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Stejnopis č.f*,

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

BosEŇ
IČ:00509191

Za rok2018

Přezkoumání hospodaření obce Boseň zarok 2018 bylo zahájeno dne 26.07.2018 doručením
oznámení o zahájení přezkoumání hospodařenízaslaného přezkoumávajícímorgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:. 07.I2.20I8
.07.03.2019

na zál<ladě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávrání hospodaření ízemnícll samosprármých
celkŮ a dobrovolných svazků obcí, ve znéní pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávanéobdobí: 01.01.2018 -31.12.2018

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Boseň
Boseň 86
295 0l Mnichovo Hradiště



Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. I zákona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 ziákona
č. 25512012 Sb,, vše ve znéní pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského uřadu Sťedočeského kraje Mgr. Štěpanka Dvořáková Týcová
dne 15.8.2018 pod čj. 106450/2018/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zek. ě. 42012004 Sb., ve zněni pozdějších
předpisŮ, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závérečného účtu podle
zálkona č. 250 l 2000 Sb., ve znění pozděj ších předpisů, a to :

- plnění příjmŮ a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,

- finanční operace, ýkající se tvorby apoužití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti uzemního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na zžkladé smlouvy

mezí dvěma nebo více územními celky, anebo na základé smlouvy sjin;ými
právnickými nebo fyzickými osobami,

- finanění operace, tykající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládánt s prostředky poskýnu§mi z Národního fondu a s dalšími

prostředky ze zahranlěí poskytnut;ými na základé mezinárodních smluv,
- vyúČtovrání a vypoíádrání finančních váahů ke státnímu rozpočtu, k rozpoětům krajů,

k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládaní a hospodaření s majetkem ve vlastrrictví územního celku,
- nakládrání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávámí a uskutečňovtíní veřejných zakánek, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek azávazktanakládání s nimi,
- ručení zazávazky fyzicl§ch a právnických osob,
- zastavovaní movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizovění věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené ivemnímcelkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno qýběroqým způsobem s ohledem na významnost
jednotliqých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzovéníjednotliqich
právních ÚkonŮ se vychází ze znéní prámích předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vŤahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněn;frn dne 07.03.2019 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných
dokumentŮ zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného iizením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.
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A. Přezkoumané písemnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
' na roky 2016 - 2018, schválen zastupitelstvem obce I7.12.2015, ilprava qýhledu na rok

2018 schválena zastupitelstvem obce dne 20.4.2018, zveřejněna dne 21.4.2018
Návrh rozpočtu
. zveřejněn od 24.1I.2017 doposud

Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce dne 15.12.2017 jako schodkoqý, krytí schodku z přebytků

minulých let, závazné ukazatele v odvětvovém třídění (paragrafy) rozpočtové skladby,
zveřejněn dne I8.I2.20I7

Rozpočtová opatření. č. 1 schváleno starostkou obce dne 22.1.2018, zveřejněno dne 13.2.2018

' č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 27 .2.2018, zveřejněno dne 12.2.2018
' Č. 3 schváleno zastupitelstvem obce ďne 27 .3 .201 8, zveřejněno dne 5 .4.2018| č.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 15.5.2018, zveřejněno dne 4.6.2018
' č. 5 schváleno zastupitelstvem obce dne 19.6.2018, zveřejněno dne 26.6.2018
' č. 6 schváleno zastupitelstvem obce dne25.9.2018, zveřejněno dne 2.I0.20I8
' č.7 schváleno zastupitelstvem obce dne 30.10.2018, zveřejněno dne 2.IL20I8
' č. 8 schváleno zastupitelstvem obce dne22.11.2018, zveřejněno dne 3.12.2018. č. 9 schváleno starostkou obce dne 31.12.2018, zveřejněno dne I4.1.20I9

Závérečný účet
' za rok 2017, projednán a schválen zastupitelstvem obce spolu se zprávou'o výsledku

přezkoumání hospodaření dne 19.6.2018 s r,yjádřením "bez qýhrad", zveřejněn dne
20.6.2018, náwh zveřejněn od23.5.2018 do 20.6.2018

Yýl<az pro hodnocení plnění rozpočtu
' k 31.1.2018, 28.2.2018 ze dne l2.3.2018,31.5.2018 ze dne lI.6.2018,30.6.2018 ze dne

I0.7.2018,30.9.2018 ze dne 9.10.2018, 31.I0.20I8 ze dne 9.II.2018,3I.12.2018 ze dne
22.I.2aI9 (odeslán do CSÚIS dne22.1.2019)

