 793,00 bez DPH (cena souhlasí s cenou uvedenou v nabídce)
' Dodatek č. 1 ze dne 13' 7.2017 ke Smlouvě o dílo č. o3/2o17 uzavřeňé se zhotoviteiem
Šnajdrstavby Mělník s. r. o. (naqýšeníceny o vícepráce na Kč l243 852,Oo)

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
' Kupní smlouva ze dne 8' 8. 2017 uzavřena s kupujícímAFK Vraňany o prodeji
pozemku p. č:. 79/44 díl b a 79/44 dil a k. ú. Vraňany, zastupitelstvo obce schválilo dni

5.4.20t7
Kupni smlouva ze dne 9.

'

3'

2Ol7

o koupi

pozemku

p. č. 757 k. ú. Vraňany'

zastupitelstvo obce schválilo dne 15. 2.2017
Kupní smlouva ze dne 6. 12. 201'7 o prodeji pozemku p. č. 570/2s k. ú. Vraňany,
zastupitelstvo obce schválilo dne 29. ll. 2017
Směnná smlouva ze dne 13.6.2017 obec nabyla pozemek p. ě. 443/18 k. ú. Vraňany

a

pozbyla pozemek p. č. 242 k. ú. Vraňany, zastupitelstvo obce schválilo dne
t7 5.20t7
Darovací smlouvy
' Smlouva darovaci ze dne 30. 6. 2017 uzavřena s dárcem Areál Vraňany'
s. r. o. o poskytnutí finaněního daru ve výši Kč 20 000,00 na financování kulturního

2017

programu během posvicení konaného v obci Vraňany dne 2. 9 .
Smlouva darovací ze dne I8.8' 2017 uzavřena s dárcem STEELTRADE s. r. o Praha 1
o poskýnutí finančníhodaru ve v'ýši Kč 20 000,00 na financováni kulturního programu
během posvíceníkonaného v obci Vraňany dne2' 9' 2017
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
Prodej pozemku p. č' 79la4 díl b a 79/44 díl a k. ú. Vraňany - záměr zveřejněn dne

'

'

19.9. - 4. 10.2016

9' lo.2017
'
p.č'242
Směnapozemku
k.
ú.
Vraňany
zveřejněndne
-záměr
12. 4.-27.4.2Ol7
'
Smlouvy o věcných břemenech
r Smlouva o zÍizeníslužebnosti ze dne 4. 1. 2017 uzavÍena se společností
prodeji pozemku p. č.570128 k. ú. Vraňany - záměr zveřejněn dne22.9. -

TEMO-TELEKOML]NIKACE, a. s. Praha la o zÍizenívěcného břemene na pozemku
obce p. č. 570/l k. ú. Vraňany za účelemňizeni umístění,provozování, údržbya oprav

podzemního komunikačního vedení a zaÍizeni rozvaděče, zastupitelstvo obce schválilo
dne 14. 12 ?016
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
' Rozhodnutí o poskýnutí dotace ze dne 29.6' 2017 vydané poskytovatelem Ministerstvo
životníhoprostředí Praha 10 o poskytnutí dotace ve výši Kč 15 98l 123,08 na akci
CoV a splašková kanalizace Mlčechvosty (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
Smlouvy a dalšímateriály k poslrytnudm účelovýmdotacím
' Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičnídotace č. 1l2ol7 ze dne 28. 2. 2oI7
uzavřena s příjemcem AFK Vraňany o poskytnutí dotace ve výši Kč 70 000'oo
na sportoYní vybavení a provoz' zastupitelstvo obce schválilo dne 15. 2.2017, včetně
Žádosti o dotaci ze dne 26. 1. 2017, zveřejněna dne l. 3. 2017
' Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2l?Ol7 ze dne 6.3. 201,7
uzavřena s příjemcem Myslivecký spolek Vraňany, Z. s. o poskytnutí dotace ve výši
Kč 20 000,00 na rozvoj myslivosti a myslivecké ekologie, zastupitelstvo obce schváiilo
dne l5. 2.2017, včetně ádosti o dotaci ze dne7.2' ?0l7
' Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičnídotaca č.312017 ze dne 28. 6. 2017
uzavřena s příjemcem Tělovýchovná jednota Sokol Vraňány o poskytnuti dotace ve v'ýši
Kč 70 000,00 na úhradu elektrické energie, otopu a rekonstrukce stropu na sále
sokolovny, zastupitelstvo obce schválilo dne 15. 2.2017, včetně žádosti o dotaci ze dne
L3 . 2. 2017 , doloženo doložkou o zveřejnění ze dne 30 . 6. 2Ol7
' Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičnídotace č,.4l2ol7 ze dne 3l.5.2017
uzavřena s příjemcem Spolek MošnaVraňany o poskytnutí dotace ve qýši Kč 20 000,00

