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Věc: Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
V souladu s ustanovením §13 odst.1 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, podávám
následující informaci.
Zastupitelstvo městyse Stádlec na svém 16. zasedání dne 28. června 2017, při
projednávání Závěrečného účtu obce za rok 2016 přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
Kontroloři zjistili:
1) porušení právního předpisu a to zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole tím, že
aktuálně platná Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu neobsahuje stanovení
pravomoci při výběru dodavatele VZ v hodnotě 1.000.001 až 2.000.000,-Kč na dodávky
a služby a 3.000.001 až 6.000.000,- na stavební práce.
Opatření přijatá Zastupitelstvem městyse Stádlec:
Schváleno doplnění Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu o stanovení
pravomoci při výběru dodavatele VZ v hodnotě 1.000.001 až 2.000.000,-Kč na dodávky
a služby a 3.000.001 až 6.000.000,- na stavební práce.
2) porušení právního předpisu a to zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví tím, že bylo věcné
břemeno zřízené na pozemku parc. č. 674/11 v k.ú. Staré Sedlo u Stádlec zařazeno do majetku
na účet 028 dne 7.9.2016, přestože smlouva o zřízení věcného břemene nabyla právní účinky
vkladu ke dni 16.8.2016.
Opatření přijatá Zastupitelstvem městyse Stádlec:
- účetní obce byla upozorněna na skutečnost, že je nutné zařazovat do majetku věcná břemena
dnem, kdy nabudou právní účinky vkladu.
V souladu s ustanovením §13 odst. 2 zákona 420/2004 Sb. dále sděluji, že vzhledem
k charakteru těchto chyb zjištěných při přezkumu hospodaření, byla jejich náprava přijata
bezodkladně, v případě doplnění vnitřní směrnice na nejbližším zasedání zastupitelstva
městyse. Proto Vám, jako příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, současně podávám
Zprávu o splnění přijatých opatření týkajících se náprav zjištěných chyb.

Ve Stádlci dne . června 2017

Ing. Milan Kelich
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