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Stejnopis t.3

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městské části Praha - Dolní Chabry

podle ustanovení § 10 zákonač.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen zákon ě. 42012004 Sb.), provedeného

v Uřadu městské části Praha - Dolní Chabry
se sídlem Hrušovanské náměstí 253,Praha8,

zaobdobí od 1. 1.2016 do 31. 12,2016

1, Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Dolní Chabry (dále též MČ) se
uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
a) od 17 , Ťíjna 2016 do 4. listopadu 2016
b) od 23.Iedna2)I7 do27.1edna2017
c) od 20. bŤezna 2017 do 3L biezna 2017

2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Dolní Chabry zarok 201,6 bylo
zahďleno podle ustanovení § 5 odst. 3 zákonač.42012004 Sb. a § 5 odst.2 písm. b)
zákona č. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále jen kontrolní řád), doručením
oznámeni o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 19.7,2016.
PÍsemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení § 5 zákona
Č. 42012004 Sb, a v souladu s ustanovením § 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru
kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Irena Ondráčková pod čj. S-
MHMP 76094/2016 dne 13.7.2016.

3. Přezkoumáníhospodařenívykonaly:

kontrolorka pověřená Ťízením přezkoumání: Ing. Helena Hošpesová
kontrolorky: Ing. Jana Hauptmannová

Ing. Iveta Kutišová

Sidlo: Mariánské nám. 2l2. 110 0I Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35l29, 1 10 00 Praha 1

te1,: Kontaktní centrum 12 444, fax 236 007 157
e-mail: posta@pralra.eu, ID DS 48ia97h



A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření
Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ,

vymezené ustanovením § 2 zákona ě. 42012004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže.
Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. V případě,

žepřípřezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky. jsou podrobně
popsány v části B. a C. této zpráql.

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

údaie o hospodaření Mč vyimenované v dále uvedenÝch rratnácti rrředmětech
přezkoumání hospodaření byly přezkoumávány z hlediska (viz ustanovení § 3 zákona
č. 42012004 Sb.):

A. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména:
- zákonem č. I3I/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem ě.32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákoni (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znéní

pozdějších předpisů,
- zákonem č, 5631199l Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem ě.26212006 Sb,, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. I3112006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 13412016 Sb., o zadáváni Ýeřejných zakázek,
- zákonem ě. 58611992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č, 89l20I2 Sb., oběanský zákoník, ve znění zákona ě. 46012016 Sb.,
- obecně závaznou vyhláškou č.5512000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává

Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 32312002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znéní pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

ě. 563l1991 Sb., o účetnictvi, ve zněni pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky, ve znéní pozdějších předpisů,

- vyhláškou č. 2]012010 Sb,, o inventarizaci majetku a závazků, ve znění vyhlášky
č.37212015 Sb.,

- naŤizenim vlády č. 56412006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,

- naŤízenim vlády č.3712003 Sb., o odměnáclr zavýkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů,

- Ceskými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou
účetnictví podle vyhlášky ě.41012009 Sb., č. 10I -7I0.

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. 42012004 Sb, § 2 odst. l písm. a) plnění přťmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací. týkaj ících se rozpočtových pro středků

Bylo ověřeno:
- dodržení náležitostí, termínů a způsobu zveřejnění a projednáni závěreěného účtu

zaminulý rozpočtový rok (§ 17 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

- zda má MČ sestaven rozpočtový výhled (§ 3 zákona č.25012000 Sb., orozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

- správnost postupu při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné
rozpočtové skladby, stanovení pravidel rozpočtového provizoria a hospodaření podle nich
do schválení rozpoětu (§ 4 - 14 zákona ě. 25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

- postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření (§ 16 zákona
č. 25012000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněni pozdějších
předpisů),

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných
běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MČ)
a kapitálových výdajů. Ověřeno bylo rovněžnakláďání s finančními prostředky na bankovních
účtech a v pokladně.