t

na nákup kostýmů, rekvizit, kulis apod., zastupitelstvo obce schválilo dne 77. s.2017,
včetně žádosti o dotaci ze dne 27.4' 2017
Dohody o provedení práce
ze dne 28. 3.201? uzavřena s pí M. H' za odpis a kontrolu vodoměru v obci Vraňany _
nádraži (rozsah 7 hodin)

f
'
'

ze dne

l.

80 hodin)
ze dne 2.
5 hodin)

L.2017 uzavřena s p

V.U.

za vedení obecní kroniky a zpravodaje (rozsah

9. 2Ol7 uzavřena s pí M. Š.za malování na obličej při posvícení(rozsah

Dokumentace k veřejným zakárzl<ám

'

Složka veřejné zakinky malého rozsahu na akci ''obnova stávající komunikace
na p. č. 610 k. ú. Vraňany", zejména'' zadávací podmínky, Rozhodnutí zadavatele
o ustanovení členůhodnotící komise, písemná výzva pěti uchazeěům, nabídky
5 zé$emců, Zpráva z otevíránía hodnocení nabídek, jako nejvhodnější byla vybrána
.
nabídka firmy ŠNAIDR stavby Mělník, s. r. o. Měiník ve výši Kě 1'044 793,00'
bez DPH _ zakázkabyla zadilna v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem
obce č. l/20l6k zadávání veřejných zakěuek malého rozsahu

Vnitřní předpis a směrnice

'

Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2017 (nepřezkoumáváno, pouŽito podpůrně)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
' ze dne l4. 72.2016,75.2.2017,5. 4.2017 (schválení účetnízitvěrky obce za rok 2016,
schváleni účetnizávěrky za rok 2016 pfispěvkových organizaci Zitklaóni škola Vraňany,
Mateřská škola Vraňany), 17.5.2o'l7, 12.7.2017, 13.9. 20l'7,29. ll.2017
(nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
Výsledky kontrol zřízený ch organizací
r Protokol ze dne 10. 4.201'7 z kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Vraňany
(kontrolované období záÍi2016 - březen z0l7)
r Protokol ze dne 20.9.2017 z kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Vraňany
(kontrolované období duben 2017 - srpen 2017)
' Protokolze dne Ia.4.2017 z kontroly příspěvkové organizace Ztkladní škola Vraňany
(kontrolované období zÍtŤi2016 _ březen 2017)
' Protokolze dne 2a' 9.2017 z kontroly příspěvkové organizace Základní škola Vraňany
(kontrolované období duben 2017 - srpen 20l7)

V kontrolovaném období obec Vraňany, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu
pachtovní, smlouvu o výpůjčce,ýprose, o nabytí, převodu nebo o zřizeni práva stavby
k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila s majetkem státu' neručila sqým 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 smlouw
o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjěky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzeti ručitelského
zavazku, o přistoupeníkzávazku a smlouvu o sdružení, smlouw o společnosti a poskytování
majetkoých hodnot podle smlouvy o sdruženi, jehož je obec společníkem, nekoupila
ani neprodala cenné papiry, obligace' nevydala komunální dlghopisy, nezřídila ani nezrušila
příspěvkovou organizaci a organizačni složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu,
neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakiuky malého rozsahu.

B. zjišténíz přezkoumánÍ
Při přezkoumání hospodaření obce Vraňany:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. PlněnÍ opatřenÍ k odstranění nedostatkú zjištěných:
a) při dilčímnřezkoumání
Byly zjištěny následující chyby a nedostatlry _ porušeny nížeuvedené předpisy:

.

Zákon č.. 13412016 Sb., o zadávání veřejných
219
odst. 1, nebot':
$

zakázek

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouw uzavřenou na veřejnou zakiuku
včetně všech jejích změn a dodatku v souladu se zákonem. Jedná se o Smlouvu o dílo
č. o3/20l7 ze dne 27.3' 2Ol7 uzavřenou se zhotovitelem ŠNeronstavby Mělník
s' r. o. na akci obnova stávající komunikace na p. č. 610, k. ú. Vraňany, v celkové výši
Kč l 044 793,00 bezDPHaDodatek ě. l'ze dne 13. 7'2017 ke Smlouvě o dílo č.o3/20I7
uzavřené se zhotovitelem ŠwaloRstavby Mělník s. r. o.

