Závěrečný účet
Obce Prackovice nad Labem
a místní části Litochovice nad Labem

za rok 2016
-

úplné znění s účetními přílohami (Výkaz plnění
rozpočtu FIN, Zpráva o výsledku přezkoumání)
k nahlédnutí na OÚ a na webu www.prackovicelitochovice.cz

Vyhotovila: Bc.Eva Křížová, Mgr.Andrea Svobodová Křešová

Vyvěšeno dne: …………….

Závěrečný účet obce za rok 2016
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1. Údaje o organizaci
Identifikační číslo:
Název:
Ulice, č.p.
Obec:
PSČ, pošta

00264229
Obec Prackovice nad Labem
Prackovice 54
Prackovice nad Labem
411 33, Prackovice nad Labem

2. Kontaktní údaje
Telefon:
Fax:
e-mail:
internetové stránky:

416 539 091
416 539 091
ou.prackovice@mybox.cz
http://www.prackovice-litochovice.cz/

3. Doplňující údaje
Statutární zástupce k 31.12.2016:
Počet obyvatel k 01.01.2016:
Počet obyvatel k 31.12.2016:

Mgr. Andrea Svobodová Křešová
602
621

4. Zastupitelstvo obce v roce 2016
Mgr. Andrea Svobodová Křešová
starostka (uvolněná od 1.1.2011)
p. Svoboda Ladislav
místostarosta (uvolněný od 2.8.2016)
p. Olejník Zdeněk
člen zastupitelstva a bytové komise
předseda finančního výboru
p. Holeyšovský Antonín
člen zastupitelstva a bytové komise
předseda kontrolního výboru
p. Lupínek Michal
člen zastupitelstva a bytové komise
p. Procházková Miloslava
člen zastupitelstva a bytové komise
p. Vladimír Svoboda
člen zastupitelstva a bytové komise (od
10.9.2015)
5. Počet veřejných jednání zastupitelstva obce
V roce 2016 se konalo celkem 5 veřejných zasedání zastupitelstva obce:
1/2016 dne 26.02.2016 – Motorest U brány Čech, Litochovice nad Labem
2/2016 dne 26.05.2016 – budova bývalé ZŠ Prackovice nad Labem
3/2016 dne 02.08.2016 – Motorest U brány Čech, Litochovice nad Labem
4/2016 dne 04.11.2016 – Pohostinství Koruna Prackovice nad Labem
5/2016 dne 19.12.2016 – Klubáček Litochovice nad Labem

Zápisy a výpisy z usnesení včetně příloh jsou uloženy v příslušném šanonu
v kanceláři starostky.
6.

Členové výborů a práce výborů v roce 2016

Finanční výbor:
p. Zdeněk Olejník
p. Hauserová Ivana
Ing. Vilma Holečková

předseda finančního výboru
členka finančního výbor (do 26.5.2016)
členka finančního výbor

Činnost - kontrola hospodaření MŠ, kontrola pokladny OÚ, kontrola vyúčtování
dotace poskytnuté obcí na rok 2015 pro TJ Litochovice.
Kontroly FV se uskutečnily ve dnech: 16.2.2016, 19.2.2016, 15.3.2016,
21.3.2016.
Dne 26.5.2016 nebyl na 2.zasedání ZO přijat návrh na odvolání předsedy FV.
Od 26.5.2016 finanční výbor nepracoval, zůstal po zbytek roku dvoučlenný ve
složení p.Zdeněk Olejník – předseda, Ing. Vilma Holečková – členka, poté, co
p.Ivana Hauserová, členka, ukončila dne 26.5.2016 své členství ve Finančním
výboru písemnou demisí.
Kontrolní výbor:
p.Antonín Holeyšovský předseda kontrolního výboru
p. Pěčová Hana
členka kontrolní výbor
p. Buřičová Anna
členka kontrolní výbor
Činnost – kontrola zápisů z jednání ZO, kontrola výběrového řízení, kontrola
pronájmu bytů, kontrola vývěsky a webu, kontrola činnosti kronikářky a
zápisů do kroniky obce, kontrola činnosti starostky – plnění usnesení a plnění
úkolů z nich vyplývajících.
Kontroly KV se uskutečnily ve dnech: 3.3.2016 a 23.3.2016.
Výbor pracoval ve složení: Antonín Holeyšovský – předseda, Anna Buřičová –
členka, Hana Pěčová – členka.
7. Členové komisí a práce komisí v roce 2016
Bytová komise: činnost - přidělování bytů, řešení exekucí, řešení
vystěhování.
Členové: členy bytové komise jsou členové zastupitelstva kromě starostky.
Předsedou bytové komise je místostarosta Ladislav Svoboda.
Činnost - bytová komise se v roce 2016 scházela ve dnech:
5.4.2016 - žádosti o byt (Pešek Miroslav, Zavalockij Vitalij, Jarmila
Garajová, Karel Smrčka, Marcela Kunertová)

