
KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOCESKÝ KRAJ

EKONOMICKÝ ODBOR

ODDĚLENi PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí

č.j.: KUJCK 16653/2012 OEKO-PŘ stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Obec Čakov, IČ 00581216

Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 13.11.2012, 18.2.2013, na základě zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné

Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání Vladimíra Achatzová

Zástupce územního celku:
starostka
účetní

Ing. Lenka Šišpelová
Eva Komrsková

IOBECNíÚ~ADtAKOV!
Došlo dne. 1f.i.ciťl}
Vyřízeno:
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A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI

Při přezkoumání hospodaření obce Čakov za rok 2012 byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti Popis písemnosti
Dokumentace k veřejným
zakázkám

Výkaz zisku a ztráty zřízených
příspěvkových organizací
Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
Hlavní kniha
Zápisy z jednání zastupitelstva
včetně usnesení

Návrh rozpočtu

Účtový rozvrh

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "zpracování projektové
dokumentace na dostavbu kanalizace a výstavbu tav v osadách Čekov
a takovec"
Dne 23.7.2012 proběhla uzávěrka na podání cenových nabídek druhého kola
výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na dostavbu
kanalizace a výstavbu tav v osadách takov a takovec .00 toho termínu
obec čekov obdržela 7 nabídek uchazečů.Zastupitelstvo obce v roli hodnotící
komise postupně podle pořadí doručených nabídek všechny nabídky
otevřelo a zkontrolovalo soulad se zadávacími podmfnkami. Nabídky budou
hodnoceny na příštím zasedání zastupitelstva.
Dne 20.8.2012 hodnotící komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
ve veřejné zakázce "na projektovou dokumentaci na dostavbu kanalizace
a výstavbu čistírny odpadních vod v takově a takovci" tak, že nejvhodnější
nabídka je nabídka firmy " Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s
.Hodnocení komise předala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
zadavateli. Zadavatel na jednání zastupitelstva dne 20.8.2012 uvedenou
zprávu přijal a rozhodlo tom, že s vítěznou firmou bude uzavřena příslušná
smlouva.
Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s a objednatelem obec Čekov dne 27. 8.2012.Předmět plnění je zhotovení
dokumentace a provedení prací a činností na dostavbu kanalizace a výstavbu
čistírny odpadních vod v takově a takovci.Dílo bude provedeno v termínech
do 30.11.2012 a do 31.12.2012. Celková cena díla dle přílohy č.2 této
smlouvy - cenová nabídka je v částce 580 000,- Kč bez DPH.
pa Mateřská škola takov 19,373 83 takov,lt:75000873 -Rozvaha
k 31.12.2011 s HV 0,- Kč
FIN 2-12 Mk 30.9.2012

K 30.9.2012
za ze dne 12.12.2011, bodu 4. - schválení rozpočtového provizoria
na I. čtvrtletí roku 2012
za ze dne 7.3.2012, bodu 5. - schválení rozpočtu na rok 2012
za ze dne 11.6.2012, bodu 4. - schválení rozpočtového opatření Č.1
za ze dne 25.6.2012, bodu 3. - projednání a schválení závěrečného účtu
za rok 2011
za dne 28.5.2012, bod 3 - schválení vnitřního předpisu - zadávání
veřejných zakázek "malého rozsahu"
za ze dne 25.7.2012, bod 5 - schválení koupě parcely Č. 828/16 o výměře
2344 m2 za cenu ve výši 20,- Kč/m2
za ze dne 8.10.2012, bodu 3. - schválení rozpočtového opatření č.4
Na rok 2012 o celkových příjmech ve výši 3 192000,- Kč a celkových výdajích
ve výši 5139000,- Kč, zveřejněn od 21.2.2012 do 7.3.2012
Pro rok 2012
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Závěrečný účet

Faktura

Rozvaha zřízených příspěvkových
organizací
Stanovení závazných ukazatelů
zřízeným organizacím
Rozvaha
Pravidla rozpočtového provizoria

