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Č. j.: MHMP 660746/2022
Sp. zn.: S-MHMP 343 141/2021
Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městské části Praha 17
podle ustanovení 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), provedeného
v Úřadu městské části Praha 17
se sídlem Zalanského 291, Praha Repy,
zaobdobíod 1.1.2021 do 31.12.2021
-

Přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 (dále též
dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
a) 05.10.2021 -21.10.2021
b) 3 1.01.2022 17.02.2022
c) 11.04.2022 22.04.2022

MČ) se uskutečnilo formou

-

-

Přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2021 bylo zahájeno podle ustanovení
5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/20 17 Sb. (dále jen kontrolní řád),
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne
19.07.2021. Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení 5
zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením 4 kontrolního řádu vydala ředitelka
odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena Ondráčková
pod č.j. MHMP 888410/2021 ze dne 25.06.2021 a č.j. MHMP 1591217/2021 ze dne
07.10.2021.

3.

Přezkoumání hospodaření vykonali:
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání:
kontroloři:

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 11001 Praha I
Pracoviště: Na Pankráci 1685/17. 14021 Praha 4
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 020
E-mail: postapraha.eu, ID DS: 48ia97h

Ing. Blanka Birková
Ing. Libor David
Jitka Heřmánková
Ing. Jiřina Kučerová

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření
Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ,
vymezené ustanovením 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže.
Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. V případě,
přezkoumání
jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně
že při
popsány v části B. a C. této zprávy.
Podle ustanovení 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Údaje o hospodaření MČ vyjmenované v dále uvedených předmětech
přezkoumání hospodaření byly přezkoumávány z hlediska (viz ustanovení 3 zákona
Č. 420/2004 Sb.):
A. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména:
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 13 1/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 320/200 1 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozděj ších předpisů,
zákonem č. 563/1 991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů,
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/l 991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších
předpisů,
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozděj ších předpisů,
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
Ceskými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701—710 (dále jen CUS č. xxx).
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich použití,
D. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
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Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

-

-

-

Bylo ověřeno zejména:
dodržení náležitostí, termínů a způsobu projednání závěrečného účtu za minulý
rozpočtový rok ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
zda má MC sestaven střednědobý výhled rozpočtu ( 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
postup při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové
skladby, stanovení pravidel rozpočtového provizoria a hospodaření podle nich
do schválení rozpočtu ( 4
14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření ( 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů),
lOd zákona
postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ( lOa
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů),
zda MC povinně zveřejňované dokumenty, tj. návrhy střednědobého výhledu rozpočtu,
rozpočtu a závěrečného účtu, a dále střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová
opatření, pravidla rozpočtového provizoria a závěrečný účet, zveřejnila v souladu
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
-

-

-

-

—

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných
běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MC)
a kapitálových výdajů. Na vybraných případech bylo ověřeno, zda byly příjmy a výdaje
zatříděny do rozpočtu MC v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
ve znění pozdějších předpisů. Ověřeno bylo rovněž nakládání s finančními prostředky
na bankovních účtech a v pokladně.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb.
a použití peněžních fondů

2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby

Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených
podle ustanovení 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, (Sociální fond a Fond obnovy majetku), a krytí peněžních
fondů finančními prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost tvorby a čerpání
peněžních fondů podle pravidel schválených orgány MC a správnost zaúčtování příslušných
účetních případů.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb.
územního celku

2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti

Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala a zda byly
činnosti podléhající dani z příjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány a v účetnictví vedeny
odděleně v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou
se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových
a nebytových prostor, prodeje majetku a jiné druhy podnikatelské činnosti). Dále bylo
ověřeno, zda MC plnila povinnosti dané ustanovením
11 obecně závazné vyhlášky
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, tj. zejména zda sestavila plán činností podléhajících dani z příjmů a jak
použila zisk ze zdaňované činnosti.
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Výběrovým způsobem byla ověřena správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní
a podnikatelské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MC na dani z příjmů
hl. m. Prahy a správnost zaúčtování výnosů a nákladů a vykázaného výsledku hospodaření,
ze kterého MC vycházela při výpočtu podílu MC na dani z příjmů hl. m. Prahy.
Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností
smlouvy o pronájmu, smlouvy kupní, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen,
jejich obsah a plnění. Dále byla provedena kontrola plnění vybraných příkazních smluv
uzavřených s firmami zajišťujícími některou oblast podnikatelské, resp. zdaňované, čiimosti
(OPTIMIS spol. s r.o.).
—

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených
prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo
na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
MČ v přezkoumaném roce nevykazovala ani neuskutečnila peněžní operace týkající se
sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které by
byly vynakládány.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů
ve smyslu právních předpisů o účetnictví
Přezkoumány byly roční přírůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykázané v účetnictví
MC, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla ověřena
správnost účtování. MC vykazovala v účetnictví k 31.12.2021 dlouhodobé závazky týkající se
dlouhodobých bankovních záruk spojených s investičními akcemi. Byla zvážena případná
rizika, která by mohla vzniknout z dlouhodobých závazků, a dále zejména, zda úkony
související se vznikem dlouhodobých závazků byly v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou
Č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů.
Dále byl přezkoumán podíl nesplacených přijatých cizích zdrojů na příjmech
schváleného rozpočtu a podíl výdajů na dluhovou službu (podle ustanovení 9 odst. 2 obecně
závazné vyhlášky č. 5 5/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů).
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky
poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv
Kontrolní skupina nezjistila, že by MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky
z Národního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv. MC
takové prostředky nevykázala.
Předmět: 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
Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví
a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy
ajiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo
ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací (neinvestiční dotace
na činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů a poskytnuté v souvislosti
s epidemií Covid, investiční dotace na akci „Realizace energeticky úsporných opatření
v budovách MS“ a na akci „ZS J. Wericha rekonstrukce varny“).
—
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Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb.
ve vlastnictví územního celku

2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. rn. Prahy, svěřeným MČ,
a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem
hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení 34 36, 43, 89
a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část
čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku
v evidenci a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku
hl. m. Prahy, svěřeného MC, předaného MC zřízeným příspěvkovým organizacím
k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu u Základní umělecké školy Blatiny, Praha 6 Repy,
Spanielova 50/1124.
Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého
hmotného, nehmotného a finančního majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného
na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízeným organizacím, zásob, vytvořené
oprávky k dlouhodobému majetku, způsob a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení
inventarizace majetku a zásob a na vybraném vzorku byla ověřena fyzická existence
pořízeného majetku.
-

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem
státu, s nímž hospodaří územní celek
MČ v přezkoumaném roce hospodařila s majetkem státu, a to s čtvrtinovým podílem
Ceské republiky na nemovitosti č.p. 252 v ul. Cistovická a na pozemcích parc. č. 621 a 622
v k.ú. Repy, jejichž vlastníkem je Ceská republika s právem hospodaření MC.
Kontrola byla zaměřena na výkon práva hospodaření s majetkem státu, zejména
na jeho evidenci ve vazbě na účetnictví, inventarizaci a jeho využití, tj. zda je s tímto
majetkem nakládáno v souladu s právními předpisy, resp. smlouvou.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu
Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání a realizaci zakázek.
-

