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V Boleradicích dne 18.6.2019 

 

 

Opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků  

k „Závěrečnému účtu Městyse Boleradice za r. 2018“ 
 

 

Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Boleradice za rok 2018: 

 

Přezkoumání hospodaření Městyse Boleradice proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 

Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 22. - 23. 

května 2019 pracovníky odboru kontroly JmK Brno.  

Závěr zprávy:  Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o 

přezkoumávání, a to nedostatky, spočívající v porušení povinností a překročení působnosti územního celku 

stanovených zvláštními právními předpisy a byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 

uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. 

 

 

Výsledek přezkoumání: 

 

I. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) 

zákona o přezkoumávání hospodaření: 

 

Nedostatek: 

- Rada obce, nebyla-li tato pravomoc vyhrazena zastupitelstvu, neplnila vůči právnickým osobám úkoly 

zakladatele 

Opatření k nápravě: 

- Rada obce bude průběžně kontrolovat hospodaření společnosti Služby Boleradice s.r.o., s tím, že budou 

předkládány veškeré účetní výkazy. Bude kontrolováno, zda společnost vykazuje výdělečnou činnost a 

zda nedochází k nehospodárným finančním operacím 

Termín: 

- do 20.12.2019, vzhledem k tomu, že byl schválen splátkový kalendář, který zavazuje společnost Služby 

Boleradice s.r.o. ke splácení dlužných částek k datu 15.12. daného kalendářního roku 

 

 

Nedostatek: 

- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu se 

zákonem 

Opatření k nápravě: 

- městys Boleradice přijal systémové nápravné opatření spočívající v důsledném dodržování zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, aby se nedostatek v budoucnu neopakoval 

Termín: 

- Informace o skutečně uhrazené ceně za plnění smluv uzavřených v roce 2018 byla zveřejněna dne 

29.5.2019 na portálu www.vhodne-uverejneni.cz   

 

 

Nedostatek: 

- Majetek obce nebyl využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce a úkoly vyplývajícími 

ze zákonem vymezené působnosti, přitom při nakládání s majetek obce nebyl sledován jiný důležitý a 

řádně odůvodněný zájem obce 

Opatření k nápravě: 

- Městys Boleradice přijal systémové nápravné opatření, aby se situace neopakovala a nedošlo k platbám 

pokut a penále za pozdní úhrady za dodané služby nebo zboží 

Termín: 

- Bez lhůty, bylo přijato systémové nápravné opatření 

http://www.vhodne-uverejneni.cz/
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II. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost 

nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření 

 

Nedostatek: 

- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích 

změn a dodatků v souladu se zákonem 

Opatření k nápravě: 

- Městys Boleradice přijal systémové nápravné opatření spočívající v důsledném dodržování plnění 

povinnosti vyplývající ze zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, aby se nedostatek 

v budoucnu neopakoval 

Termín: 

- Bez lhůty, bylo přijato systémové nápravné opatření 

 

 

 

Zpracovala: Gabriela Praxová, účetní 

Schválil: Antonín Vejvančický, starosta 


