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Zpráva o vysledku pŤezkoumání hospodaŤení obce

TUCHLOVICE
IČ: 00235041

za rok2014

PŤezkoumání hospodaŤení obce Tuchlovice za rok 20L4 bylo zahžt1eno dne 1 1. 8. 2014

doručením oznámení o zahájeni pŤezkoumání hospodaŤení zaslaného pŤezkoumávajícím

orgánem.

Pňezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
t ). 2. 2015
, 12.9.2014

na základě zákona č. 42O]2OO4 Sb., o pŤezkoumáváni hospodaŤení zemních Samosprávnych

ce1k a dobrovolnifch svazkťr obcí, ve znění pozdějších pŤedpisri a v souladu se zákonem

č,.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní Ťád).

PŤezkoumávané období 1. 1. 20t4 - 31. t2.2014.

Pňezkoumání proběhlo v sídle obce: Tuchlovice
U staré školy 83

273 02 Tuchlovice

Pňezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověŤen;f Íízenim pŤezkoumání:

- kontroloŤi:

Zástupci obce:

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
Markéta Polánková ( I2.9 .2014)

Mgr. Jaroslav Pošta . starosta
Iva Pencová - místostarostka
Zdeřka Pilná . referentka - mzďová ričetní
Helena Sokolová - referentka - učetní



PověŤení kpŤezkoumání podle $ 5 odst. 1 zákona č. 42012004 Sb., $ 4 a s 6 zákona

č. 255l2OI2 Sb., vše ve zněni pozdějších pŤedpisri, vydal Ťeditel Krajského riŤadu

StŤedočeského kraje dne 1 1.8,2014.

PŤedmětem pňezkoumání jsou dle ust. $ 2 zák. č. 42Ol2O04 Sb., Ve znéní pozdějších

pŤedpisťr' .idaje o ročním hospodaŤení uzemního celku' tvoŤící součást závěrečného ričtu podle

zákonač,.25Ol2O00 Sb., ve znění pozdějších pŤedpisťt, a to:

- plnění pŤíjm a v1idajťr rozpočtu, včetně peněŽních operací qfkajících se rozpočtov)fch

prostŤedkri,
- finanční operace, tykající se tvorby apouŽití peněžních fondťr,

- náklady a vynosy podnikatelské činnosti rizemního celku,

- peněžní opérac., ti,t.u;icí se sdruŽenych prostŤedkťr vynakládanych na základě smlouvy

mezi dvěma nebo více irzemními celky, anebo na základě smlouvy s jinymi

právnickymi nebo fyzickymi osobami,
- finanční áperace, qitajíci se cizichzdrojri ve Smyslu právních pŤedpisťr o ričetnictví'

. hospodaŤení a nakládání s prostŤedky poskytnutymi z Národního fondu a s dalšími

p,o,tr.dky ze zahraričí poskytnut;fmi na zák|adě mezinárodních smluv,

- vyričto vaÁi a vypoŤá dání Íinanční ch vztahŮ ke státnímu rozpočtu, k rozpočtťrm krajri,

k rozpočtťrm obli t.;i'';i- rozpočtťrm, ke státním fondrim a k dalším osobám'

- naklád ání ahospodaŤení s majetkem ve vlastnictví rizemního celku'

- naklád áni ahospodarení s majetkem státu, s nímŽ hospodaÍí uzemní celek,

- zaďávání a uskutečĚování veŤejnych zakázek' s vyjimkou rikon a postupri

pŤezkoumanych orgánem dohledu podle zvláštního právního pŤedpisu'

- stav pohledávek a závazki a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzickych a právnick;ich osob,

- zastavování movitych a nemovitych věcí Ve prospěch tŤetích osob,

. zÍizování věcnych bŤemen k majetku rizemního celku,

- ričetnictví vedené uzemním celkem.