-

-

-

-

Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách:
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Rekonstrukce varny v ZS Jana Wericha,
Spanielova 1111“ zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení,
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní
sportoviště“,
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Hlasovací a konferenční systém“,
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „MS Spanielova 1316, rekonstrukce
elektroinstalace“,
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky „Vybavení školní jídelny a kuchyně nábytkem
v rámci rekonstrukce varny ZŠ Jana Wericha, Spanielova 1111/19, Praha 6
Repy“
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení,
Podlimitní veřejná zakázka na služby „Celoroční údržba veřejné zeleně ve vybraných
lokalitách k. ú. Repy“ zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení,
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce elektroinstalace
Nevanova 1052“.
—

-

-

Byla provedena fyzická kontrola realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce varny v ZŠ
Jana Wericha, Spanielova 1111“. Veřejná zakázka „Hlasovací a konferenční systém“ byla
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zkontrolována porovnáním videozáznamů z jednání Zastupitelstva MČ před pořízením
zařízení a po něm.
Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb.
5 niini

2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání

Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků z hlavní a podnikatelské
činnosti a výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo
výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu
s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení
pohledávek proti promlčení a zda je MC schopna řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno
bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni.
Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky
vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem (ustanovení
89 a 94 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) a u dlouhodobých
pohledávek byla posouzena rizika s tím související.
Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda
pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb.
a právnických osob

2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických

MČ v přezkoumaném roce neručila za závazky fyzických nebo právnických osob, ani
kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MC ručitelský závazek poskytla.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb.
ve prospěch třetích osob

2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že
by MC měla zastavený movitý nebo nemovitý majetek ve prospěch třetích osob.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb.
územního celku

2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku

MČ v přezkoumaném roce uzavřela 6 smluv o zřízení věcného břemene, resp.
služebnosti (ve všech případech MC jako strana povinná, tj. na svěřeném majetku). Na
vybraném vzorku zřízených věcných břemen (6) bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno
v souladu s platnými právními předpisy (např. schválení příslušným orgánem MC, náležitosti
smluv, ocenění věcných břemen) a zájmem MC.
Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, zda byl návrh na zápis do katastru
nemovitostí předložen hlavnímu městu Praze k potvrzení správnosti předkládané žádosti
pro katastrální úřad v souladu s ustanovením
21 obecně závazné vyhlášky
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, zda byl učiněn zápis věcného břemene do katastru nemovitostí a zda
byla v účetnictví u nemovitého majetku vyznačena skutečnost, že je na majetku zřízeno věcné
břemeno.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb.

2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími
předpisy. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň
zpracování vnitřních předpisů zjednotlivých oblastí činností), a zda doklady byly formálně
i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/199 1 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením
18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zda podává věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MC ve smyslu tohoto zákona a zda
byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanoveními
29 a 30 tohoto zákona.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku
k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího
rozpočtovou odpovědnost
V případě přezkoumání hospodaření prováděného u městských částí hlavního města
Prahy se neověřuje poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost, nebot‘
městskou část hlavního města Prahy nelze považovat pro účely zákona č. 420/2004 Sb.
za územní samosprávný celek podle ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ustava Ceské republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá proto pravidlům rozpočtové odpovědnosti
stanoveným v ustanovení 17 zákona č. 23/20 17 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
ve znění pozdějších předpisů.
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je
uvedeno v Příloze č. 1 této zprávy. Doklady, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny
v části B. a C. této zprávy, v popisech kjednotlivým zjištěným nedostatkům.

B. Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření
Při konečném přezkoumání hospodaření MČ
•

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020 a popř. předchozí roky
• nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo byly zjištěny chyby a nedostatky, které
však byly napraveny ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok.
b) Při předchozích dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2021
• byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 320/200] Sb., oJnanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

ustanovení

‚

26 odst. 1 písm. b,)

Při kontrole dodržování smluvních vztahů bylo kontrolní skupinou zjištěno, že:
kupní smlouva č. 2021/00280 ze dne 04.10.2021, která byla MC uzavřena na
pořízení vybavení školní jídelny a kuchyně nábytkem v ZS Jana Wericha v ceně 677 418,50
Kč, měla ve smluvních podmínkách kapitoly IV. Kupní cena za zboží a platební podmínky,
bod 4.7., uvedenou splatnost faktury do 21 dnů od jejího doručení kupujícímu. Bylo zjištěno,
že faktura č. 202114058 byla doručena MC dne 27.12.2021, ale byla uhrazena až dne
16.02.2022, tj. 50 dnů po splatnosti (bankovní výpis č. 24 ze dne 16.02.2022).
MC uzavřela objednávku č. OBJ/2021/0096 dne 19.04.2021 se společností LOXIA
a.s. na provedení ideové urbanistické studie Repy Slánská za cenu ve výši 60 500 Kč. Na
došlé faktuře č. 2021140002 ze dne 20.12.2021, bylo stanoveno datum splatnosti 17.12.2021,
-

-

—
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ale k úhradě faktury došlo po lhůtě splatnosti až dne 16.02.2022, tj. 60 dnů po splatnosti
(bankovní výpis č. 24 ze dne 16.02.2022).
MC uzavřela se společností EY Law advokátní kancelář, s.r.o.
objednávku č. OBJ/2020/033 5 dne 23.10.2020 na právní poradenství k problematice veřejné
podpory ve vztahu ke společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. Cástka ve výši 217 800 Kč za
poskytnuté právní služby byla dodavatelem fakturována dne 14.0 1 .202 1 se lhůtou splatnosti
13.02.2021. Faktura však byla MC evidována v knize došlých faktur až ke dni 13.12.2021
a MC uhradila tuto fakturu až dne 30.12.2021, tj. 319 dnů po splatnosti (bankovní výpis č. 12
ze dne 3 1.12.2021).
Sankce za pozdní úhrady výše uvedených faktur MC nebyly dodavateli uplatněny.
V této souvislosti bylo zjištěno, že správce rozpočtu na všech objednávkách
vystavených v roce 2021 nestvrdil svým podpisem skutečnost, že provedl předběžnou
kontrolu výdajů před vznikem závazku. Správci rozpočtu nebyly podány žádné informace
o záměru ani realizaci výše uvedených smluvních ujednání tak, aby mohly být posouzeny
finanční možnosti MC, minimalizována provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající
v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánů veřejné správy.
MC neměla plně funkční kontrolní systém v oblasti schvalování hospodářských
operací při předběžné kontrole ve smyslu ustanovení 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 320/200 1
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením
13
odst. 4 vyhlášky č. 4 16/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podle kterých uvnitř orgánu veřejné správy zajišťuje
předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací mj. vedoucí zaměstnanec
organizačního útvaru odpovědný za správu rozpočtu orgánu veřejné správy nebo jiný
zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu a prověří mimo jiné, zda připravovaná
operace je v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými
smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky orgánu veřejné
správy.
NAPRA VENO.
-

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb.