1.6.2016 - žádosti o byt (Jakub Kamaryt)
16.11.2016 - žádosti o byt (Petr Eschler), Marie Válová - žádost o
umístění satelitu, úprava a vystěhování bytu po zemřelém p.Cepkovi
Kulturní komise:
Činnost – organizování celospolečenských kulturní, sportovních,
společenských a turistických akcí
Členky:
p. Chotětická Ivana
p. Bartošová Jana
p. Saková Eva
Bc. Honová Andrea
p. Szajkowská Danuše
Bc. Salačová Monika

člen kulturní komise
člen kulturní komise
člen kulturní komise do 29.2.2016
člen kulturní komise od 1.3.2016
člen kulturní komise
člen kulturní komise od 4.11.2016

Kulturní akce v roce 2016:
08.01.16 Posezení dříve narozených, ZŠ Prackovice
20.02.16 Výlet na Střekovskou vyhlídku
04.03.16 Promítání - diskuse s M.Patrikem o dálnici D8, Motorest Litochovice
05.03.16 MDŽ s harmonikáři, Hospoda Na statku Prackovice
19.03.16 Velikonoční výstava keramických výrobků, Klubáček Litochovice
16.4.2016 Ukliďme Česko - Brigáda Prackovice + Litochovice
23.04.16 Zájezd – Polsko Náves Prackovice, Náves Litochovice
30.04.16 Stavění májky na návsi v Prackovicích Náves Prackovice
Čarodějnický rej, Fotbalové hřiště Prackovice
08.05.16 Den matek Klubáček Litochovice
14.05.16 Výlet - Opárenské údolí
28.05.16 Kácení májky na návsi
Májová hasičská zábava,Pohostinství U Koruny Prackovice
05.06.16 Dětský den, Fotbalové hřiště Prackovice
08.06.16 Zájezd - park Mirákulum, Milovice u Turnova
25.06.16 Rybářské závody, povodí Labe Litochovice
20.08.16 Vánoce v srpnu, Dětské hřiště Litochovice
24.09.16 Turnaje v petanque
Rodinný přespolní běh - start Prackovice sraz 13:30
25.9.16 Branný den pro děti aneb Bitva o Litochovice (airsoft)
10.09.16 Posvícení sv.Matouše Náves Prackovice
08.10.16 Ledové jámy u Kamýku
27.10.16 Lampionový průvod, prostranství u Labe
26.11.16 Rozsvícení vánočního stromečku, Náves Prackovice
03.12.16 Rozsvícení vánočního stromečku Klubáček Litochovice
15.12.16 Setkání seniorů s harmonikou, Klubáček. Litochovice
Adventní koncert v kostele Kostel sv. Matouše
16.12.16 Vánoční besídka s dětmi z keramiky
24.12.16 Vánoční mše

8. Obec Prackovice nad Labem je členem
Svazku MAS České středohoří – od 19.12.2010
Svazku obcí Euroregion Labem – není známo
Mikroregionu Porta Bohemica – od 14.7.2015
Svazu měst a obcí – od roku 2014

