Závěrečný účet IVIěsta Cernošín za rok 2019
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)
l) Údaje o plnění příimů a výdaiů za rok 2019 fúdaie isou v tis. Kč)
TABULKA č. l
v tis. Kč
Schválený
Rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Třída l - Daňové příjmy

34 057,000

1614,363| 35671,363

Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy

5 096,000
0,000
300,000
39 453,000

6 094,700
0,000
0,000
4554,105
4254,105
6 867,168 I 46 320,168
39 135,963
3 787,463
4 161,900
-5 942,600
-2 155,137 I 43 297,863
3 022,305
9 022,305

Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy - výdaje

35 348,500

10 104,500
45 453,000
-6 000,000

Plnění k
% plnění k
31.12.2019 upr.rozpočtu

998,700

35 688,591
6 263,206
73,569
4 554,105
46 579,471
36 472,399
3 533,827
40 006,226

6 573,245

100,05
102,76
100,00
100,56
93,19
84,91
92,40
217,49

Třída 8 - Financování

0,000

Přijaté úvěry a půjčky

Splátky úvěrů 8124

-360,000

0,000
-18,457

0,000
-378,457

Prostředky minulých let 8115

6 360,000

-9 003,849 I -2 643,849

Financování celkem

6 000,000

-9 022,306

0,000

-0,001

Přebytek (-), ztráta (+)

-3 022,306
-0,001

0,000
-378,457
-6 194,789
-6 573,246
-0,001

100,00
234,31
217,49

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účtárně městského úřadu v úředních hodinách
(výkaz FIN 2-12).
V roce 2019 město obdrželo dotace ve výši 2.415 tis. Kč - viz tabulka č. 6. Další nárůst

v transferech o 1.984 tis. Kóje způsoben převodem z rozpočtových účtů (z povinného účtu u
CNB pro příjem dotací na běžný účet) a z přídělu z mezd a čerpání sociálního fondu ve výši
155tis.Ke.

Daňové příjmy, nedaňové příjmy a kapitálové příjmy byly vzhledem k upravenému
rozpočtu přijaty.

V daňových příjmech došlo k nárůstu v položce Poplatky za uložení odpadů ve výši 1.155
tis. Kč, o 58 tis. Kč vzrostla daň z hazardních her, o 339tis. Kč vzrostl příjem Daně z příjmu
právnických osob, placené obcí.

V nedaňových příjmech se promítla nahodilá těžba dříví z důvodu kalamity ve výši 980 tis.
Kč, konečné náklady na realizaci přeložky ve výši 84 tis. Kč
V kapitálových příjmech se promítá prodej pozemků ve výši 74 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány dle upraveného rozpočtu, projevila se zde též položka Platba daní
a poplatků (339 tis. Kč, které obec platí sama sobě), Dále jsou běžné výdaje ovlivněny

převody vlastním rozpočtovým účtům ve výši l .984 tis. Kč (z povinného účtu u ČNB pro

příjem dotací na běžný účet). Výdaje proti rozpočtu vzrostly např. „oprava MK" ve výši 684
tis. Kč (oprava komunikací Ostrovce, Krásné Údolí, Pančava, Pytlov, Třebel, ulice Jiráskova,
Zahradní, Stříbrská, oprava dlažby mostku), nová vzduchotechnika v KSČ ve výši 50 tis. Kč,
v komunálních službách o l .483 tis. Kč (např. dopravní značení, oprava domu čp. 24, oprava
ZŠ, oprava střechy a fasády ZŠ, keramické dílny, stavební úpravy MS)
Největší položkou kapitálových výdajů bylo workoutové hřiště ve výši 450 tis Kč,
rekonstrukce otopné soustavy ZS ve výši 723 tis Kč, FD sanace a zateplení fasády NS ve výši
181 tis Kč

Ostatní plánované kapitálové výdaje nebyly použity (FD účelová komunikace k Ekodeponu,
PD rozhledna, PD bytový dům, PD rozšíření 25 RD, PD kolumbárium,) prostředky byly
přesunuty na jinou položku do běžných výdajů a neplánovaných kapitálových výdajů
2) Udáte o hospodaření s maietkem a dalších finančních operací

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým
přístupem na www.mfcr.cz v sekci ÚPIS. K nahlédnutí jsou v účtárně městského úřadu
v úředních hodinách. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok
včetně popisu významných vlivů na změny stavů (tabulka č. 5).
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv

Sociální fond stav k 31.12.2019 277498,98Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu ze dne 3.5.2007,
schváleným zastupitelstvem města dne 3.5.2007, usnesením č. 6/11/17/2007.
4) Hospodaření příspěvkových organizací zrízenÝ_ch městem

Finanční vypořádání a účetní závěrky PO bylo schváleno RM dne 12.5.2020, usnesením č. 36
(tabulka č. 2, 3, 4)
TABULKA č. 2
v tis. Kč
Fond

zš
MS
Celkem

TABULKA č. 3
v tis. Kč
Vývoj majetku

zš
MS

120,272
0,000
120,272

Výsledek
hospodař.
234,961
0,000
0,000
0,000
234,961
0,000

Odvod
zřizovateli

Fond
odměn

Rezervní

0,000
0,000
0,000

2019
2019
2018
oběžná aktiva [ stálá aktiva | oběžná aktiva
stálá aktiva
2108,751
754,890
2263,469
806,010
752,278
90,648
468,208
118,440
2018

TABULKA č. 4
v tis. Kč

Vývoj hospodářského výsledku
Náklady

výnosy/z toho

HV min.obd.

HV

dotace města

zš
MS

9 938,600 I 10173,5/2789,0
4517,724] 4517,7/1409,0

234,961
0,000

48,903
0,000

TABULKA Ď. 5

v Kč
305 485 554,64
44 170 172,12
1544492,10
4 885 159,71
l 107231,98
22 192 000,00

hmotný majetek
peníze na bankovních účtech
Pohledávky
Závazky
dlouhodobé bankovní úvěry
poskytnuté zástavy

856 000,00

vklad obce do sdružení

6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozDočtu a ostatním rozpočtům veřeiné úrovně

Dotace do rozpočtu města za rok 2019 činily celkem 2,415.128,- Kč. Rozpis přijatých dotací
a jejich čerpání v průběhu roku 2019 je zpracován v tabulce č. 6. Dotace byly řádně
vyúčtovány.
TABULKA č.6
v Kč
poskytovatel
PK
PK

ÚP

už
Účel
98 348 l volby do EP
výkon státní správy

%

4112

444 700,00

čerpání
29 000,00
444 700,00

4116

380 962,00

380 962,00

100,00

položka rozpočet
29 000,00
4111

100,00
100,00

13 101 l veřejně prospěšné práce
140041 JSDH obci 2019

4116

55 720,00

55 720.00

100,00

MZe

29 014 l výkon hospodaření v lesích

4116

120 896,00

120 896,00

100,00

Mkult.

34 002 l socha Jana Nepomuckého
SDH

4116
4121

150000,00

150000,00
10 000,00

100,00

MV-GŘHZS

obce

10 000,00

100,00

PK

Nutná oprava střechy

4122

150000,00

150 000,00

100,00

PK

kostel sv. Jiří - restaurování

4122

250 000,00

250 000,00

100,00

PK
MV

podpora ochrany lesa v PK
JSDH-DA

4122
4216

73 850,00
450 000,00

73 850,00
450 000,00

100,00
100,00

PK

podporaJSDH02019

4222

300 000,00

100,00

300 000,00
2415 128,00

2415128,00

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeň Vendula Kotvanová a
Ing. Pavlína Melčová Bočanova na základě objednávky ze dne 17.6.2019.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu od
21.10.2019 do 23.10.2019 (dílčí přezkoumání) a dne 31.3.2020 (závěrečné přezkoumání bylo provedeno dálkově, informace byly poskytnuty elektronicky).
B. Zjištění z konečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření USC Cemošín:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky;
C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky
Napraveno

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky
b) při dílčím přezkoumání za rok 2019
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky

Předmět:Zákon č. 420/2004 Sb. §2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Černošín za rok 2019
Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004
Sb.):

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu

Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):
c5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Černošín za rok 2019
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Černošín za rok 2019
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku l ,40 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,14%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku l l ,66 %
Byl zjištěn dle §10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh územního
celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

„Ověřily jsme poměr dluhu 2,53% ÚSC Černošín k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření
poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly přiměřenou jistotu
k vyslovení následujícího závěru. Na základě předložených podkladů a námi provedených

postupů jsme dospěly k zjištění, že dluh ÚSC Černošín nepřekročil 60% průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky."
Dílčí závěr:

„Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké
vnímané rizikovosti daného předmětu nebyl předmět přezkoumávání podroben
detailnímu prověřování. Detailní prověření tohoto předmětu přezkoumání bude
provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikovosti v příštích obdobích. V rámci
základního posouzení předmětu nebyly shledány chyby a nedostatky".
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumám hospodaření města za rok 2019 je přílohou
k závěrečnému účtu.