2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: Zákon č 320/200] Sb.,
ustanovení

O

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

25 odst. 2

Přestože objednávky, smlouvy, účetní a jiné písemnosti MČ obsahovaly podpisové
záznamy osob, zaměstnanců MC, žádná z těchto osob nebyla pověřena vykonávat řídící
kontrolu ve smyslu zákona č. 320/200 1 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolní skupině nebyl předložen žádný interní předpis upravující výkon řídící kontroly ani
žádné písemnosti upravující oprávnění zaměstnanců vykonávat funkce příkazce operace,
správce rozpočtu a hlavní účetní (případně osob zastupujících zaměstnance vykonávající tyto
funkce).
V MC tak nebyl zajištěn funkční vnitřní kontrolní systém podle 25 odst. 2 zákona
Č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého vedoucí
orgánu veřejné správy (tj. starosta MČ) stanoví rozsah odpovídajících pravomocí
a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky,
včetně úplného a přesného vymezení povinností ve vztahu k jimi plněným úkolům, a zajistí
oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací.
NAPRA VENO.
byly zjištěny následující chyby a
10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb.
vlastnictví územního celku

nedostatky

ve

smyslu

ustanovení

2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve

Právní předpis: Zákon č 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
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ustanovení

35 odst. 1

MČ pronajala společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. (dále společnost), kde byla 100%
vlastníkem, pozemky a nemovitosti víceúčelového sportovního centra Na Chobotě (dále
sportovní centrum) na základě nájemní smlouvy č. 2020/0060 ze dne 01.04.2020, jejíž
součástí byl znalecký posudek vypracovaný k nemovitému majetku a pozemkům ze dne
17.09.2019. Nemovitý majetek byl předán protokolem o předání nemovitosti včetně pozemků
dne 04.05.2020.
Bylo však zjištěno, že movitý majetek, kterým bylo sportovní centrum vybaveno, byl
společností využíván od zahájení provozu sportovního centra bez právního důvodu. Kontrolní
skupině nebyla předložena nájemní nebo jiná smlouva, ve které by bylo užívání movitého
majetku upraveno. Majetek nebyl vyřazen z účetnictví MC a nadále byl veden v majetkové
evidenci MC. Celková hodnota movitého majetku využívaného pro účely sportovního centra
nebyla kontrolní skupině doložena.
MC nepostupovala v souladu s ustanovením 35 odst. 1 zákona č. 13 1/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého musí být majetek
hlavního města Prahy využíván účelně a hospodárně, přičemž podle ustanovení odst. 3 tohoto
zákona jsou městské části hlavního města Prahy mimo jiné povinny včas uplatňovat právo na
náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. V důsledku výše uvedeného
nebyla dostatečně zajištěna ochrana majetku hlavního města Prahy svěřeného MC.
NA PRA VENO.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu
Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
ustanovení

269

MČ dne 20.12.2021 uzavřením smlouvy o dílo č. 2021/0313 zadala podlimitní
veřejnou zakázku „Celoroční údržba veřejné zeleně ve vybraných lokalitách k.ú. Repy“ se
smluvní cenou ve výši 3 894 065 Kč. Podle ustanovení
126 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel odešle oznámení
o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek způsobem podle
ustanovení 212 do 30 dnů od uzavření smlouvy. Do ukončení dílčího přezkoumání dne
1‘7.02.2022 uplynulo od uzavření smlouvy 59 kalendářních dnů, aniž bylo oznámení
uveřejněno nebo doloženo jeho odeslání.
Dále podle ustanovení 217 odst. 5 výše uvedeného zákona je zadavatel povinen do
30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení uveřejnit písemnou zprávu na profilu
zadavatele. MC tuto povinnost splnila až po upozornění kontrolní skupinou dne 16.02.2022,
tj. 43 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Podle ustanovení 269 odst. 1 písmeno a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj ších předpisů se zadavatel
dopustí přestupku neodesláním oznámení o výsledku zadávacího řízení, podle téhož odstavce
písmene e) se dopustí přestupku neuveřejněním písemné zprávy zadavatele v souladu
s ustanovením 217 odst. 5.
NAPRA VENO.

D. Závěr
I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2021, ve smyslu zákona
Č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení 2 a 3), lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření,
které již byly napraveny v průběhu přezkoumání hospodaření.
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II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření MC v budoucnosti:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla

zjištěna

žádná rizika, která by mohla

mít negativní dopad na hospodaření MC v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2021:

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ a podíl zastaveného majetku
na celkovém majetku hl. m. Prahy, svěřeném MC, podle ustanovení 10 odst. 4 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb.:
a) podíl pohledávek na rozpočtuMČ
b) podíl závazků na rozpočtu MC
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MC
IV. Výrok podle ustanovení

106,83 %
14,42 %
O%

10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

U městských částí hlavního města Prahy se neuplatňují pravidla rozpočtové
odpovědnosti stanovená v ustanovení
17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, proto nebyl ověřován poměr dluhu územního
celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu
upravujícího rozpočtovou odpovědnost (viz předmět přezkoumání uvedený v ustanovení
2 odst. 2 písm. i) zákona č. 420/2004 Sb.).
V. Upozornění pro MČ:

Kontrolní skupina upozorňuje MČ na dále uvedené nesrovnalosti, které byly zjištěny
při přezkoumání podkladů k účetní závěrce MC a inventur analytických účtů opravných
položek k odběratelům v oblasti podnikatelské činnosti. Tyto nesrovnalosti neovlivnily
významným způsobem výsledek hospodaření, ale byly ovlivněny údaje o hodnotě pohledávek
v oblasti podnikatelské činnosti vykázané za rok 2021, popř. nebyl dodržen předepsaný účetní
postup. Jednalo se o následující případy:
u nákladového střediska 00913511 „Velká hospodářská činnost“ (zpracovala správní
firma OPTIMIS spol. s r.o.) byly zaúčtovány opravné položky na účtu 194 Opravné položky
k odběratelům po splatnosti v nesprávné výši (doklad č. 202 1VD202169 ze dne 3 1.12.2021).
Místo částky opravných položek (ze sloupce „Uplatněno“) z dokladu „Tvorba opravných
položek“, který byl vygenerován z evidenčního systému iDES, byl zaúčtován rozdíl mezi
celkovou hodnotou pohledávek a opravnými položkami. Předchozí účetní zápis za opravné
položky k 3 1.12.2020, měl být odúčtován a měl být proveden nový účetní zápis za opravné
položky k 31.12.2021, ato ve výši součtu ve sloupci „Uplatněno“,
u nákladového střediska 00913511 „Velká hospodářská činnost“ (zpracovala správní
firma OPTIMIS spol. s r.o.) nebyl při účtování opravných položek dodržen postup podle bodu
4. Postup účtování o opravných položkách CUS č. 706
Opravné položky a vyřazení
pohledávek. Správní firma při zrušení opravných položek účtovala mínusem na stranu DAL
příslušného syntetického účtu 194 Opravné položky k odběratelům a mínusem na stranu
MA DATI účtu 556 Tvorba a zúčtování opravných položek (doklad č. 202 1VD202 169 ze
dne 31.12.2021). Správně mělo být účtováno na stranu MA DATI účtu 194
Opravné
položky k odběratelům se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 556
Tvorba a zúčtování opravných položek,
u nákladového střediska 00912549 „Malá hospodářská činnost“ nebyl dodržen
jednotný postup při účtování opravných položek na účtu 194
Opravné položky
analytických
k odběratelům u jednotlivých
účtů opravných položek. Některé opravné položky
byly účtovány v plné výši (odúčtován stav k 3 1.12.2020 a zaúčtován stav k 31.12.2021) ajiné
opravné položky byly účtovány pouze ve výši rozdílu mezi lety 2020 a 2021 (účetní doklady
č. 610000019, 610000020, 610000021, 610000022 ze dne 31.12.2021). MC měla postupovat
jednotným způsobem při účtování jednotlivých druhů opravných položek na příslušných
analytických účtech.
-

