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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KAMENNY MOST
Ič: 00663956

za rok2020
Přezkoumání hospodaření obce Kamenný Most za rck 2020 bylo zahájeno dne 2l,07.2020
doruěením oznámeni o zahájerlt přezkoumání hospodaření iaslanéhó přezkoumávajícím
orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:. 31.05.2021. 10.12.2020
na zál<tadé ziů<ona é. 42012004 Sb,, o přezkoumávání hospodaře ni izemních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších piedpisů a v souladu ." 

",ákon"-ě.25512012 Sb,, o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Zástupci obce:

01.01.2020 - 31,12,2020

Kamenný Most
Kamenný Most 80
273 26 Olovnice

Markéta Polánková (3 1.5.202 l )
Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
Ing. Daniela Jeřábková (31.5.202|)

Ladislav cilek - starosta
Dagmar Kubešová - účetní



Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zrikona
é.255120|2 Sb,, vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru intemího auditu
a kontroly kraj ského uřadu středočeského kraje Mgr. Štcprinka Dvořáková Týcová
dne 1.7 .2020 pod č j. 08857212020/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 ziů<,. č.420t2004 Sb., ve zrrění pozděj ších
PředPisŮ, Údaje o roČnim hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle
zikona é. 250/2000 Sb,, ve mění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací tlkajicich se rozpočtoqfch
prostředků,

- finanční opeíace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní opeíace, t,ýkající se sdružených prostředků vynakládaných na zék|adě smlouly

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na zékíadé smloury s jinými
právnickými nebo $,zic\ými osobami,

- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládrání s prosředky poskytnufými z Národního fondu a s dalšími

prostředky ze zahraničí poskytnutými na zák]adé mezinárodních smluv.
- vyúčtovárrí a vypoíádání finančních vžahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

k ro_zpočtům obcí kjiným rozpočtům, ke státním fondům a k d-alším osobán,
- nakládrání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládrlrrí a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkoní a postupů

přezkoumaných orgiánem dohledu podle zvlášfirího právního předpisu,
- stav pohledávek a závazk:ů a nakládání s nimi,
- ručení za závazky ýzických a právnických osob,
- zastavování moviqých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- ňizováni věcných břemen k majetku územního cilku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočt-ovouodpovědnbst.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno s ohledem na
jednotlivýctr skrrteěností podle předmětu a ři posuzovárrí
právních úkonů se vycházi ze mění právních kď dni uskute
úkonu,

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zrá\9na_ 
§, 4zo/2004 Sb, nebyly předmětem přezkoumlání údaje,

na kteíé se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňovéhó rádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu us písm, g)
učiněným dne 31.05.2021 bylo shmutí předriní
dokumentů zástupcům územního celku a loia pov
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.



A. Přezkou mané písemnosti
§třednědobý výhled rozpočtu
' na období 2018 - 2020, zveřejněn dne 25.7.2017, aktualizace rnýhledu t 2020,

zveřejněna dne 18,12.2019
Návrh rozpočtu. na rok 2020, zveřejněn od 12.11. do 31.12,2019
Schválený rozpočetr zastupitelstvem obce schválen dne 9.12.2019, jako vyrovnaný, závamé ukazatele

paragrafové členění, zveřejněn dne 1 8. 1 2.20 1 9
Rozpočtová opatření. č, 3, schvá,leno zastupitelstvem obce dne 26.6 .2020 (nteiejnén dne 22.7 .2020). č.4, schváleno zastupitelstvem obce dne 14.9.2020 (zveřejněn dne 14.10.202,0)

_ : .. 
č l, schváleno zastupitelstvem obce dne 7 .12.2020 (zveřejněn dne 6.1.2021)

Závěreěný úěet

' za rok 20|9, návrh zveřejněn od 9,6. do 26.6,2020, projednrin spolu se Zptávou
o ,qísledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a schválen zastupitelstvem obce
dne 26.6.2020 s lyjádřením "s výhradami", nápravná opatření pňjata, zveřejněn
dne22.7.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtur ke dni 31.1,,30,6,,30.9.,31.10.2020 (odesláLrro dne
dne29.I.2021)

Výkaz zisku a ztráty

13.1 l.2020), 3I.12.2020 (odeslano

' ke dni 30.6., 30.9.2020 (odeslráno dne 16.10,2020), 3I.12.2020 (odeslrl,rro
dne 12.2.2021)

Rozvaha

' ke dni 30.6., 3092020 (odesláLrro dne t6.|0.2020), 3I.|2.2020 (odesláno
dne l2.2.202l)