9. Pracovníci obce 2016
Hlavní účetní:
Bc. Eva Henniche Křížová
Asistentka starosty:
p. Kateřina Šebová
Technik:
p. Václav Dědina
Údržba zeleně:
p. Lenka Poláková
Pracovník na dotované místa z projektu Úřadu práce (veřejně prospěšní
pracovníci)
Pracovník pro úklid obce:
p. Radka Vágnerová
do 31.10.2016
p. Miloš Ježek
do 31.10.2016
p. Jindřich Kosina
do 31.10.2016
p. Marcela Kadlecová
do 31.10.2016
Bc. Andrea Honová
do 31.07.2016
p. Meličenko Tomáš
do 31.10.2016
DPČ a DPP
Vedení knihovny Litochovice nad Labem:
Vedení knihovny Prackovice nad Labem:
Technický dozor:
Montáž žlabů
Oprava kanalizace č.p. 41
Keramická dílna úklid
Instalace programů Windows
Roznos obálek volby
Příprava pro volby, vkládání do obálek
Kronika a správce internetových stránek:

p. Jana Legierski Bernášková
p. Anna Buřičová
p. Michal Lupínek
p. Hon Petr
p. Malý Jiří
p. Pěčová Hana
p. Svoboda Vladimír
p. Vágnerová Radka
p. Henniche Křížová Eva
Mgr. Andrea Svobodová Křešová

10.
Pojištění majetku
IMG a.s., Generali Pojišťovna a.s.
11.
Zpracování agendy obce
Veškerá agenda obce je počítačově zpracovávána programem KEO.

12.
Daňová povinnost
Obec Prackovice nad Labem je plátce DPH za stočné, dovoz multicarou,
pronájmy nebytových prostor, je plátcem z příjmů fyzických osob, daně
z příjmů právnických osob a daně z převodu nemovitostí. Obec vlastní
živnostenské oprávnění na a) provoz kanalizace b) dovoz nákladu c)
pořizování xerokopií.

13.
číslo

Obecně závazné vyhlášky

účel výhlášky

schváleno

vyvěšeno

sejmuto

účinnost

7/2005

Závazná část
ÚPD obce

7.12.2005

8.12.2005

23.12.2005 1.1.2006

2/2006

Požární řád
obce

29.3.2006

31.3.2006

14.4.2006

2/2007

Akce typu
technopárty

6.6.2007

1/2011

Poplatek ze
psů

23.6.2011

27.6.2011

15.7.2011

27.6.2011

2/2011

veřejné
prostranství

23.6.2011

27.6.2011

15.7.2011

27.6.2011

3/2011

poplatek ze
vstupného

23.6.2011

27.6.2011

15.7.2011

27.6.2011

4/2011

poplatek z
ubytovací
kapacity

23.6.2011

27.6.2011

15.7.2011

27.6.2011

1/2014

Stanovení
koeficientu
daně z nemov.

27.6.2014

1.7.2014

17.7.2014

1.1.2015

ruší
OZV
3/2009

1/2015

o systému
shromažďování
a likvidace
odpadu

27.2.2015

13.3.2015

18.5.2015

dnem
vyhl.

ruší
OZV
3/2007

2/2016

poplatek za
shromažďování
odpadu

19.12.2016 20.12.2016

13.1.2017

dnem
vyhl.

ruší
OZV
1/2016

15.4.2006

změna

ruší
OZV
1/2004

1.7.2007
ruší
OZV
3/2005

14.
Výběrová řízení v roce 2016
Při zadávání veřejných zakázek bylo postupováno podle zákona 137/2006 Sb.,
§ 12, odst. 6 (veřejná zakázka malého rozsahu). Při výběru dodavatele bylo
postupováno tak, aby byl dodržen § 6 zákona 137/2006 Sb.
18.1.2016 Prodloužení výtlaku z ČS8 na ČOV (dotace získaná z Fondu
vodního hospodářství ÚK ve výši 1.050.000,-) – REVIS, s.r.o.
20.7.2016 Oprava komunikací v obou obcích – Zoubek s.r.o.
27.7.2016 Rekonstrukce hřiště Litochovice – herní prvky (TR Antoš s.r.o.)
15.