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst, 1 písm. b) finanční operace. týkající se tvorb},
a použití peněžních fondů

Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních ťondů zřízených
podle ustanovení § 5 zákona ě. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, (Fond íezely arozvoje a Sociální fond), a krytí peněžních fondů
finančními prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost tvorby a čerpání peněžních
fondŮ podle pravidel schválených orgány MČ a správnost zaúčtováni příslušných účetních
případů.

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnos}, podnikatelské činnosti
územního celku

Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala a zd,a byly
činnosti podléhající dani zpříjmů, tj. zdaňovaná činnost, vykonávány v souladu s obecně
závaznou vyhláškou ě, 5512000 Sb. hl, m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových a nebytových prostor, a
pozemkŮ). Dále bylo ověřeno, zda MČ plnila povinnosti dané ustanovením § 11 obecně
závazné vyhlášky č. 5512000 Sb. hl. m. Prahy, tj, zejména zda sestavila plán činností
podléhajících dani z příjmů a jak použila zisk zdaňované činnosti.

Přezkoumána byla správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní a podnikatelské
(zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m, Prahy,
výběrovým způsobem byla ověřena správnost zaúčtování výnosů a nákladů a vykázaného
výsledku hospodaření, ze kterého MČ vycházela při výpočtu podílu MČ na dani zpříjmů
hl. m. Prahy.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlour,y související se zdaňovanou činností
- smlouvy o pronájmu, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, jejich obsah
a plnění.



Předmět: Zákon č, 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace" týkající se sdružených
prostŤedků qrnakládaných na základě smlouv.v mezi dvěma nebo více územními celky" anebo
na základě smlouvy s jinými právnickými nebo f.yzickými osobami

MČ v přezkoumaném roce nevykazovalaani neuskuteěnilapeněžní operace týkající se
sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které by
byly vynakládány.

Předmět: Zákon č, 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace" týkající se cizích zdrojů
ve smyslu právních předpisů o účetnictví

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala v účetnictví s výjimkou krátkodobých
závazků cizí zdroje ve smyslu účetních předpisů, ani kontrolní skupinou nebyly zjištěny.

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládání s prostředky
posk},tnutými 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 pro středky nevykázala.

Předmět: Zákon č. 42012004 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 íinančních vztahů (ve vazbé na účetnictví
a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy
ajiným rozpočtům, ke státním fondům akdalším osobám. Výběrovým způsobem bylo
ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskýnutých dotací nebo návratných
finančních výpomocí (dotace pro MLK, dotace na ZOZ, dotace na projekty na podporu
vzdělávání ZS, dotace na primární prevenci, a dotace na údržbu hřbitovní zeleně, dotace
na asistenty pedagogů do MŠ a ZŠ, dotace na mzdové prostředky v oblasti školství a dotace
poskytnuté z odvodů z VHP a jiných TZ - podpora oblastí kultury, sportu a neziskových
subjektů).

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem
ve vlastnictví územního celku

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ,
ato 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
a94 zákona č. 13Il2000 Sb., o hlavním městě Ptaze, ve znéní pozdějších předpisů, a část
čfirtá obecně závazné vyhlášky ě.5512000 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 MČ, předaného MČ zŤízeným příspěvkovým organizacim
khospodaření ve vazbé na zŤizovací listinu VŠ Chaberáček, Protilehlá 235,Praha 8, MŠ,
Bílenecké náměstí 33, Praha 8 aZŠ, Spořická, Praha 8.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného
na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zŤízeným organizacím, zásob, vytvořené
oprávky k dlouhodobému majetku, způsob a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení
inventarizace majetku a zásob a na vybraném vzotku byla ověřena ýzická existence
pořízeného majetku.
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Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem
státu. s nímž hospodaří územní celek

MČ v přezkoumaném roce nevykázala, že by nakládala a hospodařila s majetkem
státu, majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn.

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřeiných
zakázek. s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu

Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržováni zákona č.13712006 Sb,,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ě. 13412016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, při zadávání a realizaci zakázek.

Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách, zadávaných v režimu
zákona č. 13412016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek:

- ,,Revitalizace zelené - místní hřbitov II" byla zadána v souladu s ustanovením
§ 6 a §27 zékona ě.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,jako veřejná zakázka
malého rozsahu na služby.