Rozpočtový výhled
Smlouvy a další materiály k
přijatým účelovým dotacím

Za rok 2011 projednán a schválen v ZO dne 25.6.2012 v bodu 3. s výrokem
"Bez výhrad", zvefejněn od 29.5.2012 do 15.6.2012
Došlá faktura FV 1205031 ze dne 24.7.2012 - dodavatel ALlS spol. s r.o. -
nákup software účetnictví na částku 16500,- Kč
Účetní doklad Č. 312085 ze dne 1.8.2012 - zaúčtování došlé faktury
FV 1205031 na částku 16500,- Kč
Výpis z BÚC Komerční banky Č. 8 ze dne 22.8.2012- úhrada došlé faktury
FV 1205031 na částku 16500,- Kč
Účetní doklad Č. 212008 ze dne 22.8.2012 - zaúčtovánf úhrady došlé faktury
FV 1205031 na částku 16500,- Kč
PO Matefská škola Cakov 19,373 83 Cakov,lC:75000873 - Rozvaha
k 31.12.2011 s HV 0,- Kč
Oznámení o poskytnutí neinvestičního pfíspěvku MŠ ze dne 24.3.2012 na rok
2012 v částce 160 OOO,-Kč
K 30.9.2012
Na I. čtvrtletí roku 2012 - výdaje leden 500 000,- Kč, únor 500 000,- Kč,
bfezen 500 000,- Kč - celkem 1 500 000,- Kč - schváleno v ZO dne
12.12.2011 v bodu 4.
Sestaven na rok 2012 - 2014
Smlouva o poskytnutí účelové dotace Č. SD/OREG/664/2012 v rámci POV
JčK uzavfená dne 26.10.2012. Dotace poskytnuta k užití roku v období
do 31.12.2012. Dotace ve výši 113 000,- Kč .Vyúčtování pfedloží pfíjemce
nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace akce pfípadně do 30 dnů
po obdržení dotace. U akcí ukončených 31.12.2012 musí být vyúčtování
pfedloženo nejpozději do 18.1.2013
Dotační dopis JčK č.j.:KUJCK 35/2012/0REG ke smlouvě
SD/OREG/66412012 o poskytnutí investiční dotace je ze dne 2.11.2012,
na částku 113 000, - Kč (max 60 % z celkových
nákladů) na akci "Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice"
Pfíjem transferu - položku 4222, UZ 711
Cerpání transferu - položka 6xxx, UZ 711
Výpis z BÚC Komerční banky č.212011 ze dne 9.11.2012 - pfíjem investiční
dotace v částce 113 000, -Kč
Účetní doklad Č. ze dne 9.11.2012 - zaúčtování pfijetí investiční dotace
v částce 113 000, -Kč
Došlá faktura Č. 2012066 ze dne 14.12.2012 - dodavatel STAVEA PLUS s.r.o.
- stavební práce hasičské zbrojnice v částce 188575,-Kč
Účetní doklad č.312165 ze dne 16.12.2012 - zaúčtování došlé faktury
Č. 2012066 na částku 188 575,-Kč - pofízení staveb. prací na účet 042
Výpis z Komerční banky Č. 12 ze dne 27.12.2012 - úhrada došlé faktury
Č. 2012066 na částku 188 575,-Kč
Účetní doklad Č. 212012 Č. ze dne 27.12.2012 - zaúčtování úhrady došlé
fakturyč. 2012066 na částku 188 575,-Kč
Účetní doklad Č. 912044 - zaúčtování zafazení majetku do užívání na účet
021 (stavby) na částku 188 575,-Kč na základě pfedávacího protokolu ze dne
6.12.2012
Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2012
ze dne 31.12.2012

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

Stránka 3 z 9



Výkaz zisku a ztráty
Schválený rozpočet

Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu

Smlouvy o převodu majetku
(koupě, prodej, směna, převod)

Vnitřní předpis a směrnice

Rozpočtová opatřen í

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Hlavní kniha
Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
Účtový rozvrh
Účetní doklad

Dokumentace k veřejným
zakázkám

Zápisy z jednání zastupitelstva
včetně usnesení

K 30.9.2012
Na rok 2012 o celkových pfíjmech ve výši 3192000,- Kč a celkových výdajích
ve výši 5139000,- Kč, schválen v za dne 7.3.2012, v bodu 5.
FIN 2-12 Mk 31.1.2012
FIN 2-12 Mk 29.2.2012
FIN 2-12 Mk 31.3.2012
Notáfský zápis - kupní smlouva N 15412012,NZ 13812012 ze dne 26.7.2012.
Kupní smlouva uzavfena mezi obcí Cakov a FO, kde obec Cakov jako
kupující část parcely 828/3, nově vzniklou Č. 828/16 o výměfe 2 344 m2,
kupní cena ve výši 20,- Kč za 1m2, tedy celkem 46 880,- Kč. Dle ustanovení
osmého byla koupě nemovitosti schválena v za dne 25.7. 2012.Právní účinky
vkladu dne 27.7.2012
Výpis z BÚC Komerční banky Č. 8 ze dne 2.8.2012 - úhrada kupní ceny
za nákup pozemku na částku 46 880,- Kč
Účetní doklad Č. 212008 ze dne 2.8.2012 - zaúčtování úhrady kupnf ceny
za nákup pozemku na částku 46 880,- Kč -zeúčtovént na účet 042 310
pofízení pozemku na částku 46 880,- Kč
Směrnice - Vnitfnf pfedpis zadávání vefejných zakázek "malého rozsahu"
Obcí Cakov schválena v za dne 28.5.2012, bod č.3
Rozpočtové opatfení Č. 1 schválené v za dne 11.6.2012, v bodu č.4
Rozpočtové opatfení Č. 2 schválené v za dne 8.10.2012, v bodu č.3
K 31.12.2012
K 31.12.2012
K 31.12.2012
FIN 2-12 Mk 31.12.2012