Dokončené stavební akce v roce 2016

Rekonstrukce KD v Litochovice – sociální zařízení pro sál KD – dotace KÚ
Ústí n.L.
(671 tisíc vč. víceprací, 238 tisíc Kč dotace PORV ÚK říjen – listopad
2016)
Opravy komunikací – Litochovice, Prackovice – Zoubek, technologie nástřiku
(521 tisíc Kč - vlastní zdroje červenec-srpen 2016)
Rekonstrukce hřiště Litochovice (lanovka, pyramida, sítě, branky) - dotace
MMR
(571.000,-Kč celkem – 364 tisíc Kč dotace)
Odvodnění přes průjezd obecního úřadu Prackovice – svépomocí (Šmrha,
Malý)
Oprava vodovodní přípojky čp.8 - svépomocí
Oprava kanalizačních přípojek čp.41 – svépomocí
Garáž na elektrospotřebiče – 15 tisíc – hrazeno z motivačního programu
Elektrowin
Rekonstrukce bytu v čp.2
16.

Akce, na které byly podány žádosti o dotace do
30.12.2016 (v přípravě):
Kaplička Litochovice – kompletní oprava (800 tisíc)
Doplnění herních prvků hřiště Litochovice (371 tisíc)
Náprava škod na ČOV Prackovice a kanalizační soustavě (30 milionů)
Příprava pro prodloužení osvětlení u rodinných domů Prackovice – směrem na
Litochovice (ulice u p.Peška) (40 tisíc)
Plánování prodloužení výtlaku (1,7 milionů Kč)
Prodej multikáry
Územní studie pro územní plán zóna Z5 (pole u Litochovic) + dopravní studie,
hg průzkum

Výstavba hasičské zbrojnice (4 miliony GŘ HZS + 500 tisíc HZS ÚK)

17. Rozpočet na rok 2016
Schválený rozpočet byl zveřejněn od 1.2.2016 do 26.2.2016.
Rozpočet obce na rok 2016 byl projednán a schválen na jednání ZO dne
26.02.2016 usnesením 1/2016 jako přebytkový ve výši příjmů 11.095.200 Kč
a výdajů 10.495.200,- Kč. Jako závazný ukazatel bylo odsouhlaseno
paragrafové znění. Rozpočet byl zpracován v členění dle rozpočtové skladby a
do finančního výkazu FIN 2-12 M byl pořízen shodně se schváleným
rozpočtem ve smyslu Přílohy 6, odst.3 vyhlášky MFČR 5/2014 (viz Příloha
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN).
18.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Komentář k výsledkům hospodaření
V roce 2016 činila rezerva Obce z naspořených financí z minulých let
k 1.1.2016 částku 1.504.942,96 Kč. Obec se proto po neuspění v žádosti o
dotaci na opravy místních komunikací rozhodla rozpočtovým opatřením č.
2/2016 ze dne 2.8.2016 využít 513 tisíc Kč z rezervy na opravy místních
komunikací. Vzhledem k vyšším příjmům a úsporám se nakonec z rezervy
využilo pouze -134.860,52 Kč, a ani k tomu nemuselo dojít, kdyby se
neopozdila výplata dotace Krajského úřadu na Sociální zařízení KD
Litochovice ve výši 228 tisíc Kč získaná v rámci Programu obnovy a rozvoje
venkova 2016, Obec by tak rezervu nemusela vůbec využít, a naopak by
hospodařila s přebytkem ve výši + 93.139,48 Kč.
To je důkazem umírněného, konzervativního přístupu k hospodaření
s volnými financemi na opravy a investice. V hospodaření obce se také
začínají projevovat úspory na energiích a výdajích v důsledku modernizací
a projektů směřujících k efektivnějšímu využívání zdrojů.
V roce 2016 se poprvé odrazil v hospodaření obce i nový systém
odpadového hospodářství. Oproti roku 2013, kdy tento systém ještě nebyl
zaveden se příjem z prodeje tříděných surovin zvýšil z 2.396,- Kč (ve 2013)
na 84.590,-Kč (ve 2016), tj. celkem o 82.194,-Kč), příjem za platby
z EKOKOMU z 24.970,-Kč (ve 2013) na 135.982,-Kč (2016), tj. celkem o
111.012,-Kč. Rozdíl mezi celkovými náklady a příjmy na odpad z roku 2013
byl -394.831,-Kč. V roce 2016 se obec poprvé za dlouhou dobu (možná vůbec
poprvé) podařilo dostat do plusu, kdy rozdíl mezi náklady na sběr a likvidaci
komunálního odpadu a příjmy z prodeje surovin, bonusů od EKOKOMU a
výběru poplatků za komunální odpad od občanů činil +50.881,-Kč. Z tohoto