PŤezkoumání hospodaŤení bylo provedeno vyběrovym zprisobem s ohledem na vyznamnost

jednot1ivych skutečností podt" pŤedmětu a obsahu pŤezkoumání. PŤi posuzováníjednotlivych

právních rikonri se vychá zi ze znění, právních pŤedpisťr platnych ke dni uskutečnění tohoto

rikonu.

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zákona č,. 42OI2OO4 Sb. nebyly pŤedmětem pŤezkoumání ťrdaje'

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle dařového Ťádu.

Poslední kontrolní ťrkon byl učiněn dnem pŤedání zprávy o vysledku pŤezkoumání:

dne 9.2.2015



A. Pžezkoumané písemnosti
Rozpočtovy vfh|ed
l na období 2012 - 2014

Návrh rozpočtu
t na rok 2014, zveÍejněn od 22.II. do 9.12.2013

Schváleny rozpočet
l v zastupitelstvu obce schválen V paragrafovém a poloŽkovém členění dne 10.12,2013

jako schodkovy, schodek kryt z rezerv z minulych let
Stan ove ní záv aznyc h ukazatelŮ zÍtzenym o rga n iza cím
. Zák\adní škole dopis ze dne21.1.2014' pŤíspěvek ve vyši I 495 000,- Kč, zastupitelstvo

obce schválilo dne 10.12.2013.
. MateŤské škole dopis ze dne 21,I.2014, pŤíspěvek ve v:iši 895 000,. Kč, zastupitelstvo

obce schválilo dne 1 0 .I2.2013 ,

. Schv áIení rozdělení hospodáŤského vysledku za rok 2013 pŤíspěvkové organizace
Zák|adní škola a MateŤská škola, rada obce schválila dne 2.4.2014.

Rozpočtová opatňení
r [. 1, 2, 3 . schváleno radou obce dne 5.2.2014, zastupitelstvo obce schválilo dne

6.3.2014
l {. 4 - schváleno radou obce dne2.4.2014, zastupitelstvo obce schválilo dne 10.4.2014
r [. 5 . schváleno radou obce dne 14.5.2074,zasÍupitelstvo obce schválilo dne29.5.2014
l i. 6, 7 - schváleno radou obce dne 3a.6.20I4, zastupitelstvo obce schválilo dne

17 .7 .2014
l [. B - schváleno radou obce dne 27,8,2014, zastupitelstvo obce schválilo dne 10.9.2014
l [. 9,10 . schváleno radou obce dne 24.9.2014, zastupitelstvo obce schválilo dne 2.10.

20r4
l i. 11 - schváleno radou obce dne 20.II.20]14, zastupitelstvo obce schválilo dne 22.72.

2014
r [. 12 . schváleno radou obce dne II.I2,20I4, zastupitelstvo obce schválilo dne

22.r2.20r4
Závérečny ričet
f Za rok 2013, vyvěšen od 28.2. do 17 ,3.2014, zastupitelstvo obce schválilo dne

10.4.2014, s vyjádŤením ,,bez vyhrad''
Vykaz pro hodnocení plnění rozpočtu
r [ 28.2.,3 1 .3 ., 30.4.,3 1 .5 ., 3r .8.2014
r [ 31.12.2014 ze dne 19.1.2015

Yykaz zisku a ztráty
r k 30.6.2014
r [ 3t.12.2014

Rozvaha
r [ 30.6.2014
I [ 31.12.2014 ze dne 4.2.2015

PŤíloha rozvahy
r [ 30.6.2014
r [ 3r.12.2014

Účtovy rozvrh
. platny pro rok 2014

Hlavní kniha
l [ 31.8.2014,3I.12.2014, dle potŤeby



Účetni deník
. bÍezen, duben 2014

Kniha došlych faktur
. bŤezen' duben 2014

Kniha odeslanych faktur
. Zaobdobí od 17.3. do 25.4.2014

Faktura
. pŤijaté faktury č. 14-001.00064 - č. 14-001-00II5 zaobdobí od 3.3. do 8.4,2014
. vydané faktury č. 14.002-0001 5. 14-002.0003 1