-

-

—

—

—

—

—

-

—

-
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Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy (podle ustanovení
12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu) bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 2 1.04.2022.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
přezkoumání hospodaření a byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 obdrží
MC a stejnopis č. I odbor kontrolních čimostí MHMP.

V Praze dne 22.04.2022
Podpisy kontrolorů:
Ing. Blanka Birková
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

J

Ing. Libor David

.

4

Jitka Heřmánková

/
Ing. Jiřina Kučerová

Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 o počtu 17 stran
(včetně Přílohy č. 1) byla v souladu s ustanovením 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána se
starostkou MC, které byl předán stejnopis č. 2 dne
:..
. . .

Mgr. Alena Kopejtková
starostka MC

Příloha č. 1: Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
hospodaření MC
Rozdělovník: stejnopis č. I
stejnopis č. 2

—

—

Odbor kontrolních činností MHMP
MC
-11-

Příloha Č. 1
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
MC Praha 17:
Střednědobý výhled rozpočtu
•

sestavený na období 2022—2026 schválený usnesením Zastupitelstva MČ Č. Us ZMČ 000004/2021 ze
dne 27.01.2021

Pravidla rozpočtového provizoria
•

na rok 2020 schválena usnesením Zastupitelstva MČ Č. Us ZMČ 000047/2020 ze dne 09.12.2020

Návrh rozpočtu
•

na rok 2021 byl vyvěšen na úřední desce od 12.01.2021do 27.01.2021

Schválený rozpočet
•

byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Č. Us ZMČ 000003/2021 ze dne 27.01.2021 a zveřejněn na
úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup od 03.02.2021 do 05.02.2022

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
•

na rok 2021 byl oznámen dopisem Čj. ÚMČP17 001900/2021/OŠK/KRAL ze dne 04.02.2021

Rozpočtová opatření
•

doklad č. 0029, 3032, 0035, 0038, 0040, 0042, 0043, 0044, 0046, 0047, 0048, 0051, 0052, 0053, 0055,
0056, 0057, 0058, 0059, 2062, 8023, 8024, 8028

Závěrečný účet
•

byl schválen usnesením Č. Us ZMČ 000029/2021 ze dne 16.06.2021 a zveřejněn na úřední desce
a v elektronické podobě od 28.06.2021 do 29.06.2023

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
•

k31.07.2021,k3l.12.2021

Výkaz zisku a ztráty
•
•

Hlavní Činnost (dále jen HČ) k 31.07.2021, 31.12.2021
Podnikatelská Činnost (dále jen PČ) k 31.07.2021, 3 1.12.2021

Rozvaha
•
•

HČk3I.07.2021,31.12.2021
PČk3I.07.2021,31.12.2021

Příloha rozvahy
•
•

HČ k 31.07.2021, 31.12.2021
PČ k 31.07.2021, 31.12.2021

Účtový rozvrh
•
•

l-IČnarok2O2l
PČnarok2O2l

Hlavní kniha
•
•

HČk31.07.2021,31.12.2021
PČk31.07.2021,3l.12.202l

Kniha došlých faktur
•
•

HČk3I.07.2021,31.12.2021
PČ k 31.07.2021, 31.12.2021

Kniha odeslaných faktur
•
•

HČk31.07.2021,31.12.202l
pČ k 31.07.2021, 31.12.2021

Faktura
•

Došlé faktury
2021140015,
2021140028,
2021140037,
2021140054,
2021400027,
2021440006,
2021440090,
2021440136,
2021440234,
2021900004,
2021900014,
2021900023,
2021900037,

HČ Č.: 2021140003, 2021140006, 2021140008,2021140009, 2021140010,
2021140016, 2021140020, 2021140021, 2021140022, 2021140023,
2021140030, 2021140031, 2021140032, 2021140033, 2021140035,
2021140039, 2021140042, 2021140046, 2021140050, 2021140052,
2021140055, 2021140056, 2021140058, 2021400005, 2021400011,
2021400029, 2021400036, 2021400038, 2021400039, 2021400045,
2021440030, 2021440031, 2021440038, 2021440041, 2021440050,
2021440096, 2021440098, 2021440113, 2021440123, 2021440124,
2021440168, 2021440182, 2021440186, 2021440188, 2021440202,
2021440253, 2021440289, 2021440435, 2021440447, 2021900001,
2021900005, 2021900006, 2021900009, 2021900010, 2021900011,
2021900015, 2021900016, 2021900017, 2021900018, 2021900020,
2021900024, 2021900025, 2021900026, 2021900027, 2021900028,
2021900038, 2021900039, 2021900044, 2021900050, 2021900036,
-
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2021140012,
2021140025,
2021140039,
2021140053,
2021400026,
2021400046,
2021440089,
2021440127,
2021440212,
2021900002,
2021900013,
2021900021,
2021900036,
2021900037,

2021900038, 2021900039, 2021900051, 2021900059, 2021900061, 2021900068, 2021900070,
2021900073, 2021900075, 2021900078, 2021900083, 2021900086, 2021900093, 2021900094.
2021900095, 2021900096, 2021900097, 2021900100. 2021900143, 2021900159, 2021900166,
2021900423, 2021900445, 2021900454, 2021900468. 2021440182, 2021900244, 2021900246,
2021900275, 2021900304, 2021900378, 2021900384. 2021900402, 2021900414, 2021900436,
2021900464, 2021900468
• Došlé faktury “Malá HČ“ Č.: 2021100002, 2021100003, 2021400001, 2021400003, 2021400004,
2021400007, 2021400013, 2021400021, 2021400027, 2021400032, 2021400033, 2021400037,
2021400038, 2021400040, 2021440177, 310000004,310000001, 310000003, 310000006
• Odeslané faktury “Malá HČ“ Č.: 000022652, 000023090, 000023119, 2155090241, 2155090248,
2155090251, 2155090262, 2155090272, 2155090277, 2155090279, 2155090291, 2155090294,
2 15 5090321, 215 5090341, 2 15 5090342, 2155090353
• Došlé faktury “Velká l-IČ“ Č.: 106/2021, 119/2021, 151/2021, 166/2021, 167/2021, 181/2021, 182/2021,
190/2021, 191/2021, 194/2021, 985/2021, 964/2021, 995/2021, 996/2021, 1804/2021, 1805/2021,
1860/2021, 1867/2021, 1870/2021, 1876/2021, 1878/2021, 1886/2021, 1899/2021, 1900/2021
Bankovní výpis
• Č. 8, 10, 15, 16, 18, 26, 32, 36, 39, 56, 58, 85 k bankovnĺrnu účtu Č. 27-2000700399/0800
• Č. 55, 56, 61, 67, 68, 73 k bankovnímu účtu Č. 800/902 12000700399
• Č. 008 (192, 196, 203, 207, 211,214), 010 (244, 248, 251,253, 255, 258, 262, 265)k bankovnímu účtu
Č. 9021-2000700399/0800
• Č. 247, 250, 252, 246, 245 k bankovnímu účtu Č. 2‘74455424/0300

