
Příloha č. 2 
OBEC Prackovice nad Labem  

se sídlem Prackovice nad Labem čp.54, 
 41133 Prackovice nad Labem, okres Litoměřice 

 
 
 
 Krajský úřad Ústeckého kraje 
 Odbor kontrolní a právní 
 Oddělení přezkumu obcí 
 Velká Hradební 3118/48 
 Ústí nad Labem 400 01 
 
 

V Prackovicích nad Labem, dne 13.6.2016 
 
 
 
Zpráva o plnění přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 
 

V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Vám zasíláme písemnou zprávu o plnění 
přijatých opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 

  
Přijatá opatření byla splněna ve lhůtě uvedené v písemné informaci o přijetí opatření k nápravě 

zjištěných chyb a nedostatků, která Vám byla zaslána dne 13.6.2016 (DS). 
  
Všechny nedostatky uvedené ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byly odstraněny, 

nebo k nim byla přijata systémová opatření k nápravě tak, aby se již tyto nedostatky neopakovaly. 
  
S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
  ……………………………………………… 
  Mgr.Andrea Svobodová Křešová 
  starostka 
  (podpis, otisk razítka) 
 



OBEC Prackovice nad Labem  
se sídlem Prackovice nad Labem čp.54, 
 41133 Prackovice nad Labem, okres Litoměřice 
 

 Krajský úřad Ústeckého kraje 
 Odbor kontrolní a právní- Oddělení 

přezkumu obcí 
 Velká Hradební 3118/48 

 Ústí nad Labem 400 01 
 

V Prackovicích nad Labem, dne 30.5.2016 
 
Informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a zároveň i o jejich plnění 
 
 Zastupitelstvo obce Prackovice nad Labem na svém 2.zasedání konaném dne 27.5.2016 
schválilo závěrečný účet obce vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijalo 
tato opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků při přezkoumání hospodaření. 
 
Nedostatek: 
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. 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  
Právní předpis: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů  
§ 2 odst. 12 - Územní celek nedodržel označení příjmů a výdajů účelovými znaky. 
Výdaje vztahující se k přijatému transferu na akci "Zateplení obecního úřadu - obec Prackovice nad 
Labem" (Smlouva č. 14169873 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP ze dne 28.5.2015) 
nebyly označeny účelovým znakem - ÚZ 15835 ve výši 19 379,99 Kč, ÚZ 90877 ve výši 42 826,59 Kč.  
Opatření k nápravě: 
- přijato systémové opatření týkající se povinnosti označení příjmů a výdajů účelovými znaky 
(zodpovídá účetní obce) a obec předloží Krajskému úřadu písemnou zprávu o plnění tohoto opatření 
při dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. 
Lhůta pro plnění přijatého opatření: bez lhůty 
 
Nedostatek: 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  
Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, § 45 odst. 1 písm. 
d) bod 2-5 - Územní celek v příloze neuvedl celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem a 
výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem. Územní celek neuvedl celkovou 
výměru lesních pozemků s lesním porostem v položce D. 2 výkazu Příloha a výši jejího ocenění v 
položce D. 3. Celková výměra se uvádí v případě, pokud účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší 
hospodaření k vice než 100 000 m2 lesních pozemků s lesním porostem. Obec eviduje lesní pozemky o 
celkové výměře 147 245 m2.  
Opatření k nápravě: 
- celková výměra lesních pozemků s lesním porostem je již uvedena ve výkazu Příloha (doložení 
dokladem, kde jsou uvedeny lesní pozemky). Nedostatek odstraněn dne: 19.4.2016 (zodpovídá účetní 
obce). 
Lhůta pro plnění přijatého opatření: bez lhůty 
  
 Všechny nedostatky uvedené ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byly odstraněny, 
nebo k nim byla přijata systémová opatření k nápravě tak, aby se již tyto nedostatky neopakovaly. 

  
 S pozdravem 
   

……………………………………………… 
      Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
  starostka 