Příloha rozvahy
' ke dni 30.6,, 30.9.2020 (odesláno dne 16.10.2020), 31.12,2020 (odesláno

. dne 12.2,2021)
Učtový rozvrh. platrrý pro rok 2020
Hlavní kniha. ke dni 31.10.,31.12.2020 (analytická)
Kniha došlých faktur
' ke dni 30.10.2020 do fa é.20150,ke dni 3I.t2.2020 do fa č. 20183 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur. ke dni 23.11.2020 do faé. 16202},ke dni202O do fač. 1620 - dlepoťeby
Faktura
. vydané faktury ě. 012020 - é. 162020 za období od 28.1. do 23.1|.2020
' přijalé faktury č. 20063 - č.20080 za období od 1.6. do 26.6.2020, ě, 20151 - č.20182

za období od 4,1 1 . do 2I.12.2020
Bankovní výpis
' č.016-č.019zaobdobíodt.6.do7,7.2020,ě.30zedne31.12.2020,ě.032-č.036

za období od 16.11. do 31.|2.2020, k bankovnímu účtu č. 038812937910800 vedenému
u ČS, a. s,- zelkladní béžný úéet

' č. 1 - ě.23 za období od 9.1. do 30.10,2020, č.24 - č.27 za období od 18.1l,
do31.12.2020, k bankovnímu účtu č, 94-5810141/0710 vedenému u ČNn - uzny rieet



účetní doklad
. č. 110016 _ č. 110019, č. 110030, ě. 110032 - ě, 110036, k bankovnímu účtu

č.038812937910800 vedenému u ČS, a, s,- zál<ladni běžný účet
' č. 120001 - č. 120023, é. 1200234 - č. |20027, k baŇovnímu úětu č. 94-58101 41l07I0

vedenému u ČNB - běžný úěet. ě.610013 zedne3L5.2020 (předpis zapsy)
Pokladní kniha (deník)
. červen, listopad - prosinec 2020. ástatek pokladní hotovosti ke dni 10.12.2020 ve výši 8 1l1,00 Kě (k d,č. 299 ze dne

2.12.2020) souhlasil se ziunanrcm v pokladní knize
pok|adní doklad. č.20000137 -ě.20000174 zaobdobíod 1.6.do 30.6.2020,č.20000286 -č,20000310

zaobdobí od 1.11. do 17.12.2020
Evidence poplatků
. k 3I.12.2020, vedena ruěně v knihách - poplatky za psy

Evidence nrajetku. k31.1,2.2020, vedena v programu TRIADA
Inventurní soupis majetku a závazkůl
' složka inventarizace majetku a závazktt obce k 3LI2.2020 - Plán inventur ze dne

14.9.2020, doklad o proškolení ze dne 26.|0.2020, věetné prezenční listiny,
inventarizační zptáva ze dne 31.1,2021, inventumí soupisy k 31.12.2020, výpisy
z katastru nemovitostí - LV l000l, LV 57, LV 1o2,Lv 499,Lv 598, LV 605,Li 607,
LV 609 k. ú. Kamenný Most, LV 338 k.ú, Zvoleněves k 31 .12.2020

Mzdová agenda
r mzdové listy 1-12/2020,účetni

' mzdové listy 1-12/2020, ke kontrolovaným dohodám o provedení práce a o ěinnosti
Odměňování členů zastupitelstvar mzdové listy 1-12/2020, neuvolněný staf,ost4 neuvolněný místostaíosta, neuvolnění
. zastupitelé
učetnictví ostatnír Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2019 (odeslán dne 16.7.2020), úéetni

ávěrka schválena zastupitelstvem obce dne 26.6.2020.
Smlouly o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)l Kupní smlouva ze dne 25.I.2020, kdy obec prodala část pozemku ě. 198/3 o l,rýměře

44 m2, ostatni plocha v k.ú. Kamenný Most, kupující - fyzická osoba, prodej scňválen
zastupitelstvem obce dne 25.6.2019.I Kupní smlouva ze dne 29.6.2020, kdy obec prodala ěást pozemku ě. 42213 o výměře
10 m2, ostatní plocha v k.ú. Kamenný Most, kupující - fyzická osoba, prodej scňválen
zastupitelstvem obce dne 9.12.2019.

' Kupní smlouva ze dne 1.7.2020, kdy obec prodala pozemeké.8112 o v,ýměře 447 m2,
zafuada v k.ú, kamenný Most, kupující - fyzické osoby, prodej schválen zastupitelstvem
obce dne 25.5.2020.