V Černošíně dne 13.5.2020
Předkládá: Eva Klusáčkova, účetní a správce rozpočtu
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni
ÚSC Černošín, IČO: 00259772
za rok 2019

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
21.10.2019-23.10.2019
31.03.2020

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor ekonomický, Škroupova 18, 306 13, Plzeň
Přezkoumané období: 1.1. 2019 - 31.12. 2019
Přezkoumání vykonaly:

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Pavlína Melčová Bočanova
kontrolorka:

Vendula Kotvanová

Přezkoumání bylo provedeno dálkově, informace byly poskytnuty elektronicky,
zpráva byla zaslána datovou schránkou a byla opatřena elektronickým
podpisem vedoucí oddělení.

A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzováni jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
Popis písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

na rok 2019 zveřejněn od 28. 11.2018

Rozpočtová opatření

č. 1-7

Schválený rozpočet

na rok 2019 schválen ZM dne 13. 12. 2018 jako
schodkový

Střednědobý výhled
rozpočtu

na roky 2021 - 2022 schválen ZM dne 11. 12. 2019

Závěrečný účet

za rok 2018 schválen ZM dne 30. 5. 2019 bez výhrad

Bankovní výpisy

vedené u Moneta Money Bank, ČNB
přijaté faktury od 6.20190001 do č. 20190817
vydané faktury od č. 20190001 do č. 20190088

Faktury

Inventurní soupisy
majetku a závazků

inventarizace za rok2019

Kniha došlých faktur

za období leden - září 2019

Kniha odeslaných faktur

za období leden - září 2019

Pokladní doklady

od č. 1 do č. 406

Pokladní kniha

za období leden - září 2019

Příloha rozvahy

sestavená k 30. 6. 2019

Rozvaha

sestavená k 31. 12.2019

Účetní doklady

za období leden-září 2019

Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

sestavený k 31. 12.2019

Výkaz zisku a ztráty

sestavený k 30. 6. 2019

Smlouvy o dílo

Smlouva o dílo ze dne 8. 8. 2018 s firmou INGEM a. s.

na částku 735 000 Kč bez DPH na akci "Obytná zóna

Černošín -II. etapa" zveřejněná na profitu zadavatele
veřejných zakázek 12.4. 2019.
Smlouva o dílo ze dne 8. 8. 2018 s firmou INGEM a. s.

na částku 1 015 000 Kč bez DPH na akci "Bytový dům

ČernoěÍn" zveřejněná na profilu zadavatele veřejných
zakázek 12. 4.2019.

Smlouva o dílo ze dne 21. 5. 2019 s firmou
2

PROMONASTA s.r.o.. na částku

1 441 231,65 Kč bez DPH na akci "Lokální opravy a
úpravy MK" zveřejněná na profilu zadavatele veřejných
zakázek 18. 6.2019.
Smlouva o dílo ze dne 19. 7. 2018 s firmou Auto Volf
spol. s r.0. na částku

512 231 Kč bez DPH na akci "nákup automobilu"
zveřejněná na profilu zadavatele veřejných zakázek 27,
9.2019.

Zápisy z jednání rady

za období leden - prosinec 2019

včetně usnesení

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně

za období prosinec 2018 - prosinec 2019

usnesení

Zápisy z kontrolního a
finančního výboru

finanční výbor ze dne 4. 1.2019
kontrolní výbor ze dne 12. 6. 2019

B. Zjištění z konečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ŮSC Černoěín:
nebyly zjištěny chvby a nedpstatky.

C. Závěr
l. Plnění opatření k odstranění nedostatku zjiětěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny následujíGí méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- § 119 odst. 4 - Nebyí pořízen zápis o kontrole provedené finančním nebo kontrolním
výborem.
napraveno

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání za rok 2019

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
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Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňováni
veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem
dohledu podle zvláštního právního předpisu

Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

- § 219 odst. 2 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15
dnů od jejího uzavření, (nenapraveno)

Nedostatek: Smlouva o dílo ze dne 8. 8. 2018 s firmou INGEM a. s. na částku 735

000 KČ bez DPH na akci "Obytná zóna černošín - II. etapa" byla zveřejněna na profilu
zadavatele veřejných zakázek 12. 4. 2019.

