
Zborovská 11

150 21 Praha 5

§nZn:
Cj.:

3Z_039653l20l7IKUSK
0086291201 8/KUSK

Stejnopis č. Í?

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

BosEŇ
Ič: 00509191

za rok2017

Přezkoumání hospodaření obce Boseň za rok 2017 bylo zahájeno dne 20.07.2017 doručením
oznětmeínu o zahájeru přezkoumrání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:. 29.0I.2018
. 19.12.2017

na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celkŮ a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízentmpřezkoumání:
- kontrolor:

Zástupci obce:

01.u.2aú - 31,.12.2017

Boseň
Boseň 86
295 0l Mnichovo Hradiště

Jana Pých,ová (dne 29.T.20IS)
zdeňka Linková

Hana Maudrová - starostka
Renata Egrtová - hlavní účetní



Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst. l zákona č. 420/2004 Sb,, § 4 a § 6 zakona
č. 25512012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí' Odboru kontroly
Krajského uřadu Středočeského kraje Mgr. Štepanb Dvořráková Týcová dne 7.8.2017,
pod čj. a98231 1201 7/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zék. ě. 42012004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č. 250 l 2000 Sb.o ve zněnt pozděj ších předpisů, a to :

- plnění příjmů a výdajů ro4počtu, včetně peněžlích operací t}kajících se rozpočtoqých
prostředlců,

- finanční operace, tykajlci se tvorby apoažití peněžních fondů,
- naklady a výnosy podnikatelské ěinnosti územního celku,
- peněžní operace, tykaJící se sdružených prostředků vynakládaných na záldaďě smlouvy

mezí dvěma nebo více uzemními celky, anebo na zé./r.lalé smlouvy sjinými
právnickými nebo §,zic§ými osobami,

- finanční operace, ýkqící se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládaní s prosťedky poskytnuqimi z Narodního fondu a s dalšimi

pro sředky ze zahrančí poďqrtnutými na zál<7adě mezinárodních srrrluv,
- vytrčtování a vypořádání finaněních vztahů ke statnímu rozpočtu, k rozpočtum krajů,

k rozpočtům obcí k jiným rozpočtum, ke statrilm fondům a k dalším osobám,
- nakládání ahospodaření s majetkem ve vlastnicM územního celku,
- nakládriní a hospodaření s majetkem síífu, s nímž hospodaří íaemnl celek,
- zadáváni a uskutečňoviání veřejných zakánek, s qijimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvlaštního právního předpisu,
- stav pohledávek azávazktt a nakládání s nimi,
- ručení zazávazky fyzick}ch a právnických osob,
- zastavování movi!ých a nemovi!ých věcí ve prospěch třetích osobo
- zňzovéní věcných břemen k majetku územního celku,
- účetrrictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno qfběroqim způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliqých
právních úkonů se vychazí ze znéní právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zéů,.ona ě. 420l2a04 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zptáw o výsledku přezkoumání:
29.01.2018.
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A, Přezkou mané písem nosti
Rozpočtový výhled
l na rcky 2016 - 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2a$, zveřejněn

na weborlich stránkách obce 10.3.2017
Pravidla rozpočtového provizoria
. pro rok}afl schválenazastupitelsWem obce drc24.1t.2016

Schválený rozpočet
. zasfupitelstvem obce dne 16.2.2017 jako vyrovnaný včetně příjmů a vYdajů

uskutečněných v době rozpočtového provizoria, závazrtými ukazateli ve qidajích jsou
paragra$, zveřejněn na weboqých strránkách obce dne 10.3.2017

Rozpočtová opatření
. č. 112017 schváleno starostkou obce dne 9.3.2017, zveřejnéno na webových strankách

obce dne 7.4.2017
. é.2l20l7 schváleno zastupitelswem obce dne20.4.2al7,zveřejněno dne 3.5.2an
, č. 3l20l7 schvá]eno starostkou obce dne 25.5.2017 , zveřejněno dne 7 .6.2017
. č. 4l20I7 schvráleno zastupitelstvem obce dne22.6.2017, zveřejněno dne |1.'1.2017
. č. 5Da17 schváleno starostkou obce dne 18.7 .2017, mďejněno dne 7.8.2017
. é. 612017 schváleno starostkou obce dne 3t.8.2017, zveřejněno ďne 6.9.201,7
. č.7l20L7 schviileno zastupitelstvem obce dne 5.9.2017, zvďejněno dne 27 .9.2017
, č.812017 schvfleno zasfupitelstvem obce dne 12.10.2077, zveřejněno dne23.10.2017
. č.9l20l7 schváleno zastupitelswem obce dne 23.11.2017, zveřejněno ďne 4.12.2017
. č. t\Dal7 schváleno starostkou obce dne 19.12.2017, zveřejněno dne20.12.2017
. č. l1l20l] schváleno starostkou obce dne 31.12.2017, zveřejněno dne24.1.2017