Bankovní vypis
l {. 48 - č. 69 za období od 10.3. do 15.4.2014, č. 755 ze dne 31.8.2014, č.230 ze ďne

3I.|2.2014, k bankovnímu ričtu č.388I53379lO800 vedenému u ČS, a. s. - základní
běŽny ričet

r [. 018 Ze dne 3I.8.2014, č. 025 Ze dne 3I.12.2014, k bankovnímu ričtu

č.20036-388 15337910800 vedenému u ČS', a. S. - běŽny ričet
l [. 8 Ze dne 29. 8. 2014, č. t2 Ze dne 31,12.2014, k bankovnímu ričtu

č. 3009.222214110710 vedenému u Čxg .běžny ričet
r [. 001 ze dne 3I.I2.2014,kbankovnímu ričtu č. 040352634910800 vedenému u CS., a.s.

- béžny ričet k DPH
l [. 8 Ze dne 29,8.2014, č. 16 Ze dne 3I,I2.20I4, k bankovnímu čtu

č. 2006-222214I|0710 vedenému u Čxg - běžny ričet
r {. 008 ze dne 30.6.2014, k bankovnímu ríčtu č. 35-388153379/0800 vedenému u CS.,

a.S. - běžny ričet . cyklostezka - ričet zrušen
r {. 27 ze dne 29 .8 .2014 , č. 52 Ze dne 3I .I2 .201 4 , k bankovnímu ričtu

č. 94-222214110710 vedenému u ČNg - běŽny ričet
Účet''í doklad
l i. 14.80I-00327 - č. 14-80I.507, k základnímu běŽnému ričtu č. 388153379/0800

vedenému u ČS' a. s.

Pokladní kniha (deník)
a za období od 1 .4. do 7.5 .2014, ze dne 8. 10.2014
. zristatek pokladní hotovosti ke dni 12.9.2014 Ve vyši 43 9I7 ,- Kč v 1 1' 10 hod.

(k d.č. 14-701.00959 ze dne 11.9.2014) a souhlasil se záznamem v pokladní knize
Pokladní doklad
l i. 14-70]l-00372 - č. 14-701.00500, č. 14-701.01075 - č. 14-701.01079

Evidence poplatkri
r [ 31.12.2014, vedena na seznamech v PC v programu KEO - zapsy

Upomínka k pohledávce a závazku
. Yyzva k rihradě - nájemné Zpozemkuzarok 2014 - pi M.S. ze ďne20,5.2014.

Evidence majetku
r k 3LI2.2014, vedena v programu KEO
. Inventarizačni zpráva ze dne I2.I.2015,
. Proškolení včetně prezenční listiny ze dne 16.12.2014.
. Plán inventur ze dne 6.5.2014, dodatek č. 1 ze dne 15.12.2014 (personální změny).

Inventurní soupis majetku a závazkttr ft 3r.r2.20r4
. vypis zLY 10001, kat. izemi771317 Tuchlovice, k 31.12.2014
. vypis zLY 10001, kat. uzemí752991 Srby u Tuchlovic, k 31 .12.2014
. vypis zLY 42I, kat. rizemí 679046Lány, k 31.I2.20I4
. vypis zLY 566, kat. rizemí 661678 Kačice, k 31.I2.20I4