' Kupní smlouva ze dne 19.6.2020, kdy obec koupila 22 ks oken, 1 ks vchodových dveří
a 8 ks interiérových dveří, kupní cena 242 193,00 Kč bez DPH, kupující - Window
Holding a.s. Lázně Toušen, koupě schválena zastupitelstvem obce dne 19:6.202

Darovací srnlouvy
' Datovací smlouva ze dne 4.6.2020, kdy obec poskytla peněžní dar ve výši 2 000,00 Kč,

Linka bezpeěí, z,s. (obdarovaný).



§mlouvy nájemní
, Pachtovní smlouva ze dne 23.9.2020, kdy obec (propachtovatel) pronajala frzické osobě

(pachtýři) pozemek PK l04l21 o v,ýměře 4 902 m2 (k zemědělským účelům)
v k.ú. Kamenný Most, pachtovné ve výši 970,00 Kč/rok, na dobu určitou od Ll0.2020
do 30.9.2025, schváeno zastupitelstvem obce dne 14,9.2020.

' Pachtovní smlouva ze dne 16.72.2020, kdy obec (propachtovatel) pronajala fizické
osobě (pachťýři) pozemek p.č.226l17 o výměře 508 m2 (k zahrádkářským účelům)
v k,ú. Kamenný Most, pachtovné ve výši 534,00 Kč/rok, na dobu urěitou od, |.1.2021
do 30.9.2025, schváeno zastupitelstvem obce'dne 7 .12.2020.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem. zveřejněn od 1 1.4, do 1 1,5.2019 - ke Kupní smlouvě ze dne 25.1.2020. zveřejněn od 2.10. do 2,1I.20|9 - ke Kupní smlouvě ze dne 29.6.2020. zveřejněn od 2.4. do 2,5.2020 - ke Kupní smlouvě ze dne t.7.2020. zveřejněn od 30.6. do 30.7.2020 - k Pachtormí smlouvě ze he 23.9.2020. zveřejněn od 24.9. do 24.10.2020 - k Pachtovní smlouvě ze dne 16.12,2020
smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím - nepřezkoumáváno, použito
podpůrně.

' Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Pro gtamu20l7-2020 pro poskytovrání
dotací z rozpoětu středoěeského kraje ze středoěeského Fondu obnovy venkova v rámci

venkova Oblast podpory Občanská lybavenost
ě. s-6727tŘDP/2020 ze dne 14,10.2020, ná zajištění

en a dveří budovy Obecního uřadu Kamerrný Most
ě.p. 80, v max. qýši 234 443,00 Kě, (ÚZ 812) - inv. dotace, zastupitelstvo obce
schválilo dne I 6.9.2020.. Regishace akce a Roáodnutí o poskytnutí dotace ze dne 21.10.2020
id. č. 1 l7D03o002594, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci ve výši
3 689 938,54 Kč, název akce: Rekonstrukce chodníku t Čov v obci Kamenný Most
(celkové nriklady 3 884 145,84 Kč).

§mlouvy a další materiály k poskytnufým účelovým dotacím
' Veřejnoprár,rrí smlouva o poskytnutí neinvestiění dotace č. 112020 ze dne 3I.3.2020,

kdy obec poskytla neinvestiční dotaci ve v,ýši 2 000,00 Kč, na částečné pokryti
finaněních aktivit, spolek zdtavolné postižených ve velvarech (příjemce), pojryt ruti
schváleno zastupitelstvem obce dne 2.3.2020, žétdost ze dne e .t.zozo, lyričiování
do 30,I 1.2020 - vyúčtovárro dne 24.1 I.2020.r Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2020 ze dne 26.3.2020,
kdy obec poskytla neinvestiční dotaci ve výši 2 100,00 I(č, na částečné pokrytí finanční
spoluúěasti společnosti k financování aktivit Strategie CLLD 2014-202-0 obnova země
Ý.aížat a krá]'ů 2, Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Slaný (příjemce), poskytnutí
schváleno zastupitelstvem obce dne 2.3.2020, žádost ze dne Iz.z.2020, vyúěiováLrť
do 28.2.2021 - vyúětováno dne 8.2,2021.

Dohody o pracovní činnosti
' ze dne 17.12.2019, údržba veřejných prostranství, péěi o zeleň a obsluhu sběmého dvora

(20 hod,/týden)
Dohody o provedení práce. ze dne L6.2020, údržba a úklid veřejných prostranství (80 hod/měs.). zs dne 16.9.2020, kompletace a distribuce hlasovacích lístků (6,54 Kě/volič). ze dne 25.9.2020, v,ýkopové práce pro instalaci cvičících shojů (30 hod.)



