KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly

ČJ:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dubenec, IČ: 00277801
za rok 2016
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-

28. 11. 2016 - 29. 11. 2016
26. 4. 2017 - 27. 4. 2017

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Místo provedení přezkoumání:

Obec Dubenec
210
544 55 Dubenec

Zástupci za Obec:
-

Jaroslav Huňat - starosta
Jana Řeháková, DiS - účetní obce

Přezkoumání vykonali:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Světlana Hrivňáková

-

kontroloři:
Markéta Fejková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 24. 6. 2016
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání
hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
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A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření obce Dubenec byly přezkoumány následující písemnosti:
Bankovní výpis
Obec vede běžné účty č. 2910286369/0800 u České spořitelny a č. 94-7414601/0710 u ČNB,
kontokorent č. 2920601/0100 u Komerční banky, úvěrové účty č. 337807459/0800 a
č. 419687489/0800 u České spořitelny, dále vede dva účty opatrovníků u Era banky.
Darovací smlouvy
V roce 2016 obec uzavřela např. následující Darovací smlouvy u nichž je obec příjemce daru:
- s obcí Doubravice, finanční dar k doplnění rozpočtu zřizované organizace obce Dubenec,
Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec ve výši Kč 35.300,--.
Smlouva byla podepsána dne 18. 7. 2016,
- s městysem Velký Vřešťov, finanční dar k doplnění rozpočtu zřizované organizace obce
Dubenec, Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec ve výši
Kč 22.200,--. Smlouva byla podepsána dne 1. 8. 2016,
- s obcí Vilantice, finanční dar k doplnění rozpočtu zřizované organizace obce Dubenec,
Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec ve výši Kč 91.780,--.
Smlouva byla podepsána dne 1. 9. 2016.
O přijatých darech bylo řádně účtováno.
Dále obec v kontrolovaném období uzavřela několik darovacích smluv, u nichž je obec dárce.
Namátkově byly předloženy ke kontrole:
Darovací smlouva na poskytnutí finančního daru fyzické osobě ve výši 20 000,-- Kč ze dne
9. 3. 2016. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru dne 10. 2. 2016.
Dále obec předložila darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru Včelařskému kroužku,
podepsanou dne 15. 4. 2016 na finanční dar ve výši 5 000,-- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo
poskytnutí daru dne 9. 3. 2016.
Dále obec předložila Darovací smlouvu uzavřenou s Královéhradeckým krajem, kterou
příspěvková organizace obce ZŠ Dukelských bojovníků a mateřská škola Dubenec, kterou
tato PO získává finanční dar ve výši Kč 10.000,-- za úspěšnou účast v žákovské soutěži v
rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Obec obdržela tento dar dne 13. 12. 2016, PO jej
zaslala dne 21. 12. 2016. Účtováno bylo prostřednictvím účtu 375.
Dokumentace k veřejným zakázkám
V roce 2016 obec realizovala např. veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Malotraktor
pro ZŠ a MŠ" v celkové hodnotě Kč 69.500,--. Při výběru dodavatele bylo postupováno v
souladu s vnitroorganizační směrnicí. Nabídku předložili tři dodavatelé. Dne 11. 5. 2016 ZO
rozhodlo o nákupu travního traktoru typ Karsit K15/92H od firmy Magrix s.r.o.
Evidence majetku
Majetek obce je veden na počítači a je roztříděn na základě vnitroorganizační směrnice v
souladu s platnou účtovou osnovou.
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Inventurní soupis majetku a závazků
Inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2016 byla provedena.
Inventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti, řádně
dokladují zjištěné skutečné stavy. Inventarizovány byly všechny účty, včetně podrozvahových
a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu účetního období,
zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze. Plán inventur byl
předložen, rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena.
Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u
hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této
oblasti.
Kniha došlých faktur
Kniha došlých faktur je vedena elektronicky.
Kniha odeslaných faktur
Kniha odeslaných faktur je vedena elektronicky.
Listiny o založení právnických osob
Obec předložila Notářský zápis ze dne 26. 9. 2016 o sepsání Společenské smlouvy o vzniku
obchodní firmy Hustířanka služby s.r.o. Předmětem podnikání této obchodní firmy je výroba,
obchod a služby. Základní kapitál je tvořen vklady následujících obcí: obec Dubenec - 30%,
obec Lanžov - 14%, obec Vilantice - 14%, obec Litíč - 14%, obec Habřina - 14%, obec
Libotov - 14%. Nejvyšším orgánem byla ustanovena valná hromada. Jednatelem byl
ustanoven pan Jaroslav Huňat, s tím, že první funkční období končí 31. 12. 2017. Do
obchodního rejstříku byla obchodní společnost zapsána dne 29. 9. 2016. Dále obec přeložila
Živnostenské oprávnění platné od 29. 9. 2016.
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl před schválením vhodným způsobem po dobu stanovenou
zákonem zveřejněn na úřední i elektronické desce obce od 7. 12. 2015 do 22. 12. 2015.
Odměňování členů zastupitelstva
Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva a nebyly
zjištěny nedostatky. Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2016, dle předložených
mzdových listů, byla provedena dle stanovení.
Pokladní doklad
Pokladní doklady za období duben a říjen 2016 mají patřičné náležitosti, jsou doloženy
paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají pokladní
evidencí. V základním účetnictví je o pokladně řádně účtováno.
Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha hlavní pokladny je vedena elektronicky, pokladní kniha Moštárna je vedena
písemně i elektronicky.
Příloha rozvahy
Byl předložen výkaz Příloha rozvahy sestavený k 30. 9. 2016 a 31. 12. 2016.

Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
3

Rozpočtová opatření
Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními č. 1 - 7, schválenými
zastupitelstvem obce dne 6. 4. 2016, 11. 5. 2016, 8. 6. 2016, 15. 9. 2016, 20. 10. 2016,
17. 11. 2016, 15. 12. 2016.
Rozpočtový výhled
Byl předložen rozpočtový výhled sestavený na období let 2016 až 2019.
Rozvaha
Rozvaha za měsíc prosinec 2016 je sestavena.
Závěrka k 31. 12. 2016 byla přezkoušena v plném rozsahu. Byl ověřen soulad stavu účtů
vykazovaných v Rozvaze územních samosprávných celků (Úč OÚPO 3-02) se stavy majetku,
pohledávek a závazků, dle výsledku inventarizace a nebyly zjištěny nedostatky.
Výsledek hospodaření běžného účetního období na účtu 493 vykazuje po zdanění zisk ve výši
Kč 1.667.492,12.
Kontrolou ročních obratů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde
proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.
Rovněž kontrolou účtů peněžních fondů v porovnání se zdroji jejich krytí v pasivech rozvahy
nebyly zjištěny disproporce, o fondech účetní jednotky tedy bylo účtováno správně.
Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2016 byl schválen v zastupitelstvu obce v paragrafovém členění dne
22. 12. 2015 jako přebytkový ve výši příjmů Kč 11 516 100,--, ve výši výdajů
Kč 10 039 200,--.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Příjmy roku 2016 byly posíleny o následující účelové dotace:
- ze SR na volby do krajského zastupitelstva ve výši Kč 21.000,--, ÚZ 98193. Příjem dotace
byl účtován ve prospěch účtu 374. Nevyčerpanou část ve výši Kč 8.604,21 obec vrátila dne
19. 1. 2017 poskytovateli.
- od ÚP na Aktivní politiku zaměstnanosti ve výši Kč 243.756,--, ÚZ 13013. Dotace byla
čerpána a účtována.
V roce 2013 obec obdržela od KHK dotaci na vytvoření územního plánu obce. Obec
předložila dodatek ke smlouvě č. 1 ze dne 25. 2. 2016, kterým se prodlužuje termín čerpání
dotace do 31. 12. 2016. Dále obce obdržela od poskytovatele dodatek č. 2 ze dne
26. 10. 2016, kterým je doba realizace projektu prodloužena do 30. 6. 2017.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Obec předložila např. Smlouvu o prodeji nemovitosti uzavřenou s fyzickými osobami
podepsanou dne 11. 1. 2016. Obec touto smlouvou získává parc. č. 3253 o výměře 1855 m2 a
parc. č. 3463 o výměře 14963 m2 za částku Kč 639.084,--. Návrh na vklad do KN byl učiněn
dne 26. 1. 2016. ZO schválilo tento majetkový úkon dne 17. 6. 2015.
Dále obec předložila Smlouvu o prodeji nemovitosti uzavřenou s fyzickou osobou
podepsanou dne 14. 3. 2016. Obec touto smlouvou získává 3/4 podílu parcely č. 1047/2 o
výměře 263 m2 za částku Kč 2.900,--. Návrh na vklad do KN byl učiněn dne 15. 3. 2016. ZO
schválilo tento majetkový úkon dne 17. 6. 2015.
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Smlouvy o přijetí úvěru
Obec uzavřela u České spořitelny Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 2910286369/16
podepsanou dne 24. 10. 2016. Úvěrová částka se sjednává ve výši 1 000 000,-- Kč a je splatná
nejpozději do 31. 10. 2017. Přijetí tohoto úvěru schválilo zastupitelstvo obce dne
20. 10. 2016.
Smlouvy o půjčce
Obec uzavřela Smlouvu u zápůjčce peněz se sjednaným úrokem se společností Hustířanka
služby s.r.o., Dubenec dne 24. 10. 2016 na částku 1 000,-- Kč. Zápůčka je poskytnuta nejdéle
do 31. 12. 2017. Zastupitelstvo obce schválilo zápůjčku dne 20. 10. 2016.
Smlouvy o věcných břemenech
Obec předložila např. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavřenou s ČEZ
Distribuce, a.s. (zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO s r. o. na základě plné moci ze
dne 27. 1. 2016) podepsanou dne 1. 4. 2016. Jedná se o úplatnou smlouvu (Kč 5.000,-- bez
DPH), kterou se sjednává věcné břemeno umístění distribuční soustavy NN na pozemcích
obce č. 3396, 3398, 3464 a 3775.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
Obec písemně sdělila své příspěvkové organizaci Základní škola Dukelských bojovníků a
mateřská škola, Dubenec závazné ukazatele dne 10. 1. 2016 a 23. 5. 2016.
Účetní doklad
Byly kontrolovány účetní doklady za měsíc duben a říjen 2016. Doklady byly kontrolovány z
hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle
rozpočtové skladby.
Vnitřní předpis a směrnice
Obec předložila např. Směrnici č. 5/2012 o finanční kontrole a vnitřním kontrolním systému
účetní jednotky účinnou od 1. 1. 2011.
Dále obec předložila Směrnici č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
účinnou od 1. 1. 2013.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Byl předložen Výkaz o plnění rozpočtu Fin 2 -12 M sestavený k 31. 10. 2016 a 31. 12. 2016.