Pro rok 2012
Účetní doklad Č. 912036 - zafazení pozemku - parcely Č. 828/16 na účet 031 v
celkové částce 56 964,-Kč včetně souvisejfcích nákladů
Vefejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce budovy hasičské
zbrojnice"
Výběr zhotovitele STAVEA plus s.r.O. schválen v za dne 27.8.2012 v bodu 3,
kde byly pfedloženy 3 nabídky
Smlouva o dí/o uzavfená se zhotovitelem STAVEA plus s.r.o. dne 29.8.2012-
pfedmětem smlouvy je "Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v Cakovci",
doba plnění 0912012,termín dokončení 1112012, celková cena dí/a
139 125,-Kč včetně DPH 20 %
Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dí/o "Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice
v Cakovci" uzavfený dne 31.8.2012 - nutné dalšf úpravy v částce 49 450,-Kč
za ze dne 27.8.2012, bodu č.3 - výběr zhotovitele STAVEA plus s.r.o. na akci
"Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice"
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Pokladní doklad Pokladní výdajový doklad č.0191308 ze dne 7.12.2012 - nákup staveb. mater.
na částku 2 481,-Kč
Účetní doklad č.301 ze dne 7.12.2012 - zaúčtování výdaje za nákup staveb.
mater. na částku 2481,-Kč
Pokladní příjmový doklad č.0191321 ze dne 17.12.2012 - správnf poplatek
na částku 120,-Kč
Účetní doklad č.313 ze dne 17.12.2012 - zaúčtování příjmu za úhradu
správního poplatek na částku 120,-Kč
K 31.12.2012 s vykázaným KS v částce O,-Kč shodným v rozvaze + hlavní
knize
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012 účtů (018, 019, 031 ,022,028,
041,231,321,331,336,342,374,388,403)

Pokladní kniha (deník)

Inventurní soupis majetku a
závazků

B. ZJiŠTĚNí Z KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNí

Při přezkoumání hospodaření obce Cakov za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni § 10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona
č. 420/2004 Sb., v členěni dle předmětu přezkoumání (§ 2 odst. 1,2 zákona Č. 420/2004 Sb.).

§ 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků

§2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
Obec netvoří peněžní fondy

§2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
Obec netvoří podnikatelskou činnost

§ 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými
osobami
Obec neuzavřela žádnou smlouvu, týkající se sdružených prostředků

§ 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

§ 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

§ 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k
rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
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§ 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

§ 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
Obec nehospodaří smajetkem státu

§ 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

§ 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

§ 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob

§ 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob

§ 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku

Starostka obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec
nehospodařila s majetkem státu;
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob;
nezastavila movitý a nemovitý majetek;
neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského
závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení;
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace;
neuskutečnila majetkové vklady;
zadávala pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů).

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona
č. 420/2004 Sb. pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v členění dle předmětu přezkoumání (§ 2
odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.).

§ 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem
Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k
rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, kterýj účetní jednotka stanovila.
Kontrolou inventurního soupisu účtu 031 (pozemky) a kontrolou výpisu z katastru nemovitostí k.ú.Čakov
u Českých Budějovic bylo zjištěno, že účetní jednotka vlastní pozemky parc.č.1516/1 o výměře 261
m2,41/1 o výměře 676 m2 a parc.č.41/3 o výměře 816 m2. Tyto pozemky však účetní jednotka nemá
ocenene, jsou vedené v inventurním soupisu účtu 031 (pozemky) v účetní hodnotě O,-Kč.
Zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 30 odst. 7 písmo d)
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C.ZÁVĚR

I. PLNĚNí OPATŘENí K ODSTRANĚNí NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH

a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky

Nebyly zjištěny chybY a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání hospodaření obce

Byly zjištěny následujicí méně závažné chyby a nedostatky.

