KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ

ODDELENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
, ?':'E"%,akyoupova ?18, 306 13 Plzeň
Výtisk č. 1

(,j: PK-EK/'1682/18

Zpráva o vysi?
výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Kdyně, IC,0: 00253464
za rok 2018

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
10. 12. 20'l8-13. 12. 20'l8
25. 03. 2019 - 26. 03. 2019

na základě zákona č. 420/2004 sb., opřezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provederí přezkoumání: MÚ Kdyně
Náměstí 1, 345 06 Kdyně

Přezkournané období: '1. 1. 2018 - 3'l. 12. 2018
Přezkoumárí vykonaly:

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc. Hana škoríková
kontrolorky:
Eva Veseláková, Dis.
Jitka Volfíková

Při přezkoumárí byli přítomni:
Oskar Hamrus - starosta města

Ing. štěpánka Mrázová - tajemnice města
Vlasta Lišková - účetní města
Blanka Sůčová - účetní města

Marcela Rejchová - mzdová účetní, pokladní

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem sohledem navýznamnost jednotlívých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

l

Druh písemnosti

Návrh rozpočtu -

I
l Rozpočtová opatřenÍ

Popis písemnosti

zveřej-něn na úřední desce a v elektronické podobě
4. - 21. 12. 2017
č. 1- Č. 16 schválena RM,- - - - - - - -

l

po schválení řádně zveřejněna

Schválený rozpočet

-schválen ZM 19. '12. 2Č)17 jako schodkový, schodek

Stanovení závazných-

po schválení zveřejněn v elektronické podobě
od 20. 12. 2018 - dosud
Mš, Zš a příspěvléové organizace

hrazen z přebytků minulých let,

ukazatelů zřízeným
orQanÍzacÍm

Střednědobý vý-hled
rozpočtu

Z'v'ěrečný účet

na období 2019 - 2010 schválen ZM 19. 12. 2017, řádně

zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě,
na období 2019 - 2021 schválen ZM 20. 12. 20'l8
řádně zveře'něn na úřední desce a v elektronické podobě
za rok 20'l7 schválen ZM 18. 6. 2018 bez výhrad,
návrh zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě

l

20, 5. - 15. 6. 2018

Bankovní výpisy

'Í) BÚ KB za období leden - prosinec, 2) Bl) čSOB (výdajové) za období leden - prosinec,
3) BU CSOB municipální konto za období leden - červen,

l

l

i 4) BU CNB za období leden - říjen
Dohoda o hmotné

odpovědnosti

, Faktury

ze dne E. 5. 2018 'na správu pokladny MÚ Kdyně s Bl. l
SOčová
1 ) Thíselné řady 44ÍDO'l I 44B"l 9 I předpisy doŠlých faktur, »
»

Inventurní soupisy
, majetku a závazků

sestavené k 3'l. 12. 2018

l

, Kniha došlých faktu.r
Kniha odeslaných faktur
iPokladn7 doklady

za období leden - prosinec

', za jbdobí leden - prosinec - - -

l

l

2) čiselné řady 60001 - 60890 - předpisy došlých faktur,

l

l

l

' Hlavní kniha -

iPokladní denrk
Rozvaha

Účetní doklady -

'se-stavenak-3'l.10.20Í1-8ak3'í.l2.2018 '

Í) příjmové a-výdajovÓ poléladní doklady číselné řa-dy

13161-13260, 1355'l-13661 - pokladna města,
2) příjmové pokladní doklady 290 - 37'l a výdajové
i pokladní doklady 107 - 144 - pokladna Společností
BYTSERVIS
' pokladna města za září - prosínec,

sestavenk3-'l'.jO.-20-18-ak3'l.l-2.20'l8 -- -

1) číselné řady 1 l 470 - účetní doklady Bů čS(í3, - '
i2) číselné řady 52201 - 52246 - účetní doklady k BÚ

l-

2

I
l

i ' čNB,- '-" - -" - '

3) číselné řady 30001 - 3141 1 - účetní doklady BÚ KB,
', 4) číselné řady 1 500'l-15206 - předpísy pohledávek a
i faktur vydaných,

:5) číselné řady 1- 1278 - účetní doklady k výdajům BÚ
i CSOB
' 6) číselné řady 50001 - 50'l82 - vnjtřní účetní doklady
platný pro-rol'r 20'l8 - - - - l-

Učtov' rozvrh

Výkaz pro hodnocení

za obdo6í leden -I říjen, prosinec - - -

plnění rozpočtu

sestavenk-3-1-.10.-2Ol8ak31.l2.20'l8 -

Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha zřízených
l

příspěvkových organízací

i Vý'kaz zisku a ztráty ', zřízených příspěvkových

Masarykova ZŠ, Centrum -vodní zábavy, Te-chnické
služby, MKS Modrá hvězda, ZUŠ sestavená
k 31. 12. 2018