Výkaz zisku a ztráty
Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2016.
Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky
vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z
výkazu Fin 2-12, rozpočtová skladba tedy byla dodržována, kromě účtu 606, kde byl zjištěn
rozdíl ve výši Kč 1.400,--.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých
předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy ze zastupitelstva
obce ze dne 10. 2. 2016, 9. 3. 2016, 6. 4. 2016, 11. 5. 2016, 8. 6. 2016, 15. 9. 2016,
20. 10. 2016, 17. 11. 2016, 15. 12. 2016.
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Závěrečný účet
Závěrečný účet obce za rok 2015 byl sestaven, projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne
8. 6. 2016. Před projednáním byl po dobu stanovenou zákonem vhodným způsobem
zveřejněn na úřední i elektronické desce obce od 18. 5. 2016 do 18. 6. 2016. Závěrečný účet
byl schválen s výhradou a zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě.
Účetní závěrka obce, včetně převodu výsledku hospodaření za rok 2015, byla schválena v
zastupitelstvu obce dne 8. 6. 2016. Protokol o schválení účetní závěrky byl předložen.
Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská
škola, Dubenec byla schválena zastupitelstvem obce dne 9. 3. 2016.
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
Obec přijala opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 a přezkoumávajícímu orgánu zaslala písemnou
informaci o přijatých opatřeních, ve kterém stanovila datum, do kterého zašle písemnou
informaci o splnění přijatých opatřeních, a to do 31. 12. 2016. Obec tuto povinnost ke dni
27. 4. 2017 nesplnila.
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B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Dubenec
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
 Právní předpis: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
 § 13 odst. 2 - Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána
písemná zpráva o splnění.
o Obec přijala opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 a přezkoumávajícímu
orgánu zaslala písemnou informaci o přijatých opatřeních, ve kterém stanovila
datum, do kterého zašle písemnou informaci o splnění přijatých opatřeních, a
to do 31. 12. 2016. Obec tuto povinnost ke dni 27. 4. 2017 nesplnila.
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
 Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů
 § 17 odst. 7 - Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se
zákonem.
o Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením souhlasu s výhradami,
na základě nichž územní celek přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných
chyb a nedostatků.
- V roce 2016 se tento nedostatek již nevyskytuje. (napraveno)
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 Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 § 48 - Územní celek neuvedl na podrozvahových účtech skutečnosti, které jsou
předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení
účetního zápisu v hlavní knize.
o Některé přijaté dotace nebyly účtovány na podrozvahové účty v den podpisu
smlouvy nebo byly účtovány v odlišné částce než uvádí smlouva s
poskytovatelem.
- V průběhu roku 2016 obec neobdržela žádnou dotaci, u které by měla povinnost
účtovat na podrozvahové účty, z tohoto důvodu obec přijala systémové opatření, které řeší
vzniklý nedostatek. (napraveno)
 Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
 ČÚS č. 703 - Územní celek nedodržel postupy účtování transferů.
o Dotace pro hasiče, revitalizace zahrad a ekologické řešení biologicky
rozložitelného odpadu byla nesprávně účtována, k 31.12.2015 je zaúčtována ve
stavu účtu 346.
- Tento nesprávný účetní postup byl opraven - č. d. 66017 ze dne 31. 1. 2016 a č. d.
66015 ze dne 22. 1. 2016. (napraveno)
byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
 Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 § 102 odst. 2 písm. a) - Nebylo doloženo usnesení zastupitelstva obce, které by
delegovalo pravomoc rady obce pro provádění rozpočtových opatření.
o Obec předložila delegování pravomoci na starostu obce provádět rozpočtové
změny, které však bylo platné pouze pro rok 2012.
- V období do dílčího přezkoumání hospodaření se tento nedostatek již nevyskytoval.
Na starostu obce ZO delegovalo pravomoc schvalovat rozpočtové změny do Kč 100.000,--,
avšak v průběhu roku 2016 se prováděly pouze rozpočtové změny s částkami vyššími, které
schvalovalo ZO. (napraveno)