důvodu obec přistoupila ke schválení motivační vyhlášky o poplatku za KO,
kde se stanovují bonusy za sběr a odevzdávání tříděných odpadů a snižování
množství komunálních odpadů odvážených na skládku svozovou firmou.
Zároveň byly stanoveny úlevy pro nové věkové kategorie – viz Obecně závazná
vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
schválená ZO dne 19.12.2016. Obec i nadále využívá služby svozové firmy AVE.
V roce 2016 se zároveň opět ukázala úspora za nové LED veřejné
osvětlení, kdy náklady na elektrickou energii klesly oproti předchozím letům
velmi výrazně:
2012 – náklady na elektrickou energii veřejného osvětlení byly 158.673,-Kč a
celkové náklady včetně údržby byly 246.325,-Kč.
2016 – náklady na elektrickou energii LED veřejného osvětlení byly 44.757,Kč a celkové náklady včetně údržby byly 46.635,-Kč. Jedná se zde o pokles o
199.690,-Kč (téměř dvě stě tisíc).
V roce 2016 se začala projevovat úspora za vytápění budovy obecního
úřadu včetně zasedačky po realizaci zateplení, výměny oken a změny
vytápění z elektrických přímotopů na vytápění plynem. Úspora za vytápění
dosáhla v roce 2016 cca 70 tisíc Kč.
V roce 2016 byla odstavena ČOV Prackovice, a to z důvodu netěsností
v nádržích, které způsobily odtečení splaškových vod do podloží. Tato havárie
byla zaprotokolována při místním šetření Vodoprávního úřadu a Povodí Labe
dne 30.5.2016, proběhlo vodoprávní řízení a jednání s Povodím Labe, ČIŽP a
CHKO, a byla vydána výjimka na vypouštění odpadních vod do recipientu se
zvýšenými limity, a to do 31.12.2017. V důsledku odstavení technologie ČOV
obec ušetřila cca 200 tisíc Kč za spotřebu el. energie na chod tohoto zařízení,
nicméně náklady za zvýšený nákup služeb na odvoz splašků fekálním vozem
vzrostly o více jak 100 tisíc Kč. Celkové náklady na Odvádění a čištění
odpadních vod činily v roce 2016 částku 546.039,38 Kč, příjem ze stočného
činil 671.715,- Kč. Rozdílem pak byla plusová částka tohoto paragrafu ve
výši 125.675,62 Kč. Obec však musela investovat do vyhotovení projektové
d o k u m e n t a c e p r o n á p r av u š ko d n a Č OV, z n a l e ck ý ch p o s u d k ů ,
hydrogeologického průzkumu, hydrogeologického posudku atd. Obec stanovila
harmonogram nápravy škody tak, aby splnila podmínky mimořádného
vypouštění a v roce 2018 bylo možno opět spustit opravené zařízení ČOV do
provozu. Obec získala v prosinci 2016 příslib pomoci při financování oprav ČOV
a kanalizační soustavy od státu.
Opravy a udržování bytového fondu stály obec v roce 2016 celkem
214.033,-Kč. Celkové náklady paragrafu Bytového hospodářství byly