' vypis zLY 1069, kat. ťrzemí771317 Tuchlovice', k 31.I2.20I4



. vypis z LV 232,kat. ťrzemí752gg1 Srby u Tuchlovic, k 31.12.2014

. vypis z LV 24Ot,kat. irzemi171317 Tuchlovice' k 31 '12'2014

. uvpis z LV 1O2,O,kat. irzemí 683582 Libušín, k 3I.12.2014

. vypis z LV 1309, kat. ťrzemí771317 Tuchlovice, k 31 .12.2014

. uÝ^pis z LV 635,kat. uzemi755567 Stochov, k 3I.l2.20I4

. uÝ.pis z LV 4gl,kat. irzemí771317 Tuchlovice, k 31 .12.2014

Mzdová agenda
. mzdové listy 8l2OI4,píH. S., irčetní' piZ. P., mzdová ričetní

odměřování členri zastupitelstva
. mzdové listy 8l2OI4,lng. K. Burda, uvolněny starosta' pí M. Pospíšilová, uvolněná

místostarostta, p. M. KÍ1Žan,pŤedseda finančního vyboru

. mzdové listy 10. 1212014, Mgr. J. Pošta' uvolněny starosta, pí I.Pencová, uvolněná

místostarostka, p. S. Fojt, člen rady

2.4.2014.
Yykazzisku a ztrá y zíizenych pŤíspěvkovych organizací
; Záklaďní škola - 3,6,912014, dle potŤeby

. MateŤská škola - 3 , 6, 912014, dle potŤeby

Rozvah a zíuenych pŤíspěvkovfch organizací
. Zák|adní škola . 3, 6, 9 12014, dle potŤeby

. MateŤská škola - 3, 6, 912014, dle potŤeby

Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo ze dne 16.5.2014, na rea!\zaci stavby: ,,Lány 

1' 
Tuchlovice . Srby

zapracína kole,,' s fa Chládek & Tintěra' a.S., LitoměŤice, cena díla 13 425 915,34 Kč,

bez DPH' zastupitelstvo obce schválilo dne 10.4.2014.

Smlouvy o pŤevodu majetku (koupě, plolejo směnao pÍevod)

. Kupní smlouv a Ze dne z\.l .iot+' t<ov íu.. prodala pozemky p.č.' 1l28ll24 (415 m2)

a p.č. 11281228 (2I m2)v k.ťr. Tuchlovice' zastupitelswo obce schválilo dne 17.7.2014.

. Kupní smlouva o pŤevodu vlastnictví nemovitosti ze dne 5.8.2014'' kdy obec prodala

pozemek p.č. 134213 (181 m2) v k.ir. Tuchlovice, zastupitelstvo obce schválilo dne

Účetnicwí ostatní

' Účet ni závěrka obce za rok20l3,
. Účetní závěrka Základní školy a

zastupitelstvo obce schválilo dne 10.4.2014

Mateiské školy za rok 2Ol3, raďa obce schválila dne

vlastnictví nemovitosti ze ďne 23.4.2014, kdy obec koupila

m2) v k. . Tuchlovice, zastupitelstvo obce schválilo dne

v|astnictví nemovitosti ze dne 19.6.2014, kdy obec koupila

m2) v k.it. Tuchlovice, zastupitelstvo obce schválilo dne

pŤíspěvku Ze dne 2I.2.2OI4, ve qiši 4 000,. Kč,

i.o,,.o.,'í sk1adeb B. Martinťr' zastupite1stvo obce

17 .7 .2014.
. Kupní smlouva o pŤevodu

pozemek p.č. 52912 (91

10.4.2014.
. Kupní smlouva o pŤevodu

pozemek p.č. 130613 (95

29 .5 .20t4.
Darovací smlouvy
. Smlouva o poskytnutí nadačního

na částečnou ťrhradu nákladri na

schválilo dne 6.3 .2014. 1 --_,.Y: < nnn
. Darovací smlouva ze dne 10.3.2014, kdy obec získala finanční dar ve qiši 5 000,. Kč,

na irhradu vydajri spojenych s poŤádáním kulturních, vychovnych a vzďěIávacích akcí

a činností obce, Muller . Techn Ik CZ S.r.o.' Tuchlovice (dárce), zastupitelstvo obce

schválilo dne 6.3 .2014.