Závěrešný účet
. zarok 2016, projednan a schvii]en zastupitelstvem obce dne 18.5.2017 spolu se zprávou

o qisledku přezkoumání hospodaření bez výhrad, náwh závěrečného účtu zveřejněn

od 25.4.2017 do 22.5.2017, schválený závbeěný úěet za rok 2016 zveřejněn

na weboqých strankách obce dne 23.5.2017
Yýl<az pro hodnocení plnění rozpočtu
r [ 28.1., 30.6., 30.9., 31.t0.20l7 (ze dne rc:1,.2017), 31.12.2017 (odeslan

dne24J.2a18 v 13:42 hodin)
Yýl<azzisku aztráty
. k 31.3., 30.6., 30.9.20t7 (ze dne L2.10.20l7), 31.12.2017 (odeslán dne 24.1.2018

v 14:19 hodin)
Rozvaha. k 31.3., 30.6., 3a.9.2017 (ze dne 121a.2017), 31.12.2017 (odeslána dne 24.1.2a18

v 14:19 hodin)
Přiloha rozvahy
. k 31.3.,30.6., 30.9.2017 (ze dne l2.1a.20l7),31.12.2017 (odeslána v 14:19 hodin)

Úttoť rozvrh. platný pro rok 2017
Hlavní kniha
. k 30.11.,31.12.2017 (dle potřeby)

Kniha došlých faktur
. vedena v Knize závazktl - do č. 28l ze dne 31.12.2017 (dle potřeby)
. zálohové fakfury vedeny v Knize závazkb - proforma faktury, zálohové faktury - do č. 7

ze dne9.1I.20t7 (dle potřeby)
Kniha odeslaných faktur
. vedena v Knize lydaných faktur - do č. 7a76 ze dne 3l.t2.2017 (dle potřeby)



Bankovní vYpis
. k bankovnímu účtu č. 2952018110100 vedenému u Komerění banky, a. §. - aď č. 197

ze dne 20.12.20|7 do č. 20l ze dne 31.12.2017 (zákJadniběžný účet)l k bankovnímu účtu č. 94-501918110710 vedenému u České narodní banky - ó. 12
ze dne 29.I2.20l'|

. k účtu stavebního spoření č. 59923597a4n960 vedenému u Českomoravské stavební
spoleěnosti, &. s. - za období l.r.2017 - 31.12.2a17

. k účtu stavebního spoření č. 5992359202l796a vedenému u Českomoravské stavební
společnosti, &. s. - za období 1.1.2017 - 31.12.2017

' k bankovnímu účfu č. 107-3035450267lana vedenému u Komerění banky, a. s. (spořící
účet) - č.1 za období 8.12.2al7 _ 8.1.2018 se stavem k31.I2.20l7

. k majetkovému účtu č. 1009074462/0800 vedenému u České spořitelny, a, s. (Portfolio)
- č.1 ze dne3|.l2.20I7

účetní doklad
r ft účtu ČNg _ od č. 17-810-00036 Ze dne 8.12.2017 do č. 17-8109-00043

ze dne29.12.2017
. kZBÚ - od č. 17-801-007 48 ze fue 20.12.2017 do č. 17-801-00785 ze dne 3t.í2.20|7. k účtu stavebního spoření - od č. 17-806-00001 ze dne 1.12.2017 do č. 17-806_00003

ze dne 3l.12.2an
. k účfu stavebního spoření - od č. 17-811-00001 ze dne.1.12.2017 do č. 17-811-00003

ze dne31.I2.20l7. k 107-... - č. 17-808-00008 ze dne 3I.12.2017
. předpis vydané faktury - ě. 