997.811,91 Kč a příjmy činily 1.311.038,30 Kč. Bytový fond tedy vykázal
plusovou hodnotu ve výši 333.226,39 Kč. Bytový fond je rozpočtovou
složkou, která vykazuje většinou pravidelné plusové hodnoty, pokud obec
nečiní významné investice do bytového fondu.
19.
Změny rozpočtu během roku 2016
Během roku 2016 byly provedeny a schváleny 4 rozpočtové opatření, kde došlo
k přeskupení položek i paragrafů a navýšení příjmů i výdajů.
1
2
3
4

Rozpočtové opatření č.1/2016
Rozpočtové opatření č.2/2016
Rozpočtové opatření č.3/2016
Rozpočtové opatření č.4/2016

26.05.2016
02.08.2016
04.11.2016
19.12.2016

usnesením č.2/2016
usnesením č.3/2016
usnesením č.4/2016
usnesením č.5/2016

20.
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled má obec Prackovice nad Labem vytvořen na roky 20142018.
21.

Souhrnná tabulka plnění rozpočtu obce za rok 2016

22. Stavy a obraty na bankovních účtech

23. Úhrady splátek úvěrů, které byly schváleny do rozpočtu:
24. Splacené úvěry:
KB úvěr povodně…………………………0,00Kč
Úvěr Japis přípojky…………………..….0,00Kč
Penále Japis………………………………….0,00Kč
Úvěr Japis byty………………………..……0,00Kč

25. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DPO

26. Organizační složky obce Prackovice nad Labem
Místní knihovna obce Prackovice nad Labem 1930,-Kč/rok
Místní knihovna obce Litochovice nad Labem 1150,-Kč/rok
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
- v roce 2016 16 aktivních členů, postup z JPO V do JPO III, zajišťuje PO na 5
katastrálních území, od roku 2016 Dohoda o sdružení prostředků s obcemi
Lhotka nad Labem, Malé Žernoseky, Dolní Zálezly, (+ Prackovice nad
Labem a Litochovice nad Labem)
Seznam členů JSDH 2016: Michal Lupínek (velitel), Michal Řehánek.
Miroslav Huja, Lukáš Melničenko, Pavel Lupínek, Jakub Kamaryt, Michal
Huja, David Hauser, Jiří Dlouhý ml., Patrik Kopecký, Lubomír Šindela, Jiří
Malý, Petr Žáček, Jan Žáža, Bohuslav Dbalý, Lukáš Řehánek, Vlastimil
Vyšín.
Zásahy JSDH v roce 2016 - počet zásahů 7:
2.3.2016 - čerpání vody Malé Žernoseky na žádost starosty (sklepy
rodinných domků, Kopecký P., Lupínek M., Dlouhý J., Hauser D., Huja M.,
Kamaryt J.)
5.3.2016 - požár trafostanice, rozvodny, Dolní Zálezly (Lupínek P., Kopecký
P., Hauser D., Malý J., Melničenko L., Šindela L., Dlouhý J.ml., Huja Michal)
25.6.2016 - dva stromy přes cestu Dolní Zálezly (Malý J., Lupínek M.,
Dbalý M., Dlouhý J.ml., Hauser D., Kamaryt J., Lupínek P., Žáža J.)
11.7.2016 - požár stohu balíků slámy Litochovice nad Labem (Hauser D.,
Žáža J., Řehánek L., Řehánek M., Dlouhý J. ml., Melničenko L.)
14.7.2016 - stohy slámy a píce Litochovice n.L. (Hauser D., Žáža J.,
Dlouhý J.ml)
6.8.2016 - hořící stoh 14 balíků Litochovice nad Labem (Kopecký P.,
Lupínek P., Dlouhý J., Kamaryt J., Huja M., Žáža J.)
27.9.2016 - požár dvou rodinných domů Dolní Zálezly (Kamaryt J.,
Hauser D., Huja M., Šindela L., Žáček P., Huja Mir., Dbalý B., Melničenko
L.)