. Darovací smlouva ze ďne lI.4.2014, kdy obec ziskala finanční dar ve vyši 10 000,- Kč,
na Úrhradu v1fdajťr spojenych s poŤádáním kulturních, vychovnych a vzďěIávacích akcí

a činností obce, StŤedočeské vodárny' a.S., Kladno (dárce), zastupitelstvo obce schválilo
dne 10.4.2014.

Smlouvy nájemní
. Smlouva o nájmu nebytovych prostor v obci Tuchlovice ze dne 28.8 .2074, kdy obec

pronajala pozemek p.č. 1313/8 (87 m2), od I.9.20I4 na dobu neurčitou' raďa obce

schválila dne 27 ,8.2014.
ZveÍejnéné zátměry o nakládání s majetkem
. zvetejněn od 30.6. do 16.7,2014 . ke Kupní smlouvě ze dne 3t.7.2014
. zveŤejněn od 30.6. do 16.7.2014. ke Kupní smlouvě ze dne 5.8.2014
. zveŤejněn od 30.6. do 16.7.2014. kNájemní smlouvě ze ďne28.8.2014

Smlouvy o věcnych bŤemenech
. Smlouva o zŤízeni věcného bŤemene ze dne 1I.8.20I4 - povinná obec Tuchlovice,

oprávněny RWE GasNet, S.r.o.9 Ústí nad Labem, zÍizeno riplatně - 2 420,- Kč'
zastupitelstvo obce schválilo dne 10.4,2014.

Smlouvy a další materiály k pňijatyp ričelovym dotacím
. Smlouva o poskynutí dotace Č. S/0026/RRSC/2014 (RoP) ze dne 17.2.2014, název

projektu: ''Lány - Tuchlovice - Srby Za prací na kole'' Ve vyši 18 474 400'. Kč,
zastupitelstvo obce schválilo dne 15.1.2014. NepŤezkoumáváno, pouŽito podpťrrně.

Smlouvy a další materiály k poskytnutym ričelovfm dotacím
. Smlouva o poskytnutí finančního pŤíspěvku na činnost v roce 2014 ze dne 31.12.2013

Ve vyši tz} 000.,. Kč, na činnost Volejbalového klubu Tuchlovice
(obdarov any),zastupitelstvo obce schválilo dne 1 0,I2.20I3.

. Smlouva o poskynutí finančního pŤíspěvku na činnost V roce 2014 ze dne 3I.I2.20I3
ve vyši 650 000,- Kč, na činnost AFK Tuchlovice o.S., Tuchlovice (obdarovan!,),

zastupitelstvo obce schválilo dne 1 0.I2.2013.
. Smlouva o poskynutí finančního pŤíspěvku na činnost v roce 2014 ze dne 14.I.2014

ve vyši 500 000,. Kč' na činnost Tělovychovné jednotě Tuchlovice (obdarovans,),

zastupitelstvo obce schválilo dne 1 0.12.2013.
Dohody o pracovní činnosti
. ze dne 1O.3.2014, p.V. P. . práce na veŤejné ze\eni v části Tuchlovice

Dohody o provedení práce
I Ze dne 3,5.2014, pí M. L. . pŤíprava stravy pro irčastníky folklorního festivalu

(do 300 hod.) 
v. ze dne 5.5.2014,pi M. C. - riklidové práce po

f Ze dne I.8.2OI4, pí V. Č. . archivace
zrekonstruovaného archivu (do 300 hod.)

rekonstrukci uŠ (do 300 hod.)
dokladťr a jejich pŤemístění do nově

Pracovní smlouly včetně platovych vyměrri
. Platovy vyměr ze dne 30.6.2014, pi H. S., ričetní, pí Z. P., mzdová ričetní

Dokumentace k veŤejnj,m zakázkám
. V]Íběrové Ťízení na podlimitní zakázku (dle zákona 13712006 Sb., o veŤejnych

zakázkách) na stavební práce, název veŤejné zakázky ,,Lány . Tuchlovice . Srby za praci
na kole'' (vztahuje Se k dotačnímu titulu - Č. S/0026/RRSC/20I4 ze ďne 17 .2.2014 -

qfběr uchazeče na pŤípravu a organizačni zajištění vyběru nejvhodnějšího dodavatele

sluŽeb: zajištění a organizace vyběrového Ťizení pro zakázku malého rozsahu. Vybrany
uchazeč - Ing. A. Vrbová, manaŽer projektri, Chlumec.