Učetní doklad
•

Účetní doklad HČ: leden Č.: 500000001, 500000002, 500001416, 500001429, 50000029, 50000032,
500000108, 500000145, 300000022, 300000030, 500001407, 1100000018, 110000020, 300000061,
500001379, 500000015, 120000025, 160000046, 110000033, 500001399, 30000071, 800000022,
830000056, 810000035, 210000002, 810000038, 110000042, 300000060, 300000069, 300000072,
800000025, 300000074, 300000077, 120000038, 170000002, 170000001
únor Č.:
120000004, 500000001, 500000002, 600000007, 100000005, 100000014, 100000015,
110000021, 110000023, 180000001, 300000031, 300000113, 100000016, 100000017, 300000047,
300000049, 300000051, 110000038, 1100000045, 110000059, 110000096, 100000023, 300000082,
300000083, 500000005, 500000006, 600000004, 110000019, 110000020, 110000021, 110000022,
110000023, 110000045, 110000033, 110000031, 110000058, 110000059, 110000050, 110000022,
110000023, 110000045, 110000033, 110000031, ‘700000002
březen Č.: 11000008, 110000020, 110000055, 110000056, 110000057, 110000051, 110000041,
110000042, 110000044, 110000036, 110000039, 110000107, 110000101, 110000127, 110000033,
110000031, 700000003, 700000005, 800000001, 800000002, 800000009, 800000016, 800000025,
800000027, 800000028, 1100000006, 300000067, 700000006, 100000002, 300000018, 300000024,
300000051, 300000057, 300000074, 100000032, 110000064, 100000035, 110000105, 100000063,
300000135
duben Č.: 300000041, 500000002, 300000024, 300000036, 300000042, 120000042, 160000035,
100000007, 110000020, 300000010, 110000044, 600000001, 110000077, 110000085, 110000092,
110000105, 110000136, 70000001, 70000006, 700000007, 700000008
květen Č.: 500000103, 300000021, 400000001, 100000021, 110000039, 300000065, 110000086,
100000027, 110000108, 210000002, 110000126, 110000128, 500000102, 300000136, 600000002,
600000004, 500000004, 300000028, 700000003, 700000006, 700000008, 700000009, 800000003,
800000006, 800000023, 800000030, 800000035
Červen Č.: 100000006, 100000010, 100000016, 110000028, 110000032, 110000034, 300000044,
110000051, 110000053, 1100000061, 300000038, 100000021, 110000077, 110000084, 110000087,
300000051, 110000093, 110000096, 30000059, 500000002, 110000114, 500000001, 110000127,
300000090, 300000091, 600000008, 600000009, 800000005, 800000006, 800000012, 800000031,
800000035, 800000039, 800000045, 800000048, 800000058, 800000059
červenec Č.: 300000009, 500000049, 100000002, 100000004, 100000005, 1100000047, 300000030,
110000059, 300000041. 300000063, 300000096, 110000101, 300000092, 500000047,700000002,
700000005, 700000008
srpen č.: 110000001, 300000012, 110000004, 110000009, 100000027, 110000044, 110000069,
300000077, 160000001, 300000014, 300000015, 300000017, 300000018
110000057, 110000058, 110000059, 110000066, 300000091, 110000076, 300000088,
září č.:
100000025, 110000094, 100000028, 110000129, 110000132, 110000137, 600000012, 700000002,
700000005, 700000007, 700000011
říjen č.: 330000001, 330000002, 300000088, 300000099,
1100000148, 110000159-110000170,
390000004, 390000005, 390000006, 390000007, 390000008, 967000002, 967000002, 700000001,
700000006, 700000012, 700000013, 700000015, 700000020, 700000022, 700000023

-
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listopad Č.: 300000064, 300000065, 300000074, 300000085, 300000089, 300000090, 300000135,
110000110, 110000113, 110000114, 110000115, 110000117, 110000118, 110000120, 120000043,
110000152, 330000001, 390000001, 390000002, 390000003, 390000005, 967000001, 700000001,
700000003, 700000005, 700000007, 700000008, 700000009
prosinec Č.: 300000027, 300000029, 300000048, 300000060, 300000061, 300000065, 300000081,
300000069, 300000095, 300000097, 600000005, 600000106, 600000112, 600000113, 600000114,
600000115, 600000116, 600000117, 600000118, 600000118, 800000023, 110000018, 110000219,
110000222, 110000223, 700000012, 700000017, 700000023, 700000030
Účetní doklad PČ: leden Č.: 310000001, 310000002, 610000011
únor Č.: 310000003, 310000004, 510000001, 510000003, 510000004
březenč.:310000004,510000107,510000108,510000109,510000110,510000111,510000112
duben Č.: 310000001, 310000003, 310000004
květen č.: 310000001, 310000002, 310000007, 310000008
červen Č.: 310000002, 310000003, 310000004, 510000006, 510000013, 510000014, 510000015,
510000016
červenec č.: 310000002, 310000003, 310000004, 310000005, 510000119, 510000120, 510000121
září Č.: 410000005, 410000012, 410000015, 410000026
říjen Č.: 410000004, 410000009, 410000011,410000022, 410000025
listopad Č.: 410000026, 510000115
prosinec Č.: 410000010, 410000011, 410000022, 510000116, 610000005, 610000006, 610000010,
610000012, 610000014, 610000019, 610000020, 610000021, 610000022, 610000024, 610000027,
610000028, 610000029, 600000098
Velká HČ Č.: 100001023, 100001024, 2021VD202169