Yýkazzisku aztráty
' k 30.9.2018 ze dne 10.10.2018, 31.I2.20l8 ze dne 6.2.2019 (odeslan do CSÚIS dne

6.2.2019)
Rozvahar ft 31.3.2018 ze dne 13.4.2018, 30.6.2018 ze dne I0.7.20I8, 30.9.2018 ze dne

10.10.2018,31.I2.20I8 ze dne 6.2.2019 (odesltína do CSÚIS dne 6.2.2019)
Příloha ronlahy
' k 30.9.2018 ze dne 10.10.2018, 3I.12.2018 ze dne 6.2.2019 (odeslána do CSÚIS dne

6.2.2019)
ÚttovY rozvrh. platný pro rok 2018
Hlavní kniha
. k30.9.20I8,31.12.2018 - dle potřeby

Kniha došlých faktur
. vedena v Knize závazktt - od č. 1 ze dne 1 0. 1 .20 1 8 do č. 299 ze dne 31.I2.20I8
' zálohové faktury vedeny v Knize závazků - proforma faktury, zálohové faktury - od č. 1

ze dne25.1.2018 do č. 5 ze dne 18.11.2018
Kniha odeslaných faktur
' vedenavKnizepohledávek- odč.8001 ze dne l1.1.2018 do č.8073 zedne31.12.2018



Bankovní vYpis

' k účtu č.29520181/0100 vedenému u Komerční banky, a, s. - od č. 141 ze dne 3.9.2018
doč. 156 zedne30.9.20l8,odč. 183 zedne 13.11.2018 doč.2I1 zedne 3L12.20I8

' k účtu č.94-5019181/0710 vedenému u České národní banky - od č. l ze dne 31.1.2018
do č. 12 ze dne31.12.2018

r k účtu č. 107-303545026710100 vedenému u Komerční banky, &. s. - od č. 2 za obďobí
9.1.2018 - 8.2.2018 do č. 10 zaobdobí8.9.2018 - 8.10.2018, č. 1 zaobdobí 8.12.2018
- 8.1.2019

' k účtu č. 599235920217960 vedenému u Českomoravské stavební spořitelny - č. 001
zaobdobí 1.1.2018 - 31.I2.20I8

účetni doklad
' k č. 94-501918Il07I0 - od č. 18-810-00001 ze dne 10.1.2018 do č. 18-810-00044 ze dne

31.I2.2a18

' k č. 2952018110100 - od č, 18-80I-00547 ze dne 3.9.2018 do č. 18-801-00618 ze dne
30.9.2018, od č. 18-801-00706 ze dne 13.11.2018 do č. 18-801-00849 ze dne
3I.12.2018

' k č.107-303545026710100 - od č. 18-808-0000l ze dne l0.1 .2018 do č. 18-808-00007
ze dne25.9.2018, č. 18-808-00009 ze dne 31 .I2.20I8. k č. 599235920217960 - č. 18-81 1-00002 ze dne 3I.12.2018

' předpisy odeslaných faktur - č. 18-002-00038 ze dne2.8.2018, č. 18-002-00041 ze dne
13.8.2018, č. 18-002-00046, č. 18-002-00047, č. 18-002-00049 ze dne 2.8.2018,
č. 18-002-00051 ze dne 13.8.2018, od č. 18-002-00056 do č. 18-002-00057 ze dne
18.10.2018, č. 18-002-00058 zedne7.II.2018,č. 18-002-00060 ze dne29.11.2018

' předpisy došlých faktur - od č. 18-001-00184 do č. 18-001-00208, od č. 18-00L00242
do č. 18-001-00247, od č. 18-001-00250 do č. 18-001-00258, od č. 18-001-0026I
do č. 18-001-00269, č. 18-001-00274. předpis došlé zálohové faktury - č. 18-008-00003 ze ďne 3.9.2018

' předpis mezd - č. 18-007-00047 ze dne 31.8.2018, č. 18-007-00060 ze dne 31.10.2018,
č. 18-007-00069 ze dne 30.11.2018. předpis odměn DPP - č. 18-007-00048 ze dne 31.8.2018

' k pokladně - od č. 18-701-00694 ze dne 3.9.2018 do č. 18-701-00740 ze dne 27.9.2018,
od č. 18-701-00812 ze dne 1.11.2018 do č. 18-701-00861 ze dne 30.11.2018. předpis pohledávek - č. 18-007-00001 ze dne2.1.2018. vniřní doklad o přeúčtování HV - č. 18-007-00035 ze dne 19.6.2018