VnitŤní pŤedpis a směrnice
. VnitŤní organizačni směrnice obce Tuchlovice č. Il2014, ričinnost od 6.3,2014.



Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne IO.I2.20I3 (schváleny rozpočet), ze dne 15.1.', 6.3,, I0.4., 29.5., 17.7., 10.9.,

2.lO.,10.1 1., (uŠtavuj ici zasedání) 22.12.2014, }ÝepŤezkoumáváno, použito podpúrně.

Zápisy z jednání rady včetně usnesení
. ze dne 5.2., 2.4., I4.5., 30.6., 27.8., 24.9., 12.II., 20.1

IÝepr e zkoumáv áno, použito podp rně.

Vystedky kontrol zÍlzeny ch organ izací
. Protokol o provedené kontrole V pŤíspěvkové organizaci

14.8.2014.
. Protokol o provedené kontrole v pŤíspěvkové organizaci

14.8.2014.
r Protokol o provedené kontrole v organizační složce obecní knihovnaze dne 5.6,2014.

V kontrolovaném období obec Tuchlovice, dle prohlášení starosty obce, neuzavŤela smlouvu

směnnou, smlouvu o vypťrjčce' ani jinou smlouvu o nabyí a pŤevodu majetku včetně smlouvy

o nakládání s věcnymi právy, nehospodaŤila s majetkem státu' neručila svym majetkem

za závazky fyzick;fch a právnick;ich osob, a to ani v pŤípadech taxativně vyjmenovanych

V $ 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movity a nemovity majetek, neuzavŤela smlouvu

o pri;.ti a poskynutí rivěru nebo záptljčky, smlouvu o pŤevzetí dluhu, o pŤevzeti ruěitelského

závazku, o pŤistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskyování
majetkovych hodnot podle smlouvy o sdruŽení, jehoŽje obec společníkem, nekoupila ani

neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezÍidila ani nezrušila
pŤíspěvkovou organizaci a organi zační sloŽku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu'

neuskutečnila majetkové vklady do právnickych osob' neprovo zova|a hospodáŤskou

(podnikatelskou) činnost, uskutečnila veŤejnou zakázku ,,Lány. Tuchlovice - Srby za praci
na kole'' (zák. č. 13712006 Sb.).

1., 27 .1r., 11.r2. 2014.

Zák\adní škola ze dne

MateŤská škola Ze dne



V B, zjištění z pŤezkoumánt
v PŤi pŤezkoumání hospodaŤení obce Tuchlovice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C, Plnění opatŤení k odstranění nedostatkŮ zjištěnych:

a) pŤi dílčím pŤezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) pŤi pňezkoumání hospodarení za pňedchozí rokv

Nebyty zjištěny chyby a nedostatky.
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D) Závěr
PŤi pŤezkoumání hospodaŤení obce Tuchlovice za rok 2OI4 podle $ 2 a $ 3 zákona
č. 42012004 Sb.' ve znění pozdějších pŤedpisti

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
($10 odst. 3 písm. a) zákonač. 42012004 Sb.)

Upozornění na rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle $ 10 odst.4 písm. b) zákonač.42012004 Sb.o v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu rizemního celku

b) podíl závazk na rozpočtu zemního celku

c) podíl zasÍaveného majetku na celkovém majetku rizemního celku

Komentáň:
Celkovy objem dlouhodobych pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkoqf objem dlouhodob1fch závazk činí 0,00 Kč.