'7-002-00063 
ze dne 23.11.2017. předpisy došlých faktur - od č. 17-001-00269 ze dne 20.t2.20l7 do ó. 17-001-00272

ze dne22.1?.2an
. předpis mezd-č.t7-0a7-00046 zedne30.9.2077,č. 17-007-00a7azedne3t,l2.20l7
r ft pokladně - od č. 17-701-00804 ze dne 1.11.20l'l do č. 17-701-00952

ze dne 29.12.2017
Pokladní kniha (denft)
) zaobdobí listopad a prosinec 2017
l skonto pokladní hotovosti k 19.12.2017 v 10:30 hodin činí Kč 16.157,a0, stav souhlasí

se záznamem v pokladní knize, k dokladu č. 933 ze dne 18.12.2017, 120 ks stravenek
á Kč 80,-, stav souhlasí s pomocnou evidencí cenin

pokladní doklad
. od ó.17-701-00804 ze dne 1.11.2017 ďo ě.17-701-00952 ze dne 29.12.2017

Evidence poplatků
. vedena v ruční evidenci - TKO, psi, stočné

Evidence majetku
. ved§na v počítači, účefirictví v programu KEO

Inventurní soupis majetku a záv azkit. složka inventarizace za rok 2017 - PIrán inventur ze dne 24.1I.2017, doklad o proškolení
'tnventaňzačni komise ze dne 6.I2.2an, jmenné inventurní soupisy k 31.12.2017,
qfpisy z katasřu nemovitostí k 31.12.2017 pro k. ú. Boseň č. 10001, ě.242 a č. 509,
pro k. ú. Mužsk} č. 10001, lnventarizačrltzptávaze dne' 15.1.2018

Odměňování členů zasúupitelstva
r předpis odměn neuvolněn;řm zastupitelům za záři a prosinec 2017 - p. Rudotf Šediqi,

p. Roman Pekař, p. Aleš Pqýmek
r na jednání zastupitelstvem obce dne 15.12.20|7 schváleno navýšení odměny

neuvolněným zastupitelům s účinností od 1.1.2018
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účetnictví ostatní
. Protokol o schválení účetní závérky, účetrd závérka za rok' 2016 schválena

zastupitelstvem obce dne l 8.5.201 7
Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo uzaýřena dne 20.3.2017 se áotovitelem GEDOS - NB, s. r. o., Česká

Lípa, předmětem smlouvy je odbomé zhotovení a předání díla na akci "Valečov
zřícenina hradu - 6. etapa celkové konzervace", oprava sevemí obvodové hradby mezi
staqím a novým palácem hradu, cena díla Kě 7I9.a23,00 bez DPH, Smlouva o dílo
zveřejněna na profilu zadavatele dne21.3.20l7

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
r Kupní _ smlouva, prodej nemovité věci, azavŤena dne 2.I0.20l7, prodávající

p. M. S. a pí O. T., předmětem smlouvy je koupě pozemku pč. 30ll22 - omá půda
o výměře 1.866 m2 v k. ú. Boseň, uzaťení smlouvy schváleno zasfupitelstvem obce
dne 5.9.2017

l Kupní smlouva uzaťena dne 26.4.2017, kupující Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, a. s., předmětem smlouvy je prodej pozemků pě.233/4 - ovocný sad,233lll -

twalý travní porost, 233ll2 - ostatní plocha, neplodná půdq 109 - zastavéná plocha
a nádvoří, l39l2 - trvalý travní porost a l39l3 - trvalý travní porost, vše v k. ú. Mužský,
uzaťení smlouvy schváleno zastupitelstvem obce ďne 20.4.2017

Darovací smlouvy
r Darovací smlouva uzaťena dne 7.12.2017, obdarovaný Pěvecký sbor CHARMONE

Mnichovo }lradiště, z. s., předmětem smlouvy je finanční dar ve výši Kč 2.000,-
. Darovací smlouvy uzavřena dne 20.12.20!7, obdarovaný Divadélko Človíček všem,

předmětem smlouvy je finanční dar ve výši Kč 4.200,-, uzaťení smlouvy schváleno
zastupitelstvem obce ďne 15.12.2017

Smlouvy nájemní
. Nájemní smlouv4 nájem prostoru sloužícího k podnikáni uzavřena dne 7.6.2017,

nájemce p. J. D., předmětem smlouly je přenechání nájemci nebýoqý prostor č. p. 45
na stp. č. 43 v k. ú. Boseň v l. patře budovy za účelem ňízent a provozování
masérs(ých služeb, denní nájemné skutečného nájmu Kč l50,-, smlouva vzavŤena
na dobu určitou od 1.7.2017 do 3I.12.2017, uzaťení smlouvy schváleno
zastupitelstvem obce dne l8.5.20t7