Pracovní smloury včetně platových výněru
r platov,ý ,4ýměr ze dne 18.12.2019 s úěinností od 1.1,2020 aze dne24.6.2020 s účinností

od I.7 .2020, ičetní
Smlouvy ostatní. Příkazní smlouva ze dne 17.4.2020 mezi obcí Kamenný Most (příkazce) a WITERO,

s.r.o, Praha 8 (příkazník), pŤedmět smlouvy je zabezpečení přípravy žádosti o dotaci
na akci "Výměna oken na OU v obci Kamenný Most''.

Dokumentace k veřejným zakázkám. Složka veřej né zakázky malého rozsahu - zakázka zalina extemí firmě WITERO, s.r,o.
Praha 8 (zastoupená Mgr. K, Bubeníkovou). předmětem zakád<y je "Výměna oken a dveří budovy Obecního uřadu v obci Kamenný
Most ě.p. 80", výzva uveřejněna dne 22.5.2020, nabídky 2 zájemci, r,ybrrlna firma
Window Holding a.s, Lžuně Toušen, s nejnižší cenovou nabídkou 242 193,00 Kě
bez DPH, nabídková cena je shodná s cenou v uzavřené kupní smlouvě ze dne
y19.6.2020, Roáodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zs dne 15.6.2020, výběr firmy
schválilo zasfupitelstvo obce dne 19.6.2020 (fa ě. 20162 ze dne 18.11.2020 -
293 054,00 K4 úhrada dne 30.|1.2020, \"ýpis č. 23 - čNB).

Informace o přijafých opatřenich (zár' 42012004 Sb.,320/2001 Sb., apod.). informace doručena přezkoumávajícímu orgíínu dne 10.7.2020 pod
DZ 096312/2020lKusK

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení. ze dne 9.12.2019 (schválený rozpoěet na rok 2020), 2.3., 25.5., |9.6., 26.6. (úěetni
závérka a závérečný účet obce za rok 20|9), 14.9,, 7.12.2020 - nepřezkoumáváno,
použito podpůrně

v kontrolovaném období obec l(ameňný Most, dle prohlášení staxosty obce, neuzavřela
smlouvu směnnou, nájemní, smlouw o v}půjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o ňizeni
práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku,
nehospodařila s majetkem státu, neruěila sv,ým m ajetkem za závazky fyzických a ptávniótyctr
osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst, 3 zákona o obcich,
nezastavila movitý a nernovitý majetek, neuzavřela smlouw o přijetí a poskytnutí úvěru nebo
zápůjčky, smlouvu o píevzeti dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku
a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle
s1|ouly o sdružení, jehož je obec společnikem, nekoupila ani neprodala cenné pápíry,
obligace, nelydala komunální d|uhopisy, neziidi|a ani nizrušila přílpěvkovou organizaci
a otganizŇni sloŽku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuŠkutečnila májetkové
vklady do právniclcých osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) 8innost,
uskutečnila pouze veřejné zakázl<y malého rozsahu.



b)

B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumrání hospodaření obce Kamenný Most:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Byly zjištěny následujíci chyby a nedostatky - porušeny niže uvedené předpisy:

. 
. ČÚs č.701 - 710 (§ 36 odst. l zákona o úěetnictví)

CUS č. 701, nebot':
uzemní celek nedodržel ásady účtovaní. porovnáním skuteěných příjmů vykázaných
ve výkazll FIN 2-12 M sestavenému k 31.12.2019 a qýnosů ve Výkazu Zislcl a nráíy
sestavenému k 31.12.2019 bylo zjištěno, že v důsledku chybného úětování o l"j,nosech
nesouhlasí vazby mezi těmito položkami a účty: pol, 1111, 1II2, 1113 - úěet 681, pol.
l381, 1382 - úěet 688, pol. 1511 - úěet 686.

NAPRAVENO
obec přijala nópravné opatření tak že již účtovala správně o výnosech na výše uvedených
položlaiLch - znovu bude ověřeno i při konečném přezkaumdní hospodaření,

ČÚs u zor bod 6.2. a 6.3., nebot:
Uzemní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu. Ve výkazu FIN 2-t2
sestavenému k 31 .12.2019 nesouhlasil zůstatek účtu 231 na bankovní výpisy k 31.12.2ol9
1Čs, a.s., ČNr;. Rozan činí 455,00 Kč.

NAPRAVENO
Ve vyknzu FIN 2-12 sestavenému k 31,10.2020již souhlasí zůstatlE účtu 231 na bankavní
l.ypisy k 3LI0,2020 ČS a.s., ČND.