•
Pokladní kniha (deník)
• k31.07.2021,31.12.2021 HČaPČ
Pokladní doklad
• HČČ.:2021800046—2021800073,2021800107—2021800141,2021800142—2021800191
• „Malá HČ“ Č.: 2021850024, 2021850027, 2021850029, 2021850030, 2021850032
• “Velká HČ“ Č.: 1/2021, 2/2021, 3/2021, 8/2021, 10/2021, 11/2021, 15/2021, 17/2021, 21/2021,
22/2021, 25/2021, 27/2021, 29/2021, 30/2021, 31/2021, 35/2021, 36/2021, 37/2021, 39/2021, 41/2021,
47/2021, 48/2021, 52/2021,54/2021, 57/2021, 58/2021, 62/2021, 67/2021, 73/2021, 80/2021, 89/2021,
96/2021,
109/2021,
121/2021,
129/2021,
131/2021,
140/2021,
147/2021,
149/2021,
151/2021,168/2021, 169/2021, 170/2021
Evidence majetku
• Majetkový doklad č.: 202100001, 202100026, 202100028, 202100040, 202100045, 202100046,
202100047, 202100050, 202100055, 202100063, 202100064, 20210066, 202100078, 202100081,
202100084, 202100112, 202100116, 202100128, 202100129, 202100132, 202100152, 202100154,
202100176, 202100180, 202100181, 202100184, 202100186, 202100190, 202100193, 202100194,
202100211,202100215,202100216, 202100223, 202100230
• Inventární Č.: MC1700000303, MC1700001324, MC1700001387, MC1700001388, MC1700001787,
MC 1700001788,
MCi 700001789,
MC 1700002079,
MC1700002555,
MC1700002556,
MC1700002569,
MC1700003248,
MC1700003316,
MC1700003431,
MC1700003432,
MC1700003433,
MC1700003434,
MC1700003435,
MC1700003436,
MC1700003437,
MC1700003438,
MC1700003676,
MC1700004096
MC1700004097,
MC1700004098,
MC 1700004099,
MC 1700004285,
MCi 700004755,
MC1700006 190,
MC1700006 191,
MC1700006230,
MC1700006934,
MC1700006935,
MC1700006936,
MC1700009193,
MC1700010874,
MC1700001180,
MC1700001182,
MC1700001251,
MC1700001259,
MC1700001280,
MČC170001284,
MC1700013310,
MC1700013174,
MC1700013595,
MC1700013738,
MC1700014256,
MC1700014362,
MC1700001473,
MC1700001538,
MC1700015532,
MCi 700015660,
MC1700001576,
MCi 700016547,
MC1700001697,
MC1700001698,
MC1700012779,
MC1700017024,
MC1700019255,
MC1700019295,
MC1700021222,
MC1700021715,
MC1700021842,
MC1700021843,
MC1700021912,
MC1700021946,
MC1700021947,
MC1700022069,
MC1700022806,
MC1700022834,
MC1700022835,
MC1700022836,
MC1700022837,
MC1700023125,
MC1700023126,
MC1700023127,
MC1700024967,
MC1700024968,
MC1700024969,
MC1700025033,
MC1700025131,
MC1700025501,
MC1700025514,
MC1700025515,
MC17000025519
MC1700025540,
MC170002554 1,
MC1700025542,
MC1700025558,
MC1700025559,
MC1700025560,
MC1700025573,
MC1700025574,
M1700025596,
MC1700025600
MC1700025606,
MC1700025633,
MC1700025644,
MC1700025669
MC1700025686,
MC1700025802
MC1700025806, MC1700025811, MC1700025813, MC1700025817
MC1700025838, MC1700025842 MC1700025853, MC1700026150
-

-

-

-

-

-

-
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Inventurní soupis majetku a závazků
• Inventarizační zpráva MČ Praha 17 ze dne 18.02.2022
• Seznam inventurních soupisů včetně dodatečných soupisů k 3 1.12.2021
• Inventarizační zápis dílčí komise pro finanční prostředky a ceniny ze dne 02.12.2021
• Inventurní soupisy o provedení inventury cenin ze dne 02.12.202 1
• Inventurní soupisy o provedení inventury peněžních prostředků v pokladně ze dne 02.12.2021
• Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů v Kč k 12/2021
• Inventurní soupisy jednotlivých účtů k 3 1.12.2021
Mzdová agenda
• osobní Č.: 0085, 0087, 0107, 0227, 0354, 0379, 0464, 0466, 0467. 0468
• Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty z 03.01.2022
vyúčtování inkasovaných prostředků
v hotovosti za rybářské a lovecké lístky
• Pověření k výkonu činnosti veřejného opatrovníka ze dne 13.09.2021
Odměňování členů zastupitelstva
• Osobní Č.: 0037, 0038, 0051,0171,0179, 0270, 0310, 0506, 0509, 0514, 0515, 0516, 0518, 0522, 0523
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
• zřizovací listina ZUŠ Blatiny, Praha 6 Řepy, Španielova 50/1124 ze dne 3 1.01.2018 s účinností od
01.02.2018 jejíž součástí je Smlouva o výpůjčce č. 2010/0093 ze dne 26.01.20 10
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
• Výkaz zisku a ztráty ZUŠ Blatiny, Praha 6 Řepy, Španielova 50/1124k 31.12.2021
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
• rozvaha ZUŠ Blatiny, Praha 6 Řepy, Španielova 50/1124k 31.12.2021
Smlouvy o dílo
• Smlouva o dílo Č.: 2019/0150 ze dne 04.06.2019 včetně dodatků č. 1 ze dne 21.09.2020 a Č. 2 ze dne
15.02.2021, 2019/0223 ze dne 24.09.2019 včetně dodatků č. 1 ze dne 27.02.2020 a Č. 2 ze dne
12.04.2021, 2020/0004 ze dne 10.02.2020, 2021/0006 ze dne 28.01.2021, 2021/0008 ze dne
09.08.2021, 2021/0061 ze dne 14.04.2021, 2021/0079 ze dne 11.05.2021, 2021/0080 ze dne
12.05.2021, 2021/0098 ze dne 28.06.2021, 2021/0107 ze dne 08.07.2021, 2021/0115 ze dne
15.07.2021, 2021/l699zedneOl.ll.202l,2020/O294zedneO3.12.2021
• Č. PČ: VDI/2021, VD2/2021, VD3/2021, VDI5/2021, VDI7/2021, VD25/202l, VD27/2021,
VD29/202 1, VD3O/202 1, VD3 1/2021, VD35/202 1, VD36/202 1, VD39/202 1, VD4 1/2021, VD47/202 1,
VD48/202 1, VD52/202 1, VD57/202 1, VD58/202 1, VD73/202 1, VD8O/202 1
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Kupní smlouvy Č.: 2021/0046 ze dne 23.03.2021, 2021/0061 ze dne 14.04.2021, 2021/0062 ze dne
-