. Smlouva o pachtu pozemků uzayŤena dne 6.9.2017, pachtýí p. J. B., předmětem
smlouvy je propachtování pozemku pč.233l4 v k. ú. Mužs§ý o qiměře 0,6659 ha, roční
pachtormé Kč 1.111,- smlouva vzavŤena na dobu neurčitou od 19.6.2017, uzaltŤeni
smlouvy schváleno zastupitelstvem obce ďne 5.9.2017

Zveřejněné záméry o nakládání s majetkem. k Nájemní smlouvě, nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 7.6.2017 - zámět
zveřejněn od 24.4.2017 do 15.5.2017

. ke Smlouvě o pachfu pozemků ze ďne 6.9.2017 - zámét zveřejněn od 26.6.2017
do 17.7.2aú

. Zátmét prodeje části pozemku pě. 376/1 - lesní pozemek o qýměře cca 330 m2
v k. ú. Mužshý zveřejněn od26.6.2017 do 17.72017 (kupní smlouva ďo 31.12.2017
nebyla uzavřena)

r ke Kupní smlouvě ze dne 26.4.201,7 - zálměr zveřejněn oď17.3.2017 ďo 10.4.2017
Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva o ňizeni věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6018468la04 uzavŤena

dne 16.10.2017 se společností ČEZ Distribuce, &. s., Děčín, předmětem smlouvy
je umístění, provozování, opravovéni a udržoviání distribuční soustavy na pozemcích



pč.726 a729 v k. ú. Boseň, úplatné ve vjiši Kč 1.000,-, waťení smlouvy schváleno
zastupitelstvem obce dne l2.|0.2an

Smlouvy a další materiály k přijafým rtčelovým dotacím. Veřejnoprávní smlouva o poslcytnuť dotace podle Programu 20t7 pro poslqrtování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kuttuťy a obnovy
památek v rámci Tematického zadání Obnova památek uzaťena dne 17.10.2017,
předmětem srrrlouvy neinvestiční dotace na "Valečov zíícetinahradu - 6. etapa celkové
konzervace zříceniny" ve výši Kč 470.000,- (60 % celkových skutečných uznatelných
ťrnančních niákladů, uzavŤent smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 5.9.2017

r Roáodnutí Ministerstva kulflrry o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní
památky - hrad Valečov ze dne 9.6.2017, poskytnutí účelového íinančního příspěvku
ve qýši Kč 300.000o- na úhradu nakladů spojených s obnovou nemovité kultumi
památky jako newatný a neinvestiční - nepřezkoumáváno, použito podpůmě

Smlouvy a další materiály k poskytnutfm účelovým dotacím
. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavíena dne 20.2.2017, příjemce Sbor

dobrovolných hasičů Boseň - kroužek mladých hasičů, předmětem smlowy
je poslqrerutí příspěvku ve qýši Kč 12.000,- pío účely podpory ěinnosti kroužku,
uzavření smlouvy schváleno zasfupitelstvem obce dne 16.2.2017, žádost
ze dne l0.2.2017

. Veřejnoprávní smlouva o poskynrutí dotace uzavŤena dne 2a.2.2017, příjemce Sbor
dobrovolných hasičů Zásadka, předmětem smlouvy je poskýnutí příspěvku ve výši
Kč 14.100,- pfo účely podpory činnosti Sboru dobrovolných hasičů Zásadka v roce
2017, uzaťení smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 16.2.2017, žádost ze dne
15.2.2017

. Veřejnoptávru smlouva o poskytnutí dotace uzavŤena dne 20.2.2017, příjemce Sbor
dobrovolných hasiěů Boseň, předmětem smlouvy je poskytrrutí příspěvku ve výši
Kč 26.100,- pro účely podpory činnosti Sboru dobrovolných hasičů Boseň v roce 2017,
uzaťení smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne t6.2.2al7, žáďost
ze dne 10.2.2017

. Veřejnoptávru smlouva o pos@rutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Boseň
uzavřena dne 25.10.2017, příjemce Mateřská škola Klubíěko, předmětem smlouvy
je poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 164.500,00 na úhradu nákladů spojených
s dochazkou dětí s trval;ým pobytem v obci Boseň, uzaťení smlouvy schváleno
zastupitelstvem obce ďne 12.10.2017, smlouva zveřejněna na webových strankách obce
dne25.10.2017

Dohody o provedení pníce
uzaťena dne 1.3.2017 s pí L. R. v rozsahu do 300 hodin v období od 1.3.2017
do 30.4.2017 na úklid veřejného prostranství a hřbitova
uzavřena dne 2.1.2a17 s pí H. B. v rozsahu do 30 hodin v období od 2.L20l7
do31.12.2017 naídňbu pietního parčíku v Bosni