Pokladní kniha (denft)
J za období záňi,listopad 2018

' skonto pokladní hotovosti 7.I2.20l8 v 10:00 hodin činí Kč 19.353,00, stav souhlasí
se záanamem v pokladníI<nize, k dokladu č. 872 ze dne 6.12.2018

' skonto stravenek k 7.I2.20I8 v 10:15 hodin činí 200 ks, stav souhlasí s pomocnou
evidencí (straveŇy v hodnotě Kč 80,-/ks)

pokladní doklad
' od č. 694 ze dne 3.9.2018 do ě. 740 ze dne 27.9.2018, od č. 812 ze dne 1.11.2018

do č. 861 ze dne 30.11.2018
Evidence poplatků
. vedena ručně v pomocném sešitě

Evidence majetku
. vedena v programu KEO
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Inventurní soupis majetku a závazků
' složka inventarizace za rok 2018 - Plán inventur na rok 2018 ze dne 26.11.2018,

Prezenční listina účastníků proškolení inventarizační komise ze dne 5.I2.20I8,
inventurní soupisy k3I.12.2018, výpisy z katastru nemovitostí se stavem k31.12,2018
pro příslušná katastrálni trzemí - namátkově dle potřeby, Inventarizační zpráva ze dne
18.1.2019

Odměňování členů zastupitelstva
' dokument " Výplatní lístek" za s{pen, řijen a listopad 2018 - všichni zastupitelé

účetnictví ostatní. Protokol o schválení účetní závérky obce zarok2017 ze dne 19.6.2018
Smlouvy o dílo
' Smlouva o dílo ze dne 27.4.2018, áotovitel Ivan Kunetka, Turnov, předmětem smlouly

je "Restaurování válečného pomníku z II. světové války na památku činnosti
partyzánské skupiny majora Chranovského, nacházejícího se v obci Boseň, na pozemku
p.č. 720 v k.ú. Boseň", cena díla Kč 86.000,00 bez DPH, vzavření smlouvy schváleno
zastupitelstvem dne 27 .2.2018.

' Smlouva o dílo ze dne 283.2aI8, zhotovitel ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol.
s.r.o., Turnov, předmětem smlouvy je "Kompletní dodávka stavby "Boseň dešťová
kanalÍzace - výústní objekt až chodník", cena díla Kč 277.902,00 bez DPH, uzavření
smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 27 .3 .201 8.

' Smlouva o dílo ze dne 15.5.2018, zhotovitel GEDOS-NB s.r.o., předmětem smlouvy
jsou stavební práce "Valečov - zííceninahradu 7. etapacelkové konservace hradu - nový
palác - Z. venkovní pručelí - horní partie", cena díla Kě 267.949,00 bez DPH, shodná
s cenou nabídkovou ve veřejné zakánce, uzavření smlouly schváleno zastupitelstvem
obce dne 15.5.2018.

Smlouly o převodu majetku (koupěo prodej, směna, převod)
' Kupní smlouva ze dle 10.4.2018, kterou obec prodává pozenlky p.č. 223lI - trvalý

travni porost o qfměře 1624 m2 ap.č.22312 - ostatní plocha, neplodná půda o -qfiněře

620 m2, kupující Rybářství Chlumec nad Cidlinou a. s., lzavŤení smlouvy schváleno
zastupitelstvem dne 27 .3 .2018.

' Kupní smlouva ze dne 16.I.2018, kterou obec prodává pozemek p.č 37618 - lesní
pozemek o výměře 352 n2, kupující pí M. M. a Ing. D. P., Praha, uzaťení smlouvy
schváleno zastupitelstvem dne 15.12.2017 .