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání
s nimi

Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků zhlavni a podnikatelské
činnosti a výběrovým způsobem jejich evidence a účtováni. U pohledávek po splatnosti bylo
výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozi jelictr promlčení a zda k nim byly v souladu
s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení
pohledávek proti promlčení a zda je MČ schopna řádně a včas plnitzávazky. 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 posouzenarizika s tím související.

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazki, zda
pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

PŤedmět: Zákon ě. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 pism. e) ručení za závazk>, ťyzických
a právnických osob

MČ vpřezkoumaném roce nevykazovala žádný ručitelský závazek za závazky
ýzických nebo právnických osob, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ
ručitelský záv azek po skytla.

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. 0 zastavování movitých a nemovitých věcí
ve prospěch třetích osob

. MČ vpřezkoumaném roce nevykazovala, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že
by MC zŤidlla zástavní právo k nemovitým a movitým věcem ve prospěch třetích osob.

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku
územního celku

MČ v přezkoumaném roce uzavře\a 1 smlouvu o zŤízeni věcného břemene.
Navybraném vzorku zŤízených věcných břemen (1) bylo posouzeno, zda zŤízení bý,o
provedeno v souladu s platnými právními předpisy (např. schválení příslušným orgánem MČ,
náležitosti smluv, ocenění věcných břemen) a zájmem MČ.



Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, zda byl uČiněn zápis věcného

břemene do katastru nemovitosti, zda byl návrh na zápis do katastru nemovitostí PředloŽen
hl. m, praze k potvrzení správnosti, a zda byla v účetnictví u nemovitého majetku vYznaČena

skutečnost, že ie namajetku zŤizeno věcné břemeno.

Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu

se zákonem č. 56311991 Sb., o účetnictvi, ve znéní pozdějších předpisŮ, a prováděcími

předpisy, a zda byly příjmy a výdale zatŤidény do rozpočtu MČ v souladu s Platnou
iorpočtouou skladbou. 

-Dále 
bylo ověřeno, zda byl vývořen a funguje vnitřní kontrolní

,yrié^ ve smyslu zákona č.32Ol2O01 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o zméné

nokter;;ch zái<onů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisŮ, (bYla

přezkoumána úroveň zptacování vnitřních předpisů zjednotlivých oblastí ČinnostÍ), azda
áoklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem

ě. 563iI991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č, 49912004 Sb.,

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znéní pozdějších PředPisŮ.
Bylo zhodnoceno, zdaúčetní závérkabylazpracována v rozsahu daném ustanovením

§ 18 zákona č. 56311991 Sb., o účetnictvi, ve znění pozdejších předpisŮ, zdapodává věrný

ápoctivý obtaz předmětu účetnictví a finanční situace MČ ve smyslu tohoto zákona a zda

býla invent aňzace majetku a závazki k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanovením

§ 29 a 30 tohoto zákona.

oznaěeni všech dokladů a jiných materiálů využííých při přezkoumání hospodaření je

uvedeno v Příloze č. 1 této zptávy. Doklady, o které se opírají kontrolní zjištěnÍ, jsou uvedeny

v části C. této zprávy,v popisech k jednotlivým napraveným nedostatkům.

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

o nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Ptnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

a) Při přezkoumání hospodaření MC za rok201,5 a popř. předchozí roky

o byly zjištěny následující chyby a nedostatky (pozn.: pouze nenapravené chYbY

a nedostatky ke dni ukončení přezkoumání hospodaření zapředchozí rok):

předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmŮ a výdajŮ rozpoČtu vČetně

peněžních operací" týkaiících se rozpočtových prostředků

právní předpis; Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ

při ověřování věcné a formální správnosti údajů na fakturách za období Ťijen aŽ

prosinec bylo zjištěno, že faktury č. 44I a 534 neobsahovaly náležitosti dokladu podle

ustanovení § 435 zákona č. 89l20I2 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisŮ,

a to údaj o zápisu podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku, do jiné evidence

podnikatelů. Na fakturách č. 381, 387, 392,399,40I,402,47I,4I7, 420,425,428,429,436,
437,45I,452,453,46I,472,496,49],5O3,520,524,531 byla nesprávně uvedená adresa