§ 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků
zákon Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, §11, odst. 1
Schválený rozpočet na rok 2012 nebyl vypracován v návaznosti na rozpočet kraje. který určuje své vztahy
k rozpočtům obcí kraje
Kontrolou schváleného rozpočtu na rok 2012 v návaznosti na výkaz FIN 2- 12 M k 30.9.2012
bylo zjištěno, že obec do příjmů návrhu rozpočtu a schváleného rozpočtu na rok 2012 zařadila i dotaci
z kraje v částce 340 000,- Kč na položku 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů), avšak k této
dotaci obec v době sestavování a schvalování rozpočtu na rok 2012 neobdržela rozhodnutí JčK o jejím
přidělení a ani neměla uzavřenou příslušnou smlouvu k této dotaci.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v částce 113 000,- Kč v rámci POV JčK č.j.: SD/OREG/664/2012
byla uzavřena až dne 26.10.2012 a dotační dopis JčK č.j.:KUJCK 35/2012/0REG ke smlouvě
SD/OREG/664/2012 o poskytnutí investiční dotace je ze dne 2.11.2012, a to pouze na částku
113 000,- Kč. A dále je v tomto dotačním dopisu mimo jiné uvedeno, že účtování příjmu transferu je
na položku 4222 (Investiční přijaté transfery od krajů).
NENAPRAVENO

§ 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem
čÚS 701 - 708 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví), ČÚS 701 bod 6.2. a 6.4.
Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které
podléhaly vkladu do katastru nemovitostí.
Kontrolou hlavní knihy a rozvahy k 30.9.2012, a dále pak notářského zápisu - kupní smlouvy
N 154/2012,NZ 138/2012 ze dne 26.7.2012, uzavřené s FO, kde obec Čakov je jako kupující
parcely Č. 828/16 o výměře 2 344 m2, za celkovou kupní cenu 46 880,- Kč bylo zjištěno, že právní účinky
vkladu nastaly dne 27.7.2012. Avšak do 30.9.2012 nebyl tento pozemek zařazen do užívání a zaúčtování
tak na příslušný účet 031 (pozemky). Pozemek byl zaúčtován pouze na pořízení, a to na účet 042310
účetním dokladem Č. 212008 dne 2.8.2012, a to až při úhradě kupní ceny v částce 46880,- Kč
NAPRAVENO (dne: 1.11.2012)
Účetní doklad Č. 912036 - zařazení pozemku na účet 031
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§ 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
zákon Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 1478 odst. 1
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku, výši skutečně uhrazené ceny a
seznam subdodavatelů.
Kontrolou veřejné zakázky malého rozsahu na akci "zpracování projektové dokumentace na dostavbu
kanalizace a výstavbu ČOV v osadách Čakov a Čakovec" bylo zjištěno, že obec jako zadavatel uzavřela
na provedení této akce smlouvu o dílo se zhotovitelem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s dne
27.8.2012 jako s vybraným uchazečem. Celková cena díla dle přílohy č.2 této smlouvy - cenová nabídka
je v částce 580 000,- Kč bez DPH. Tato smlouva však nebyla zveřejněna na profilu zadavatele do 15 dnů
od jejího uzavření.
NENAPRAVENO

II. PŘI PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí ZA ROK 2012

Byly zjíštěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedenjch pod písmo c)."[§ 10 odst. 3
písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.]

III. NEBYLA ZJIŠT~NA RIZIKA DLE § 10 ODST. 4 PíSMo A) ZÁKONA Č. 420/2004 Sb.

IV. PODíl POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNíHO CELKU A PODíl ZASTAVENÉHO
MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNíHO CELKU

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,69 %
5,72%
0%

Čakov, dne 18. února 2013

Vladimíra Achatzová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

(30)
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, který obsahuje
i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty
stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi
pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápatí.

S obsahem zprávy z přezkoumání hospodaření o počtu 9 stran byla seznámena dne 18.2.2013 a jeho stejnopis
číslo 2 obdržela dne 18.2.2013.

Ing. Lenka Šišpelová
starostka

006EC

\* 11" •. /
CAKO'-lit~/;~

.......................................................................................
podpis a razítko

Rozdělovník:

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

1 1 x Krajský úřad - Jihočeský kraj
Vladimíra Achatzová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

2 1 x Obec Čakov
Ing. Lenka Šišpelová

starostka

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písmo 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 příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, tj. Krajský úřad - Jihočeského kraje, Ekonomický
odbor - oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí, 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 písmo 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.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písmo f), g), h) zákona
č. 420/2004 Sb. pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
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