NAPRAVENO

Smlouw o dílo č. 03i20I7 ze dne 27. 3. 2017 uzavřena se zhoíovitelem Šlrenn sfuvby
Mělnik s. r. o. a Dodatek č. ] ze dne 13. 7. 20]7 ke Smlouvě o dílo č' 03'/2017 byly
dadoÍečnězveřejněny na profilu zadavatele úte ]0. ]]. 20]7, současně bylo přijato
systémovénapravné opatřeni, kteým mó hýt zajištětlo vča'nézveřejňovaní smluv
a dodatků na profiIu zadavatele.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

t

D)

Při

Závěr
přezkoumání hospodaření obce Vraňany

č. 42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

za rok 2017 podle $ 2 a $ 3

zákona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatlry, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčim
přezkoumání, které již byly napraveny.
($ t0 odst. 3 písm. a) zákona č 420/2004 sb.)

Upozornění na rizika dle $ 10 odst.4 písm. a) zákona č..420/2004 Sb., v platném zněni;
Neuvádí se.
Podíly dle $ 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,36 Vo

b) podíl závazki na rozpočtu územníhocelku

l,48

oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majettu územniho celku

0,00

9/o

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí180 000,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých zéryazkůčini 9 562 499,99 Kč,.

Výrok dle $ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

'

Dluh územníhocelku nepřekročil 60% pniměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky

Vraňany 07.03' 2018
Podpisy kontroloni:

KRAJSKÝ

ÚŘnp €

sTŘEDoČEsKÉHornnrg

odbor interního auditu a kontroly
l50 2I Praha 5, Zborovská ll

Bc' Zuzana Svobodová
kontrolor pověřený řizenim přezkou mání

Alena Zemanová
kontrolorka

-

Tato znráva o vÝsledku ořezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přiěemž konečným zněním zprétvy

se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zakona
č. 42012004 Sb.' k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto náwhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zpriny, a to kontrolorovi pověřenému řízením

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská l l, 150 21Praha 5
- tento náwh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
dílčíhopřezkoumání

i

výsledky konečného

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemžse stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci'
přezkoumávaného subjekÍu a stejnopis č. 1 se zaklildtt do příslušnéhospisu územního celku
vedeného odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středoěeského kraje.
S obsahem zprávy o
seznámen a stejnopis

qisledku přezkoumání hospodaření obce Vrďany o počtu
č.2 převzal p' Martin Chmelík, starosta obce.

Martin Chmelík
starosta obce Vraňany

Poznámka:

úemnícelek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42o/2o}4 Sb', povinen
přijmout opatřeni 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,
150 2l Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným
účtemv orgánech územníhocelku.

úemnícelek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č. 42o/2}o4 Sb., povinen
v inťormacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm' b) téhožzilkona uvést lhůtu, ve }teré podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zpritvu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení
$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona ě. 42012004 Sb' a za to se uloži územníhocelku podle
ustanovení $ 14 odst. 2 zákona č. 420/2aQ4 Sb. pokuta do výše Kč 50.0oo,-.

Rozdělovník:

Převzal

Steinopis

Počet rrýtisků

Předáno

I

lx

Krajský úřad

2

lx

Středočeského kraje

Obec
Vraňany

Bc. Zuzana Svobodová

Martin Chmelík

Upozornění:
. K novele zákona č. 25012000 sb. (zveřejňování po schválení orgánem obce) Upozorňujeme na novelu zákona č.25012000 Sb', o rozpočtových pravidlech územnich
rozpočtů,s účinnostíod2|.2.2017, která byla provedena zákonem č,.24l20I7 sb.,
kteým se mění ustanovení někteých zákonů v souvislosti s přijetím právní úpravy
ě. 23l20l7 Sb. o pravidlech rozpočtovéodpovědnosti. Dle uvedené novely obec byla'
povinna zveřejnít na úřednídesce schviúený závěrečný úěet za rok 2016 do 30 dnů
od jeho schválení v zastupitelstvu obce (schválený závěrečný účetbyl zveřejněn dne
10. 11. 2017, schválen dne 5. 4.2Q17), schválená rozpočtová opatřeni. Porušenítěchto
nových povinností je deÍinováno jako správní delikt, po datu 13' 7. 2017 jsou
deťrnovány jako přestupek, za hery lze uložit pokutu do 1.000.000,- Kč.
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