b) při dílčím přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření obce Dubenec za rok 2016

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. h) účetnictví vedené územním celkem
 Právní předpis: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
 § 13 odst. 2 - Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě nebyla zaslána
písemná zpráva o splnění.
o Obec přijala opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 a přezkoumávajícímu orgánu
zaslala písemnou informaci o přijatých opatřeních, ve kterém stanovila datum, do
kterého zašle písemnou informaci o splnění přijatých opatřeních, a to do
31. 12. 2016. Obec tuto povinnost ke dni 27. 4. 2017 nesplnila.
II. Při přezkoumání hospodaření obce Dubenec za rok 2016
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Dubenec - za rok 2016
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

3,36 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

21,35 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

20,82 %

Pivovarské nám. 1245
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IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Dubenec, dne 27. 4. 2017 16:00:00
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
Světlana Hrivňáková
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Markéta Fejková
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor

podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

-

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává,
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dubenec o počtu 11 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal Jaroslav Huňat
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce
neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, neobdržel žádné dotace z národního fondu
žádné dotace ze svého rozpočtu neposkytoval, nehospodařil s majetkem státu, neručil za
závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, nájemní, zástavní smlouvu, smlouvu o
sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, nehospodařil s jinými cizími
zdroji, nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.
Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 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
přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Územní 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o
plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu
uvedenou zprávu zaslat.
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Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle
ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží
územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do
výše 50.000,00 Kč.

Jaroslav Huňat
………………………………………….
starosta

………………………………………….
podpis

KONTAKTY:
Světlana Hrivňáková
shrivnakova@kr-kralovehradecky.cz

tel: 737999877

Markéta Fejková
mfejkova@kr-kralovehradecky.cz

tel: 727956092
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