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Výpis č. 6 ze Zápisu ze 16. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen 

zastupitelstvo) konaného dne 

28. června 2017 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ve Slavňovicích, č.p. 24 

6. Projednání  návrhu Závěrečného účtu městyse Stádlec za rok 2016. 

Předsedající v rámci projednávání Závěrečného účtu informoval o výsledku přezkoumání 

hospodaření městyse za rok 2016 ze strany KÚ. Při přezkoumání byly zjištěny tyto chyby  

a nedostatky: 

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 (viz. usnesení č. 224/16/2017); 

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 

dnem zápisu do KN dne 7. 9. 2016, přestože návrh na vklad nabyl právní účinky dne 16. 8. 

2016. 

Návrh opatření přijatých Zastupitelstvem městyse Stádlec: 

- účetní obce upozornit a na skutečnost, že je nutné zařazovat do majetku věcná břemena 

dnem, kdy nabudou právní účinky vkladu.  

Vzhledem k tomu, že nebyla způsobena žádná škoda, není nutné vyvozovat žádné závěry  

vůči  konkrétním osobám. 

Celý návrh Závěrečného účtu (včetně povinných příloh) byl zveřejněn na úřední desce 

umožňující dálkový přístup v době od 8. 6. 2017 do 27. 6. 2017 současně byl zveřejněn na 

úřední desce návrh ZÚ ve zkrácené formě v zákonem stanoveném rozsahu.  

Usnesení: č. 226/16/2017: Zastupitelstvo: 

I. s c h v  a l u j e  Závěrečný účet městyse Stádlec za rok 2016 

a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami, na základě nichž přijímá tato 

opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků: 

a)  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 (viz. usnesení č. 225/16/2017); 



b) účetní obce upozornit na skutečnost, že je nutné zařazovat do majetku věcná břemena 

dnem, kdy nabudou právní účinky vkladu. 

Vzhledem k tomu, že nebyla způsobena žádná škoda, nevyvozuje zastupitelstvo žádné závěry  

vůči  konkrétním osobám.  

II. u k l á d á  starostovi splnit povinnosti stanovené § 13 zákona č. 420/2004 Sb.,  

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 

 

Ing. Milan Kelich pro Ing. Pavel Doubek pro 

Jiří Süsmilich pro  Bc. Jana Nová pro 

Eva Švadlenová pro Patrik Andráš pro 

Roman Buchcar pro Ing. Petr Fuka pro 

Výsledek hlasování                                 8 - pro; 0 - proti; 0 - zdržel se; 

 

Usnesení č. 226/16/2017 bylo schváleno v navrženém znění. 

 

Za správnost výpisu:     Zapisovatelka Mgr. Alena Kršková        

Výpis byl vyhotoven dne:   29.6.2017 

 