Tuchlovice 9. 2. 2015

0,01 o/o

|,55 "Á

0,00 oÁ

KRAJSKÝ ÚŘao @
srŘpnoČEsKÉHo KRAJE

Odbor kontroly
lí0 2l Praha 5, Zborovská l1

Podpis kontrolora:

Bc. Marcela BaŽoutová. DiS.

('t ,,/
,/ ! .t, ' r ;;r '

,,, ,l,Xt./;,Í- ť.,/

kontrolor pověŤe ny Ťízením pŤezkoumání



Tato zpráva o vÝsledku pňezkoumání:

- je návrhem zprávy o vysledku pŤezkoumání hospodaŤení, pŤičemž konečnym zněnímzprávy
Se stává okamŽikem marného uplynutí lhťrty stanovené V s 6 odst. 3 písm. 1) zákona
č. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověŤenému Íizením
pŤezkoumání

. ke zjištěním uvedenym v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lh tě

do 1 5 dn ode dne pŤedání návrhu zptávy, a to kontrolorovi pověŤenému Íizením
pŤezkoumání na adresu: Krajsk;y riŤad StŤedočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11,

150 2l Praha 5

. tento návrh zprávy o vysledku pŤezkoumání hospodaŤení obsahuje i vysledky konečného

dílčího pŤezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech' pŤičemž se stejnopis č. 2 pÍedává statutárnímu zástupci

pŤezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se na zak\ádá do pŤíslušného spisu zemního celku
vedeného odborem kontroly Krajského riŤadu StŤedočeského kraje.

S obsahe m zprávy o vysledku pŤezkoumání hospodaŤení obce Tuchlovice o počtu 1 1 stran byl
seznámen a stejnopis č. 2 pŤevza|,Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce.

Mgr. Jaroslav Pošta
starosta obce Tuchlovice

dne 9.2.2015

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., povinen
pŤijmout opatŤení k nápravě chyb a nedostatkri uvedenych v této zprávě o vysledku
pŤezkoumání hospodaŤení a podat o tom písemnou informaci pŤíslušnému pŤezkoumávajícímu

orgánu - Krajsky riŤad StŤedočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská 11, 150 2I Praha 5,

a to nejpozději do 15 dnťr po projednání této zprávy spolu se závěrečnym Úrčtem v orgánech

rizemního celku.

Územni celek je dále Ve Smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č, 42012004 Sb.' povinen
v informacích podle ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) téhoŽ zákona uvést lhritu, ve které podá

pŤíslušnému pŤezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění pŤija|irch opatŤení a v této

lhritě pŤíslušnému pŤezkoumávqicimu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se zemní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení

$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č, 42012004 Sb. a za to se uloŽí rizemního celku podle
ustanovení $ 14 odst. 2 zákonač.42012004 Sb. pokuta do vyše Kč 50.000'-.
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Rozdělovník:

Steinopis Počet wtiskťr PŤedáno PŤevzal

I 1x Itajsk;i uŤad
StŤedočeského kraie Bc. Marcela BaŽoutová. DiS.

2 1x
Obec

Tuchlovice Mgr. Jaroslav Pošta

Upozornění:
. Upozorřujeme, že byly vyplaceny finanční dary člen m obecní raďy, které byly

schváleny obecní radou dne 24.9.2014. Tyto dary byly vyplaceny na zák|aďě pokladních
dokladťr, kdy z obsahu dokladri není jasně formulováno, zdatyto dary nebyly vyplaceny
zavykon funkce, cožby bylo nad rámec $ 7I aŽ $ 75 zákona o obcích. Doporučujeme
obci pŤi poskytování darri uzavírat darovací smlouvy, kde bude jasně stanoven ričel
daru. Dále upozorřujeme na Stanovisko Ministerstva vnitra ČR č. 5l2OI3.

Upozornění:
r Starosta a místostarostka obce byli upozorněni na nutnost aktualizace směrnice na

veŤejné zakázky malého rozsahu.
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