Darovací smlouvy
r Darovací smlouva ze dne 27.9.2018, obdarovaná fyzická osoba, předmětem smlouvy

je finanční dar ve výši Kč 1.000,00 na uspořádrání golfového turnaje

' Darovací smlouva ze dne I2.4.20I8, obdarovaný Mikroregion Český ráj, Vyskeř,
předmětem smlouly je finanční dar ve výši Kč 6.000,00, na poskytnutí nákladů
na zajištění provozu cyklobusů v Českém ráji, uzavŤení smlouvy schváleno
zastupitelstvem obce dne 27 .3.2018

' Darovací smlouva ze dne 20.8.2018, dárce Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, předmětem
smlour,y je finanční dar ve \.ýši Kč 18.000,00, za účelem realizace projektu "Hezky
pěšky z Bosně do Kněžmosta" v rámci grantového programu dárce "ŠKODA stromky",
přijetí daru a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 31 .7 .2018

Smlouvy nájemní
. Nájemní smlouva č. 86N18/66 ze dne 10.8.2018, pronajímatel Česká republika - Státní

pozemkový uřad, Praha 3, nájmuje pozemek p.ě. 49l o výměře 98Im2 v k. ú. Boseň
za účelem realízace stavby "Chodník pro pěší Boseň" uzavření smlouly schváleno
zastupitelstvem obce dne 3 1.7.201 8.



---

. Smlouva o pachtu pozemků ze dne 28.3.20t8, pach!ýř J.B. soukromý zemědělec

Turnov, pozemky p.t,. zzO, p.ě. 22I, p.č. 255118 v k.ú. Mužský o celkové výměře

0,4087 há, roční paóhtovne se stanovuje ve výši Kč 1.000,00 ha. Pacht sjednán na dobu

neurčitou oa zs.z.zol8. pacht a uzavŤení smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne

27.3.20t8.
. Nájemní smlouva na nájem nebytových prostor v objektu čp. 51 (občanská vybavenost)

v obci Boseň ze dne 16.4.20|8, nájennce p. J. S. Zásadka, účel nájmu hostinská Činnost,

nájemné za nebýové prostory včetně příslušenství, kuchyňské vybavení a vybavení

restaurace ve vyŮi Kč 2.600,0d měsíčně. Smlouva uzavřenana dobu určitou od 1.5.2018

do 30.4.20l9,nájem auzavŤeni smlouly schváleno zastupitelstvem obce dne27.3.2018

Zveíejnéné záméry o nakládání s majetkem
. ř pachtormí smlouvé ze dne 28.2.2018 - zveřejněn oď28.2.2018 do 19.3.2018
. k Nájemní smlouvě ze dne28.2.20l8 - zveřejněn od28.2.20l8 do 19.3.2018

. ke Kupní smlouvě ze dne 10.4.2018 - zveřejněn oď26.6.2017 do I7.7,2017

. ke rupni smlouvě ze dne 16.1.2018 - zveřejněn od26.6.2017 do 17.7.2017

Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím
. veřejnoprávní smlouva ó poskytnutí dotace zrozpoětu středočeského kraje d|e"zásad

o poŠryio1,ání ťrnančních prostředků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského

t<ra;e á způsobu kontrol^y jejich využiti" S-3594lOŽPl20t7 ze dne 28.2.2018,

neinvestiční dotace na akci Finanění příspěvky na hospodaření v lesích, dotaČní titul

Zíízovíninových oplocenek při obnově melioračními a zpevňujícími dřevinami ve výŠi

Kč 4.470,00, uzaťení smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 15.12.2017

- použito podpůrně
Smlouly a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
. Veřejnoptávní smlouvď o poskytnutí dotace ze dne 28.2.20|8, Příjemce Sbor

dobróvoiných hasičů Boseň - Kč 24.900,00 pro účely podpory Činnosti Sboru

dobrovohých hasičů Boseň v roce 2018, uzaťení smlouvy schváleno zastupitelstvem

obce dne 27.2.2018, žádost ze dne I.2.20I8
. Veřejnoprávní smlouva o poskýnutí dotace ze dne 28.2.2018, Příjemce Sbor

dobróvoiných hasičů Zásadka - Kě 14.100,00 pro účely podpory Činnosti Sboru

dobrovotných hasičů Zásadkav roce 2018, uzavíení smlouly schváleno zastupitelstvem

obce dne 27.2.2018, žádostze ďne 1.2.2018
. Veřejnoprávni smlouva o poskytnutí dotace ze dne 4.10.2018, Příjemce Mateřská škola

Klubíčlro, Boseň - Kč 139.600,00 na úhradu nákladů spojených s docházkou dětí

s trvalým pobýem v obci Boseň ve školním roce 201812019. Uzavřertt smloulry

schváleno zastupitelstvem obce dne 25.9.2018, žádost ze dne 19.9.2018, smlouva

zveřejněna dne 5. 1 0.201 8.