' Vyhláška ó.41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotlty,
ve znění pozdějších předpisů

§ 45, nebot':
V Příloze k 31.12.20|9 v části "B.1." nej sou uvedeny doplňující informace, !ýkající
se Převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemóvitostí
a jsou zaíazeny do užíván, týká se Kupní smlouvy ze dne 11.12.2019, kdy právní účinky
nastaly ke dni 12.12.2019, ale vklad byl proveden dne 3.I.2020.

NAPRAVENO
obec do konce roku neuzavřela žádnou kupní smlouvu a k uvedenému nedostatku přijala
nápravná opaření, jehož účinnost bude možno ověřit až v roce 202 t .



. Zákon č.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
§ 219 odst. 1, nebot':

Obec nezveřejnila na profilu zadavatele Smlouvu o dílo uzavřenou dne 17.4,2019,
se zhotovitelem AQUARIUS, spol. s r, o., Kyšice, IČo 49550616, předmět díla ''Doplnění
vodovodní sítě v obci Kamenný Most a vybudovaní 13 nových vodovodních přípojek''
cena díla 3 495 793,93 Kě (vč. DPH 4 229 910,66 Kě), na proťrlu zadavatele uveřejněno
opožděně až dne 30.5.2019.

NENAPRAVENO
Do konečného přezkoumání nebyla uzavřena žádnó novó Smlouva o dílo, účinnost
opatření bude možno ověřit v roce 202 ].

D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Kamenný Most za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona
ě. 420/2004 Sb., ve mění pozdějších předpisů

Byly zjištěny nedostatky spočivajíci v:
(§l0 odst. 3 písm. c) zékonaé.42012004 Sb.)

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky.
r Tyto chyby a nedostatky jsou specifiková,rry v oddíle C) pod písm. b).

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č, 42O /2OO4 Sb,,
v platném zněnÍ:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č,42O/2OO4 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpoětu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek ěiní 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazk.ů éiní 0,00 Kč,

0,54 oÁ

2,14 o^

0,00 yo

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42O/2OO4 Sb., v platném znění:
' Dluh územního celku nepřekročil 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.



Kamenný Most 31.05.2021

Podpisy kontrolorů:

Markéta polánková

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

Ing. Daniela Jeřábková

KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAIE

Odbor interního auditu a kontroly
l50 2l Prcha 5, Zborovská l l

,a /'
/ éú,n"lo,-'

kontrolor pověřený řizením přezkoumání

Tato zpráva o rrýsledku nřezkoumání:
- je návrhem zpráw o qfsledku přezkoumaní hospodaření, přičemž kon eéným znéním zprávy
se stává okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
é. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověienému řízením
přezkoumání

-,ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprály, a to kontrólorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: kraj ský úřad středočeského kraje, odbor intemího auditu a kontroly,
Zborovská l 1, 150 21 Praha 5

-_ tento návrh zpr ,y o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
dílčího přezkoumání

- se vyhotowje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č.2 piedává statutámímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá áo prislušného spisu územního celku
vedeného odborem interního auditu a kontroly krajského úiadu středoče;kého kaje.

kontrolorka



S obsahem zprávy o v/sledku přezkoumání hospodaření obce Kamenný Most o počtu 10
stran byl seznámen a stejnopis ó.2 píevzal, p. Ladislav Cílek, starosta obce. Dále starosta
obce převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o lnýsledku přezkoumání
hospodaření obce kamenný Most ve strojově čitelném formátu pDF pro naplnění ustanovení
§ 4 zákona ě.9912019 Sb.

Ladislav cilek
starosta obce Kamenný Most

l']?t,'; :."i ;i_ ,, lilJ:i-!l
]l /.l (]il],]6 ]o)LJ

_] ]./1i l l:r,)Yl] .l]
y',lv
UL |_,z-

dne 31.05.2021

Rozdělovník:

Steinopis počet rrýtisků Předáno Převzal

l 1x Kraj ský uřad
Středočeského kraje Maíkéta polánková

2 1x
Obec

Kamenný Most Ladislav cílek

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v íéto zprávé o l"ýsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému pŤezkoumávajícímu
orgánu kraj ský uřad středoěeského kraje, odbor intemího auditu a kontroly, zborovská 1 1,
150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednrfurí téío zprálry spolu se závéreěným
účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst, 1 písm, b) téhož zál<ona uvést lhůtu, ve kteié podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plněni přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávaj icímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uloží územního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kě 50,000,-.
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