vč'louecn í úŤaď Dolní 
'Chab 

y, MÚ praha - Dolní Chabry, Úiaa N{Č Praha - Dolní Chabry,

Mč iraha 8 -Dolní Chabry, trrtČ polni Chabry), U faktur č.488, 489,490,515 516 nebyl
jednoznačně specifikován obsah účetního případu, V uvedených případech nebYla řádně
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provedena pŤedbéžná kontrola podle ustanovení § 26 zákona č. 32012001 Sb., o f,rnanční

kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Byla provedena kontrola účetních dokladů zaleden až červenec roku 2OI5 v ZŠ Dolní

Chabry, Spořická č. 400 (kontrolovány byly faktury č. 310001 -3I0I2],, faktury č. 310005,
310006, 310034, 310037, 310044, 310063, 310069, 310072, 310084, 310106, 3I0I21
neobsahovaly náIežitosti dokladu podle ustanovení § 435 zákona č. 89l20I2 Sb., Občanský
zákoník, ve zněni pozdějších předpisů, a to údaj o zápisu podnikatele nezapsaného
vobchodním rejstříku, do jiné evidence podnikatelů a u faktur č. 310012, 310026,310042,
310051, 310066, 310083, 310105, 310i19 byla nesprávně uvedená adresa organízace, faktury
byly adresovány na ředitelku organizace, případně jiného zaměstnance organizace.

NAPRAVENo.

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek. s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu

Próvní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo č. 30/15 ze dne 10, 12.2015 nebyla zveřejněna na profilu zadavateIe,
tím došlo k porušení ustanovení § 147a) odst. la) a odst. 2 zákona č, 13712006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. který ukládá veřejnému zadavateli
povinnost uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně
všech jejích zmén a dodatků do 15 dnů od jejího uzavření (tato povinnost se nevztahuje
na smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 tis. Kč bez
DPH).

NAPRAVENo.
Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s
nimi

Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č.563/199l Sb., o účetnicií, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účeíní
jednotlql, ve znění pozdějších předpisů

MČ k 3I. 12.2015 neúčtovala v podnikatelské činnosti o tvorbě opravných položek
k pohledávce po splatnosti ve výši 3 855,- Kč (účet 31 1 - Odběratelé).

Podle ustanovení § 65 odst. 6 vyhlášky č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zžkona č, 56311991 Sb., o účetnictví, ve znéni pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky, měla MČ účtovat o tvorbě opravných položek k pohledávkám
po splatnosti ve výši I0 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané
pohledávky,

NAPRAVENo.

b) Při předchozích dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok2016

. byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod § 10 odst. 3 písm. c) zákona č.42012004 Sb.z

Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací. tÝkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 1 3 1/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
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Dne29.2.20l6bylauzavřena starostou MČ smlouva o pracovním poměru na pracovní
pozici zaměstnance zaŤazeného do úřadu MČ, Vzhledem k tomu, že úřad MČ má jmenovanou
tajemnici, do jejíchž kompetencí spadají pracovně právní vztahy, starosta MČ svým podpisem
smlouvu o pracovním poměru zneplatnil, současně překročil působnost svých pravomocí
a zároveí došlo i k selhání vnitřního kontrolního svstému.

NAPRAVENo.
Právní předpis: Zákon č. 563/199l Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Prvotní pokladní doklady č. 2016050352 a 201605353 ze dne 2I. 6, 2016 byly
označeny nesprávným razítkem (správně měly být doklady označeny razítkem MČ, chybně
byly označeny razítkem Kulturního centra).

NAPRAVENo.
Předmět: Zákon č. 42012004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace. týkající se tvorby
a použití peněžních fondů

Právní předpis. Čestq, účetní standard č. 701 Úery a zásady účtování na účtech pro některé
vybrané účetní jednotlql, ve znění pozdějších předpisů

K 30. 9, 2016 pohyby na bankovním účtu sociálního fondu nebyly doloženy
dokumentací a nebylo tak možné určit, na základě čeho byly finanční prostředky převáděny.
Stav sociálního fondu (účet 419) a bankovního účtu sociálního fondu (účet236) nesouhlasil.