Masarykova ZŠ, Centrum vodní zábavy, Technické
služby, MKS Modrá hvězda, ZUš sestavený
k 31. 12. 2018

', organizacÍ
' ZřÍzovacÍ listÍna

',Zřizovací Ístina- příspěvkové organízace: "MÍěstská

lodpisový plán

JSmÍouvy a d-a-Íší materiály

i 1) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně

l dotacím

', ve Kdyni ze dne 24. 'I. 20'l8 - poskytnutí

organizačních složek a ' poliklinika Kdyně, příspěvková organízace".
' příspěvkových organizací,

l

k poskytnutým účelovým

na rekonstrukci varhan v Kostele sv. Mikuláše

600 000,00 Kč Rímskokatolické farnosti.

2) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně
na rekonstrukci eletr. rozvodů a osvětlení náhradního
hřiště ze dne 24. 1 . 2018 - poskytnutí 400 000,00 Kč
pro SK Kdyně 1920 z.s..
3) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně
na rekonstrukci bytu v sokolovně v Prapořišti ze dne
24. 1 . 2018 - 700 000,00 Kč pro TJ Sokol

l

l

j

l

i Smlouvy nájemní

'Smlouvy o převodu

majetku (koupě, prodej,
isměna, převod)

z.s.
1 Prapořiště
) Nájemní smlouva
ze dne 1 0.- 1 . 201 8---nájem pozemku

p.č. 992/'I v k.ú. Úsilov od Lesů Č:R.

2) Nájemní smlouva ze dne "1 . 6. 20'l8 pronájem
pozemků p.č. 395/43 a p.č. 1560 v k.ú. Kdyně.
1)Kupnísmlouvač.2520I80205zedine3.1-0.2018-= -

, nákup pozemku p.č. 683 v k.ú. Kdyně.

i2) Kupní smlouva ze dne 2. 10. 2018 - nákup pozemků
i p.c. 917/14, p.č. 918/'16, p.č. 924/2 a p.č. 927/1

l

ll

l

l

v k.ú. Kdyně.

l

Smlouvy o půjčce
Smlouv ostatní

3) Kupní smlouva ze dne 1. 10. 20'l8 - prodéj pozemku
p.č. 1622/2 v k.ú. Prapořiště.
4) Kupní smlouva ze dne 25. 9. 2018 - prodej pozemku
st.p.č.l675/3 jehož součástí je objekt výroby, pozemků
p.č. 395/53, p,č. 3p5/55, a p.č. 395/2'l v k.ú. Kdyně
',Smlouva o-poskinutí -návratné finančríí -pomoci
ipř0spěvkpvé organizaci Technické služby Kdyně

Kupní smlouva ze dn'e 28. 5. 2018- parodej speciálního
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l

l- -'- ' --' - a'-'- '--- y - -

i Dokumentace k veře)nym

l Stavební úpravy-objeÍ<tu č.p. 142 -ve Kdyni - rekonstrukce «
železářství ,

Zápisy z jednání rady - za období ledenŠprosinecvčetně usnesenÍ
Znpisy -z jedn-ání - za období prosinec 2017 - prosinec 20'l8

zakázkám

l

l

i nakládání s majetkem

k výThe uvedeným kupnÍm-a- nájemnÍm smlouváÍm

l

zastupitelstva včetně
usnesenÍ

B. Zjištění z konečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodařerí ÚSC Kdyně:

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.
byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět:
Zákon
č.
420/2004
Sb.
§
2
odst.
2
písm.
c)
zadávání
a
uskutečňování
veřej
n
ých
zakázek,
s
výj
i
m
kou
úkonů
a
postupů
přezkoumaných
orgánem
dohledu podle zvláštního právního předpisu
Právní předpís: Zákon č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
předpisů
-zacházení
§pozdějších
6 odst.a2zákazu
- Zadavatel
nedodržel
ve
vztahu
k
dodavatel
ů
m
zásadu
rovného
diskriminace.
Nedostatek:
Nebyl
o postupováno
díe zásad transparentnosti
, rovného
zacházení,
zákazu
dískri
m
i
n
ace
a
zákazu
omezování
účasti
dodavatel
ů
dl
e
§
6
zákona
o
veřej
ných nzakázkách.
jednotka
dodavatelesprávy
nebo
prokazatel
ě nevyzvalaÚčetní
3 dodavatel
e na neprovedl
dodávky aaslvýběr
užby: "Obstarání
KDodatek
porušeníč. 3zákona
o veřejn(vlýchastníkem
zakázkách
došltostí)o tím,a fižermoubyl(správcem)
dne 1. 4. 2018
sepsán
mezi
městem
nemovi
ke
Sml
o
uvě
onavýšena
obstaráníodměna
správysprávci
nemovinatosti20%a výkon
dalších práv
a povinCelností,kovákdevýšev člodměny
. 5 byla
předepsaného
náj
e
mného.
zabýtslvypsáno
užby, proplvýběrové
acená řízení
v rocena2018,
584 471mal,90éhoKčrozsahu
(bez DPH).
podlčiimniitlnía 2zakázku
na slSprávně
užby. mělo
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
Právní předpis: Zákon č. 320/2001 sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
nemovitostí."