Celkové příjmy a výdaje jednotlivých organizačních složek

27. Tělovýchovné jednoty
Vyúčtování finančních vztahů k příjemci podpory z rozpočtu obce Prackovice
nad Labem:

28.
Příspěvkové organizace
Zastupitelstvo obce schválilo Zřizovací listiny pro příspěvkové organizace
s účinností od 1.1.2003.
Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech
zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu u paní účetní.
Příloha 1 – účetní závěrka.

29.
Závěrečná zpráva příspěvkové organizace
Mateřská škola Brouček, příspěvková organizace
IČ
75004500
Adresa:
MŠ Brouček, Prackovice 5, 411 33 Prackovice nad Labem
Telefon:
416 539 005
Ředitelka:
Jana Bartošová
Učitelka:
Iva Lahovská
Školník:
Nataša Hauserová
Kuchařka:
Marie Kunertová
Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech
zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu u paní účetní.

30.

Majetek

Viz Hlavní inventarizační zpráva - příloha
31.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
(viz příloha)
Přezkoumání hospodaření obce Prackovice nad Labem za rok 2016 bylo
provedeno
14-15.11.2016 a 5.4.2016 na základě § 42 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních
celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání provedly: Ing. Magdalena Chottová
kontrolor
Ing. Pavel Domorád
kontrolor pověřený řízením
Zástupci přítomní územního samosprávného celku:
Mgr. Andrea Svobodová Křešová
Bc. Eva Henniche Křížová
- z odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracovány na základě
B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Prackovice nad Labem
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Prackovice nad Labem v minulých
letech
byly zjištěny chyby a nedostatky, které byly napraveny a doloženy.
D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Prackovice nad Labem za rok 2016
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb.):
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Prackovice nad Labem za rok 2016
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Prackovice nad Labem za rok 2016
byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující
podíly
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

6,04%
8,33 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

4,75%

32. Ostatní kontroly a inspekce zahájené, probíhající nebo
ukončené v roce 2016 z podnětu občanů:
1) Ministerstvo vnitra – kontrola výkonu samostatné působnosti na podnět čj.: MV –
140585-12/ODK-2015 – povinnosti v souvislosti s kontrolou byly splněny, nebyly
shledány rozpory se zákonem, ukončeno dne 27.4.2016.
2) Ministerstvo vnitra – dary starostce 2011-2014 čj.: MV-3045-21/ODK-2016 – nebyla
shledána nezákonnost, ukončeno 12.9.2016.
3) Ministerstvo vnitra – poukázky starostce 2015 čj.: MV-44717-3/ODK-2016 – nebyla
shledána nezákonnost, ukončeno 27.4.2016.
4) Energetický audit – nebyly shledány rozpory se zákonem. Doporučení: výhledově
vyměnit kotel v budově bývalé ZŠ.
5) Inspektorát práce čj.: 7016/7-50/16-13 – nebyly shledány rozpory se zákonem,
dodržování povinností vymezených zákonem splněno. Ukončeno 12.4.2016.
6) Okresní archiv – spisová a archivační služba – zjištěný stav odpovídá ustanovením
právních předpisů. Vedení spisové a archivní služby nadstandardní. Ukončeno
8.4.2016.
Závěrečný účet obce Prackovice nad Labem za rok 2016 byl vyvěšen dle
zákona na úřední desce od ………………….

Osoba odpovědná za účetnictví
____________________________________
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Bc. Eva Henniche Křížová

Osoba odpovědná za rozpočet
_____________________________________
Bc. Eva Henniche Křížová
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů
Statutární zástupce
______________________________________
Podpisový záznam statut.zástupce
starostka

Mgr. Andrea Svobodová Křešová