Dokumentace k veřej ným zakánkám
. složka veřejné zŇázJ<y - na akci "Valečov ňícenlna hradu - 6. etapa celkové

konzervace",zejménavýzvapěti firmám, Protokol o otevírád obálek ze dne 13.3.201-7,

vybrana ťrrma GEDOS - NB, s. r. o., Česká Lípa, Smloríva o díIo ze dne 20.3.2017, cena
díla Kč 719.023,03 bez DPH (Kč 870.017,87 včetně DPH), veřejná zakžvka malého
rozsahu bylazadána v souladu se Směmicí o zadávátn veřejných zakazekě.112016

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne24.11.2arc (schvrálení rozpočtového provizoianarok2017),16.2.,16.3.,20.4.,

18.5. (schválení závěrečného účtu za rok 2016, schválení účetní závérky za rok zarc),
22.6., 5 .9 ., 12.10,, 23 .1 t ., 1 5 .12.20|7 - nepřezkoum áv áno, použito podpůrně

6



Peněžní fondy územního celku 1pravidla tvorby a použití
. Fond obnovy kanalizace a Čov Boseň - pravidla tvorby a ěerpání fondu jsou součástí

rozpočtu obce, není ňízen ntIáštni bankovní účet

V kontrolovaném období obec Boseň, dle prohlašení starostky obce, neuzaťela smlouvu
směnnou, smlouw o výpůjčce, v}prose, o nabytí, převodu nebo o zňzení ptáva stavby
kpozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila smajetkem státu, neruěila svým majetkem
za závazky §.zických a právnických osob, a to ani v případech taxatirmě vyjmenovaných
v § 38 odst. 3 zékona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzaťela smloul,u
o přijetí a poslryfirutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského
závazkl, o přistoupentkzávazku a smlouw o sdružení, smlouvu o společnosti a poslqrtování
majetkoqých hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani
neprodala cenné papíty, obligace, nevydala komunální dluhopisy, neňidila ani nezrušila
příspěvkovou organizaci a otgantzační složku, nezaložila ari nezrušila právnickou osobu,
neuskutečnila majetkové vklady do právnic§ých osob, neprovozovala hospodiářskou
(podnikatelskou) činnost, uskutečnila pluze veřejné zakazky malého rozsahu.
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B. Zjištění z přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Boseň:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnéní apatření k odstranéní nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatlry.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí rokv

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Boseň za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona

č.420DOa4 Sb., ve ménipozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákonač.42012004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42012004 Sb., v platném zněnÍ:

Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona é.42012004 §b., v platném znéní:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územnfrro celku

b) podíl závazkina rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový obj em dlouhodobý ch záv azků činí 0,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
. Dluh územního celku nepřekročil 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové roky.

Boseň 29.01.2018

Podpisy kontroloru:

Jana Pýchová

,/'
,/áfu:
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Tato znráva o, vý§,ledku pře?koumání:

- je návrhemzprávy o qisledku přezkoumání hospodaření, přičemž konďným zněním zqáw
se stává okamákem marného uplynutí lhů§ stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 420Da04 Sb., k podání písemného starroviska kontrolorovi pověřenému řízerltm
přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto náwhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne před;íní náwhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízenim
přezkoumání na adresu: Krajský uřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11,
l50 2l Praha 5

- tento náwh zptávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutámímu zástupcí
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zaHádá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Sťedočeského kraje.

S obsahem zpíáw o výsledku přezkoumrárú hospodaření obce Boseň o počtu 11 stran byla
seznámena a stejnopis ě.2 ýevzala pí Hana Maudrová starostka obce.

Hana Maudrová
starostka obce Boseň

dne 29.01,2018

Poznámka:
Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zikona č. 42012004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zptávě o výsledku
přezkoumrání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgránu - Krajský uřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 1l, 150 21Praha 5,
a to nejpozdeji do 15 dnů po projednrání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.

Územn celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě. 420t2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zál<ona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijafých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zasla1.

b,\:

l0



Nesplněním těchto povinností se i:-zcmnt celek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zékona ě. 42012004 Sb. a za to se uloží územního celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zékonaě.42aD004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

Steinopis počet výtisků Předáno Převzal

1 1x Krajský uřad
Středočeského kraje

Jana Pýchová

2 1x
Obec
Boseň Hana Maudrová
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