celkem

-prostředky
§ 9 odst. u1 příspěvkových
- Územní samosprávný
cel
e
k
nekont
r
ol
o
val
hospodaření
s
veřej
n
ými
organizací ve své působnosti.
předpisů

Nedostatek:
Kontrolní skupi
doloženo sežádnýnapř.Protokol
o kontroleorgani
hospodaření
svých příspěvkových
organiněznebyl
ací. Jednal
o příspěvkové
zace
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Masarykova základní škola Kdyně, Centrum vodní zábavy Kdyně, MKS Modrá hvězda
Kdyně-, ZUš Kdyně.
C. Závěr

1. Plnění opatřerí k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územríího celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumárí za rok 20'l8

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjrnů a výdajů
rozpočtu včetně peněžrích operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- § 93 odst. 1 - Obecní úřad neinformoval o místě, době a navrzeném programu
pfipravovaného zasedání zastupiteístva obce alespoň 7 dní před zasedáním
zastupitelstva obce na úřední desce. (nenapraveno)
Nedostatek: V navrženém programu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18. 6.
2018 bod 3) Převod nemovitostí není uveden podrobný soupis bodů, o kterých bylo
rozhodováno. Pod tímto bodem bylo schváleno usnesení o prodeji a nákupu
nemovitostí a pozemků sedmi kupních smluv. Tímto nebylo zajíštěno řádné
informování občaríů o všech záležitostech, které mají být na zasedání projednány a
rozhodovány.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- § 95 odst. 1 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce neměl předepsané náležitosti.
(nenapraveno)
Nedostatek: O průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, který podepisuje
starosta nebo rríístostarosta a určení ověřovatelé. V zápíse se vždy uvede počet
přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce,
průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
Kontrolou zápisŮ ze zastupitelstva města bylo zjištěno, že zápisy neobsahují
schválený pořad jednání zastupitelstva. Zápis ze zasedání ZM ze dne 18. 6. 2018
neobsahuje podpis starosty (příp.místostarosty) a ověřovatele zápísu.
Přijatá usnesení nejsou součástí zápisů, ale jsou vedeny na samostatném dokumentu,
kde chybí podpís starosty (příp. místostarosty) a ověřovatelů - viz zápís usnesení
ze dne IB. 6. 2018.
Usnesení (v samostatném dokumentu) často nekorespondují se zápisem. Např.
vzápisech je uvedeno schválení programu, schválení příslušných ověřovatelů, ale
v samostatném dokumentu se přijaté usnesení není uvedeno.
5

Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plněrí příjmů a výdajů
rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních
pozdějších předpisů
- §rozpočtů,
lOd odst.ve1,2znění
- Veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpomoci včetně dodatků nebyla zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne
zveřejnění. (nenapraveno)
Nedostatek: Kontrolní skupině nebylo doloženo zveřejnění veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace na úřední desce města způsobem umožňujícím dálkový přístup
do 30 dnů ode dne uzavření těchto smluv, jak ukládá ustanovení § 10 zákona
č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jednalo se o tyto
smlouvy:
1) Smlouvasv.o poskytnutí
z rozpočtu
Kdyně na rekonstrukci
v-Kostele
Mikuláše zedotace
dne 24.
I'. 2018města
s Římskokatolickou
farností varhan
Kdyně
na částku 600 000,00 Kč

2) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně na rekonstrukci rozvodů a
osvětlení náhradního hříště ze dne 24. 1. 2C)18 s SK Kdyně 1920, z. s. na částku
400 000,00 Kč
3) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně na rekonstrukci bytu
v Sokolovně v Prapořišti ze dne 24. "I. 2018 s TJ Sokol Prapořiště, z. s. na částku
700 000,00 Kč

Právní předpis: Zákon č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- § 85 písm. c) - Zastupitelstvo obce nerozhodlo o poskytnutí dotace a návratné
finanční výpomoci nad 50 000 Kč v jednotlivých případech a uzavření veřejnoprávních
smluv o jejich poskytnutí. (nenapraveno)
Nedostatek: Zastupitelstvo města nerozhodlo o právních úkonech spadajících do jeho
pravomoci. Na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomocí ze dne
2. 1 1. 2018 byla účetním dokladem č. 1094 ze dne 2. 112018 poskytnuta částka ve
výši 573 732,-Kč Techníckým službám Kdyně, příspěvkové organizací. Poskytnutí
návratné fínanční výpomoci a Smlouva o poskytnutí byla schválena pouze radou
města dne 31. 10. 2018 (překročení kompetencí rady města).

ll. Při přezkoumání hospodařerí ÚSC Kdyně za rok 2018

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. 1 písm. a) plněrí příjrnů a výdajů
rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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- § 93 odst. 1 - Obecní úřad neinformoval o místě, době a navúeném programu
připravovaného zasedání zastupitelstva obce alespoň 7 dní před zasedáním
zastupitelstva obce na úřední desce.