20.04.2021, 2021/0280 ze dne 23.11.2021

Darovací smlouvy
• Č.: 2020/0047 ze dne 27.02.2020, 2020/0184 ze dne 05.06.2020, 2020/0246 ze dne 16.09.2020,
2020/0260 ze dne 01.10.2020
Smlouvy nájemní
• Smlouva o nájmu souboru staveb a pozemků Č. 2020/0220 ze dne 31.07.2020
• Nájemní smlouvy Č.: 2020/0264 ze dne 09.10.2020, 2010/0190 ze dne 10.03.2010, 2021/0176 ze dne
25 .08 .202 1
• Nájemní smlouva na pronájem pozemků č. 2021/0174 ze dne 17.08.2021
• Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.: 2013/0141 ze dne 09.08.2013, 8467/2021 ze dne 03.05.2021,
8509/2021 ze dne 25.06.2021, Č. 8544/2021 ze dne 26.10.2021
smlouvy na nájem bytu Č.: 8554/2021 ze dne 18.11.2021, 8561/2021 ze dne 13.12.2021, 8558 ze dne
03.12.2021, 8836/2021 ze dne 25.10.2021
• smlouvy na nájem hrobového místa Č.: 202 1/0309 ze dne 10.12.2021, 2022/0001 ze dne 19.01.2021
Smlouvy o věcných břemenech
• smlouva Č.: 2020/0250 ze dne 13.11.2020, 2021/0011 ze dne 11.02.2021, 2021/0044 ze dne 06.04.2021,
VV/G3314809/2l52975 ze dne 14.07.2021, 521/2021 ze dne 24.09.2021, AND/R3/S0l4/2021 ze dne
01.09.2021,V-88l22/2021-101 ze dne 01.09.2021

•

Dohod‘ o pracovní činnosti
• Osobní Č.: 0202, 0612, 0625, 0626, 0627, 0732, 0735
Dohody o provedení práce
• Osobní č.: 0185, 0358, 0392, 0419, 0731, 0733, 0734, 0736, 0737
Smlouvy ostatní
• Servisní smlouva o poskytnutí SW a HW údržby Č. 2020/0297 ze dne 28.12.2020
• Příkazní smlouva Č. 2013/0313 ze dne 01.01.2014
• Smlouva o poskytování právních služeb č. 2021/0178 ze dne 02.09.2021
-
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•

veřejnoprávní smlouvy č.: 202 1/0234 ze dne 04.10.2021, 202 1/0245 ze dne 13.10.202 I, 202 1/0248 ze
dne 13.10.2021, 20201/0253 ze dne 11.10.2021, 2021/0260 ze dne 11.10.2021, 2021/0272 ze dne
06.10.2021

Dokumentace k veřejným zakázkám
• Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova
111 1“ zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
• Veřejná zakázka malého rozsahu na služby ‚Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště“
• Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Hlasovací a konferenční systém“
• Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce ‚.MŠ Španielova 1316, rekonstrukce
elektroinstalace“
• Podlimitní veřejná zakázka na služby ‚Celoroční údržba veřejné zeleně ve vybraných lokalitách
k.ú. Řepy“
• Podlimitní veřejná zakázka na dodávky „Vybavení školní jídelny a kuchyně nábytkem
v rámci rekonstrukce varny ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, Praha 6 Řepy“
• Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce elektroinstalace Nevanova 1052“
Vnitřní předpis a směrnice
• 3/2021 Příkaz tajemníka k provedení roční účetní závěrky za rok 2021 platný od 03.12.2021, Dodatek
Č. 5 platný od 03.12.2021 k 2/20 16 Směrnice tajemníka Složení komise pro zajištění a přípravu
podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených UMC Praha 17 platný od
03.12.2021, 2/2021 Příkaz tajemníka Jmenování členů pracovní skupiny pro zabezpečení procesu
účetního odepisování majetku MC 2021 s platností od 07.09.202 1, 1/2021 Jmenování členů vyřazovací
komise 2021 s platností od 07.09.2021, Organizační řád s účinností od 30.06.2021, 3/2017 Směrnice
tajemníka
Ekonomická směrnice evidence majetku
aktualizace k 01.01.2021, 1/2020 Směrnice
tajenmíka
Sociální fond s platností od 01.01.2020, 1/2017 Směrnice tajemníka
Ekonomická
směrnice k vedení účetnictví aktualizace 5 s platností od 13.03.2019, 6/2017 Směrnice tajemníka
Ekonomická směrnice podrozvahová evidence
aktualizace s platností od 21.12.2018, 5/2017
Směrnice tajemníka Ekonomická směrnice opravné položky aktualizace s platností od 21.12.2018,
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

9/2017 Směrnice tajemníka Ekonomická směrnice
Rozpis rozpočtu a jeho změny s platností od
01.10.2017, 8/2017 Směrnice tajemníka
Ekonomická směrnice reálná hodnota majetku určeného
k prodeji účinná od 04.08.2017, 7/2017 Směrnice tajemníka
Ekonomická směrnice inventarizace
účinná od 04.08.2017, 6/2017 Směrnice tajenmíka
Ekonomická směrnice podrozvahová evidence
účinná od 21.12.2018, 4/20l‘7 Směrnice tajemníka Ekonomická směrnice časové rozlišení účinná od
04.08.2017, 3/2017 Směrnice tajemníka
Ekonomická směrnice evidence majetku
aktualizace
k 01.01.2021, 2/2017 Směrnice tajemníka
Ekonomická směrnice transfery účinná od 04.08.2017,
5/2017 Nařízení tajemníka
Doplňující ustanovení ke Směrnici o zadávání veřejných zakázek
aktualizace 2 s platností od 27.06.2021, 1/2017 Směrnice starostky č. 1/2017 Zadávání veřejných
zakázek Městskou částí Praha 17 dle zákona č. 134/20 16 Sb., o zadávání veřejných zakázek s platností
od 16.06.2017, 4/2017 Nařízení tajemníka o vyřazování přebytečného nebo neupotřebitelného majetku
splatností od 17.05.2017, 1/2014 Nařízení tajemníka Kontrolní řád s účinností od 01.01.2014, 1/2012
Nařízení tajemníka Metodický dodatek ke směrnici č. 3/2004, která upravuje řídicí systém kontroly
metody a postupy kontroly, Podpisové vzory pro rok 2021 ze dne 28.05.2021 včetně dodatku
Č. 1 z 01.06.2021 a dodatku Č. 2 z 01.07.2021
—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• Příkaz starostky MČ Praha 17 ze dne 29.11.2021
• Příkaz starostky MČ Praha 17 ze dne 08.03.2022
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• Zpráva o plnění přijatých opatření ze dne 22.04.2022
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• usnesení č.: Us ZMČ 000047/2020 ze dne 09.12.2020, Us ZMČ 00005 1/2020 ze dne 09.12.2020, Us
ZMC 000003/2021 ze dne 27.01.2021, Us ZMC 000010/202l-00001l/202l ze dne 27.01.2021, Us
ZMČ 000022/2021 ze dne 10.3.2021, lis ZMC 000014/2021 ze dne 21.04.2021, Us ZMC
000018/2021-000019/2021 ze dne 21.04.2021, lis ZMC 000022/2021 ze dne 13.5.2021, Us ZMC
000024/2021-000025/2021 ze dne 28.5.2021, lis ZMC 000029/2021 ze dnel6.06.2021, lis ZMC
000033/2021-000035/2021 ze dne 16.06.2021
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
• usnesení Č.: lis RMČ US RMČ 000591/2016 ze dne 19.12.2016, Us RMČ 000274/2020 ze dne
07.09.2020, lis RMČ 000396/2020 dne 16.12.2020, lis RMC 000012/2021 ze dne 11.01.2021, lis
RMČ 000014/2021 ze dne I l.0l.2021,Us RMC 000026/2021 ze dne 27.01.2021, liS RMC
000036/2021-000037/21 ze dne 3.2.2021, Us RMC 000077/2021 ze dne 8.3.2021, Us RMC
000117/2021 ze dne 31.3.2021, Us RMC 000125/2021 z 12.04.2021, Us RMČ 000129/2021 ze dne
12.04.2021, Us RMČ 000132/2021 z 12.04.2021, Us RMČ 000146/2021 z 28.04.2021, lis RMČ
000154/2021-000155/2021 z28.04.2021, lis RMČ 000160/2021 z28.04.2021, Us RMČ 000209/2021000210/2021 z 07.06.2021, lis RMČ 000225/2021 z 07.06.2021, Us RMČ Č. 000246/2021 ze dne
-