Smlouva o dílo ze dne 8. 8. 2018 s firmou INGEM a. s. na částku 1 015 000 Kč bez

DPH na akci "Bytový dům Černošín" byla zveřejněna na profilu zadavatele veřejných

zakázek 12. 4.2019.

Smlouva o dílo ze dne 21. 5. 2019 s firmou PROMONASTA s.r.o.. na částku 1 441
231,65 Kč bez DPH na akcí "Lokální opravy a úpravy MK" byla zveřejněna na profilu
zadavatele veřejných zakázek 18. 6. 2019.

Smlouva o dílo ze dne 19.7. 2018 s firmou Auto Volf spol. s r.o. na částku 512 231 Kč
bez DPH na akci "nákup automobilu" byla zveřejněna na profilu zadavatele veřejných
zakázek 27. 9. 2019.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Černošín za rok 2019
Byly zjištěny méně závažné chyby nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb.):

Předmět: Zákon 6. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování
veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem
dohledu podle zvláštního právního předpisu

Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni
pozdějších předpisů

-§ 219 odst. 2 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele rámcovou dohodu do 15
dnů od jejího uzavření.

Nedostatek: Smlouva o dílo ze dne 8. 8. 2018 s firmou INGEM a. s. na částku 735

000 Kč bez DPH na akci "Obytná zóna černoěín - II. etapa" byla zveřejněna na profilu
zadavatele veřejných zakázek 12. 4. 2019.

Smlouva o dílo ze dne 8. 8. 2018 s firmou INGEM a. s. na částku 1 015 000 Kč bez

DPH na akci "Bytový dům černosín" byla zveřejněna na profilu zadavatele veřejných

zakázek 12. 4.2019.

Smlouva o dílo ze dne 21. 5. 2019 s firmou PROMONASTA s.r.o.. na částku 1 441

231,65 Kč bez DPH na akci "Lokální opravy a úpravy MK" byla zveřejněna na profilu
zadavatele veřejných zakázek 18. 6. 2019.

Smlouva o dílo ze dne 19. 7. 2018 s firmou Auto Volf spol. s r.o. na částku 512 231 Kč
bez DPH na akci "nákup automobilu" byla zveřejněna na profilu zadavatele veřejných
zakázek 27. 9. 2019.
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Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm, c) zákona
č. 420/2004 Sb.):
c5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání
III. Při přezkoumání hospodaření USC Cernošín za rok 2019

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona 6. 420/2004 Sb.
IV. Při přezkoumání hospodaření USC Cernošín za rok 2019

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující
ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

1,40%

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

1,14%

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního

11,66%

celku

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh územního
celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

„Ověřily jsme poměr dluhu 2,53% ÚSC černoěín k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly
přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Na základě předložených

podkladu a námi provedených postupů jsme dospěly k zjištění, že dluh ÚSC Černošín
nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky."

Dílčí závěr:

„Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké
vnímané rizikovosti daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben
detailnímu prověřování. Detailní prověření tohoto předmětu přezkoumání bude
provedeno v závislosti na posouzení Jeho rizikovosti v příštích obdobích. V
rámci základního posouzení předmětu nebyly shledány chyby a nedostatky."
tt

Uzemni celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona
6. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků.
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání

hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky
konečného a dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Černošín
o počtu 6 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

ivíěsto Černošm
nám. l. máje 62
34958 CernoSfn*

C...

Dne: -1 -04- 2020
Miroslav Plincelner
starosta města

Rozdělovník

Výtisk č.

Počet
výtisků

Převzal(a)

Předáno

1

1

ÚSC Černoěín

Miroslav Piincelner

2

1

Krajský úřad
Plzeňského kraje

Ing. Pavlína Melčová Bočanova

Poučení:

Uzemní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
6. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci

příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18.
306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona
č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož
zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajÍGÍmu orgánu písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení §
14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za to lze uložit územnímu celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona 6. 420/2004 Sb. pokutu
do výše 50 000,00 Kč.
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