Dohody o provedení práce
. ,é dne 2.5.201ď uzaťená s M.R. na období od 2.5.2018 do 31 .12.20|8 v rozsahu

do 300hod. - ídržbaveřejných prostranství
. ze dne 28.4.2018 uzaťená s H.K. na období od 28.4.2018 do 31.12.2018 v rozsahu

do 300hod. - zajištění provozu hradu Valeěov
Dokumentace k veřej ným zakázkám
. složka veřejné iuĚtoby malého rozsahu na stavební práce "Valečov - zÍicenína hradu 7.

etapa celkóvé konse.uu.. hradu - nový palác - Z. venkovní pručelí - horní Partie"
_ iejména: ýzva k podání nabídky ze dne 4.5.2018 zaslaná v souladu se Směrnicí

č. 112016 mailem dvěma uchazečům, dvě nabídky, lyhodnocení nabídek

zastupitelstvem obce dne 15.5.2018 - rozhodnuto o zadání ťrrmě s niŽŠÍ cenovou

nabídkou _ GEDOS_NB s.r.o., cena díla Kč267.949,00 bez DPH
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
' ze dne 15.12.2017 (schválení rozpočtu obce rok 2018), 25.I.2018,27.2.2018,27.3.2018,

15.5.2018, 19.6.2018 ( schválení závěrečného účtu a účetní závérky rok 2017),
3I.7.2018, 25.9.2078, 30.10.2018 (ustar,ující), 22.1í.2al8, 13.12.2018, 28.12.2018 -
nepřezkoum áv áno, použito podpůrně

V kontrolovaném období obec Boseň, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, smlouvu o qýpŮjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o ňízeni práva stavby
k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabyí a převodu majetku včetně
smlour,y o nakládání s věcnými právy, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým
majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neuzaťela smlouw o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu,
o převzetí ručitelského závazku. o přistoupení k závazku a smloul.u o sdružení, smloul.tt
o spoleČnosti a poskýování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jeltožje obec
společníkem, nekoupila cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, neňídila
ani nezrušila příspěvkovou otganizaci a organízační složku, nezaložila ari nezrušila
právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do prármických osob, neprovozovala
hospodařskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakánky malého rozsahu.
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B, Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Boseň:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

. Zákon č. 56311991Sb., o účetnictvío ve znění pozdějších předpisů
§ 27o nebot':

Obec neúčtovala o přecenění pozemků určených k prodeji reálnou hodnotou, jak měla
správně učinit ke dni zveřejnění záměruprodeje - 26.6.2017.

NAPRAYENO
Obec přijala systémové nápravné opatření, herým bude zajištěno včasné účtování o
ocenění nemovity věcí určených k prodeji reálnou hodnotou. Účinnost tohoto nápravného
opatření bude ověřena v roce 2019.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



D) Závěr
Při přezkoumiání hospodaření obce Boseň za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona
č.42012004 Sb., ve znéní pozdějších předpisů

Nebyly zjiŠtěny chyby a nedostatkyo kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, které jž byty napraveny.

(§ 10 odst. 3 písm. a) zákonaě.42012004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42012004 Sb., v platnóm znéníz
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu uzemního celku

b) podíl závazktt na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komentář:
Celkoqý objem dlouhodobých pohledávek činí 34 965,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobýchzávazků činí 0,00 Kč.

1,09 o^

0,55 oÁ

0,00 oÁ

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném znéní:
' Dluh územního celku nepřekročil60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Boseň 07.03.2019

Podpisy kontroloru:

Jana Pýchová

Marcela pavlíčková

Ing. ZdenkaZavřelová

/llr, 
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Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným znéním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému íízením
přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zptávy, a to kontrolorovi pověřenému íízenim
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 2IPraha5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i ýsledky konečného
dílčího přezkoumání

- se r,yhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnimu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Boseň o počtu 11 stran
byla semámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Hana Maudrová, starostka obce.

Hana Maudrová
starostka obce Boseň

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé o uýsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgiánu - Ifuajský uřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11,
I50 2I Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednaní této zprávy spolu se závěrečným
účtem v orgánech územního celku.

Územnt celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákonaě.42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zptávu o plnění přijaých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územni celek dopustí přestupku podle ustanovení

§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 42012004 Sb. a za to se uloží územního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do v}še Kč 50.000,-.

*B§C

€osnV
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Rozdělovník:

Steinopis počet vÝtisků Předáno Převzal

1 1x Krajský úřad
Středoěeského kraje

Jana Pýchová

2 1x
Obec
Boseň Hana Maudrová
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