23.06.2021, Us RMČ 000248/2021 z 30.06.2021, lis RMČ 000266/2021-000267/2021 z 26.07.2021,
Us RMČ 000271/2021 z 26.07.2021, Us RMČ 000274/2021 z 26.07.2021, Us RMČ 000277/2021
z 26.07.2021, lis RMČ 000288/2021 z 26.07.2021, Us RMČ 000312/2021 z 25.08.2021, lis RMČ
000328/2021 ze dne 20.09.2021, lis RMČ 000356/2021 ze dne 13.10.2021, lis RMČ 000387/2021
z 27.10.2021, lis RMČ 000397/2021 z 15.11.2021, Us RMČ 000398/2021 z 15.11.2021, Vs RMČ
00045 1/2021 ze dne 27.12.2021
Výsledky kontrol zřízených organizací
• protokol č. 1 ze dne 10.3.202 1 kontrola příspěvkové organizace (dále jen PO) MŠ Socháňova 1176/23,
protokol č. 2 ze dne 10.3.2021 kontrola PO
genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, protokol
Č. 3 ze dne 11.3.2021 kontrola PO MS Laudova 1030.‘4, protokol č. 4 ze dne 16.3.2021 kontrola PO
ZUS Blatiny, Spanielova 1124/50, protokol č. 5 ze dne 25.3.2021 kontrola PO Centrum sociálně
zdravotních služeb, Bendova 1121/5, protokol č. 6 ze dne 15.3.2021 kontrola PO MS Pastelka,
Španielova 13 16/27, protokol č. 7 ze dne 10.3.2021 kontrola PO ZS Jana Wericha, Španielova
111 1/19. protokol č. 9 ze dne 23.3.2021 kontrola PO Kulturní centrum Průhon, Socháúova 1120/27
Peněžní fondy územního celku pravidla tvorby a použití
•
1/2020 Směrnice tajemníka— Sociální fond splatností od 01.01.2020
Objednávky
• OBJ/2020/0247 ze dne 16.09.2020, OBJ/2020/0343 ze dne 09.11.2020, OBJ/2021/0007 ze dne
26.01.2021, OBJ/2021/0010 ze dne 25.01.2021, OBJ/2021/0033 ze dne 26.02.2021, OBJ/2021/0052 ze
dne 17.03.2021, OBJ/2021/0065 ze dne 24.03.2021, OBJ/2021/0100 ze dne 21.04.2021,
OBJ/2021/0108 ze dne 22.04.2020, OBJ/2021/0112 ze dne 23.04.2021, OBJ/2021/01l5 z 15.07.2021,
OBJ/2021/0176 ze dne 02.06.2021, OBJ/2021/0230 ze dne 12.08.2021, OBJ/202l/0231 ze dne
13.08.2021, OBJ/2021/0236 z30.08.2021, OBJ/2021/0361 z03.11.2021, OBJ/2021/0370z 11.11.2021,
OBJ/2021/0388 z 22.11.2021, OBJ/202l!0407 z 01.12.2021, OBJ/2021/0426 z 14.12.2021,
OBJ/2021/0436 z 22.12.202 1
• “Malá HČ“ Č.: OBJD2O2I/44 ze dne 13.01.2021, OBJD2O2I/57 ze dne 19.01.2021, OBJD2O2I/lll ze
dne 11.01.2021, OBJD2O21/112 ze dne 11.01.2021, OBJD2O21/135 ze dne 29.01.2021,
OBJD2O2I/1096 ze dne 01.11.2021, OBJD2O21/1258 ze dne 07.12.2021, OBJD2O2I/1260 ze dne
07.12.2021, OBJD2O21/1270 ze 08.12.2021, OBJD2O21/1314 ze dne 13.12.2021, OBJD2O21/1316 ze
dne 15.12.2021,OBJD2O2I/1317 ze dne 14.12.2021
Finanční plán Podnikatelské činnosti
• schválen usnesením ZMČ Us Č. ZMČ 000003/2021 ze dne 27.01 .2021
Ostatní písemnosti související s inventarizací mimo inventurních soupisů
• Příkaz tajemníka č. 3/2021 Příkaz k provedení roční účetní závěrky za rok 2021 ze dne 03.12.2021
• Směrnice tajemníka č. 2/2016 Složení komise pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní
závěrky příspěvkových organizační zřízených UMC Praha 17, Dodatek č. 5 ze dne 03.12.2021
• Plán inventur pro rok 2021
• Přehled pohledávek k 12/2021
• Seznam všech bankovních účtů zřízených na organizaci ze dne 10.02.2022
Příspěvková organizace Základní umělecká škola Blatiny, Praha 6 Řepy, Španielova 50/1124:
• Ostatní písemnosti:
Fakturyč.: 7116,7120,7122,7l3l,7149,7155
Banka: účet č. FKSP 107-163784399/0800 výpis č. 005, 052, 053, 054, účet č. 163784399/0800
Výpis č. 011,012,014,027,050
Účetní doklady Č.: 6036, 6039, 6040, 6041
• Inventarizace:
Plán inventur pro rok 2021 k 31.12.2021
Inventarizační zpráva ze dne 25.01.2022
Inventura pokladny a cenin (Od 01.10.202 1 nevede organizace pokladnu)
Protokol o kontrolní činnosti řídícího pracovníka ze dne 21.01.2022
Plán inventarizace majetku pro rok 2021 ze dne 25.10.2021
Jmenování škodní a vyřazovací komise ZUS Blatiny ze dne 25.10.2021
Jmenování inventarizační komise ze dne 25.10.2021
Odpisový plán ze dne 10.01.2021
Seznam inventurních soupisů příloha k inventarizační zprávě 2021 —ZUŠ Blatiny
Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům ze dne 04.02.2022
Inventurní soupisy dle jednotlivých účtů k 31.12.2021
Zápisy o vyřazení majetku
• zápis č. 1/2021 zjednáni vyřazovací komise ze dne 14.10.202 1
Předávací protokoly
• Protokol č. PP/36/02/535/202 1 o předání a převzetí nemovitostí do správy ze dne 19. II .2021
• Protokol č. PP/36/02/566/202 1 o předání a převzetí 19.11.2021 ze dne 19.11.2021.
—

-

—

—

-
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