Nedostatek: V navrženém programu ze zasedání zastupitelstva města ze dne
18. 6. 20'l8 bod 3) Převod nemovitostí není uveden podrobný soupis bodů, o kterých
bylo rozhodováno. Pod tímto bodem bylo schváleno usnesem o prodejí a nákupu
nemovitostí a pozemků sedmi kupních smluv. Tímto nebylo zajištěno řádné
informování občanů o všech záležitostech, které mají být na zasedání projednány a
rozhodovány.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnic'M vedené územrím

celkem

Právní předpís: Zákon č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpísů
- § 95 odst. 1 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce neměl předepsané náležitosti.
Nedostatek: O průběhu zasedání zastupítelstva obce pořizuje zápís, který podepisuje
starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápíse se vždy uvede počet

přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce,
průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

Kontrolou zápisů ze zastupitelstva města bylo zjištěno, že zápísy neobsahují
schválený pořad jednání zastupitelstva. Zápís ze zasedání ZM ze dne 18. 6. 20'l8
neobsahuje podpis starosty (příp.místostarosty) a ověřovatele zápisu.

Přijatá usnesení nejsou součástí zápisů, ale jsou vedeny na samostatném dokumentu,
kde chybí podpis starosty (příp. místostarosty) a ověřovatelů - viz zápis usnesení ze

dne 18. 6. 2018.

Usnesení (v samostatném dokumentu) často nekorespondují se zápisem. Např. v
zápisech je uvedeno schválení programu, schválení příslušných ověřovatelů, ale v
samostatném dokumentu se přijaté usnesení není uvedeno.

Byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona
č. 420/2004 Sb.):

c'l) v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu podle

zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpomoci včetně dodatků nebyla zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode
dne zveřejnění.

c4) překročení působnosti, porušení povinnosti

Územní samosprávný celek nekontroloval hospodaření s veřejnýmí
prostředky u příspěvkových organízací ve své působnosti.

Zadavatel nedodržel ve vztahu k dodavatelům zásadu rovného
zacházení a zákazu diskrirmnace.

Zastupitelstvo obce nerozhodlo o poskytnutí dotace a návratné finanční
výpomoci nad 50 000 Kč v jednotlivých případech a uzavření
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
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Ill. Při přezkoumání hospodařeríí ÚSC Kdyně za rok 2018
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
IV. Při přezkoumání hospodařerí ÚSC Kdyně za rok 2018
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující

ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

71l3%

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

4,87 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územniho

3,04%

celku

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh
územního celku:

A. I Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

,,Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Kdyně k průměru jeho příjrnů za poslední 4

rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly

přiměřenou jistotu kvyslovení následujícího závěru. Na základě p;edložených
prí
podkladů a námi provedených postupů jsme dospěly k zjištění, že dluh úSC Kdyně
nepřekročíl 60 % průměru jeho příjrnů za poslední 4 rozpočtové roky a činí 22;14%."

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 27. 03. 2019
Podpisy kontrolorek:
1,
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kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdívé a úplné ínformace o předmětu

přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle § 2 zákona
č. 420/2004 sb., opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí Ihůty stanoyené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 sb., k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
kraje, odbor ekonorÍ'iický, oddělení přezkoumávání

hospodaření obcí a kontroly, škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky
konečného a ďílčího přezkoumání.

Sobsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kdyně

o počtu 10 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
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Náměstí 1345 06 Kdyně
2
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Dne:

Oskar Hamrus

27. 03. 2019

]

/'

starosta města

Rozdělovrík

Výtisk č.

Počet

Předáno

Převzal(a)

výtisků
1

1

ÚSC Kdyně

2

1

Krajský úřad

Oskar Hamrus

Eva Veseláková DiS.

Plzeňského kraje
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Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písem,nou informaci

č. 420/2004 sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených

příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Kí'ajský úřad Plzeňského k'raje, Škroupova 18,

306 13 Plzeň), a to nejpozději dol5dnů 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 ínformacích podle ustanovení § 13 odst. "1 písm. b) téhož
zákona uvést Ihůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou
zprávu o plnění příjatých opatření a vtéto Ihůtě příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povínností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení §
14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 sb., Za to Ize uložit územnímu celku podle
ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu
do výše 50 000,00 Kč.
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