NAPRAVENo.
o nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst.3 písm. c)
zákona č.42012004 Sb.

D, Závěr
I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2016, ve smyslu zákona

č.42012004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a3),|ze konstatovat, že

nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích
přezkoumáních hospodaření, které jlž byly napraveny v průběhu přezkoumání hospodaření.

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjišténých chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření MC v budoucnosti:

Při přezkoumání hospodaření zarok20l6 nebyla zjištěna žádnárizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok2016:

Podíl pohledávek a závazki na rozpočtu MČ a podíl zastaveného majetku
na celkovém majetku hl, m. Prahy, svěřeném MČ, podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b)
zákonač.42012004 Sb.:

a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ .,......,. 0,3g oÁ

b) podíl závazkůna rozpočtu MČ ........... 3,72 oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ.,......... ..... O %
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Posledním kontrolním úkonem pŤeďcházejícím vyhotovení zprávy (podle ustanovení §

12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu) bylo vrácení všech originálŮ podkladŮ zapŮjČených pro

výkon přezkoumání hospodaření kontrolované osobě a podání předběžné informace
o kontrolních zjištěních, dne 31, 3. 2017 .

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného

přezkoumání hospodaření a byla vyhotovena ve4 stejnopisech, znichž stejnopis č, 2 a3
obdrži MČ a stejnopis č, I a 4 odbor kontrolních činností MHMP,

Y Praze dne 3. 4,2017

Podpisy kontrolorek:

Ing. Helena Hošpesová
kontrolorka pověřená Ťízením přezkoumání

Ing. Jana Hauptmannová

Ing, Iveta Kutišová

úřud., Mč byty vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Dolní Chabry
o počtu !2 stran (včetně Přílohy č, 1) byla v souladu s ustanovením § 1I zákonqé. !29{209!
Sb. projednána se starostou MC, kterém" Uyty předány stejnopisy č.2 a3 dne ,,(.'/../t,.l.r..(*

Miroslav Malina
starosta MČ

Bronislava kukurová
tajemnice Úiua., VČ

Příloha č. 1:

hospodaření

Rozdělovník:

Lroťnurer{

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých

stejnopis č.I,4 - Odbor kontrolních činností MHMP
stejnopis č.Z,3-MČ

při přezkoumání
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Příloha č. 1
označení všech dokladů a iinÝch materiálů využitych při rrřezkoumání:

Rozpočtový výhled
r rozpočtový výhled souhrnných základních údajů o příjmech a výdajích včetně kapitálových výdajů do

roku 2021 byl schválen usnesením ZMČ č.76l16lZMČ ze dne 1. června 2016
Pravidla rozpočtového provizoria

o pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 byla stanovena schváleným usnesením zMč
č,49 l 1 5 lZMČ dne 9. 12. 20I 5.

Schválený rozpočet
r Rozpočet MČ na rok 2016 byl schválen usnesením ZMČ č" 6Oll6lZMČ ze dne 2. 3. 201,6 jako

nevyrovnaný, s rozpočtoqimi příjmy po konsolidaci ve výši 20 766 tis. kč a rozpočtovými výdaji ve
výši 21 062,5 tis. Kč, Rozpočtovaný schodek bude krý prostředky zaúčtovanými na položce 81 15 -
nevyčetpaná dotace zaYHA z roku 20l5. Tímto usnesením ZMČ schváililo i rozpočet podnikatelské
činnosti na rok 20 16

Rozpočtová opatření
. k30.9.2016 ak31. 12.2016

Závěrečný účet
o Návrh závěrečného tčtu i závěrečný účet městské části praha - Dolní chabry (dále jen Mč) za rok

2015 byl zveřejněn (na úřední desce od 16. 5.2016 do 16. 6.2016 a stejně tak v p|ném znění na
elektronické desce od 18. 5,20l6 do 30. 12, 2016) aprojednán RMČ usnesením

. č.332l16lRMČ ze dne l8. 5,2016 aZMČ usnesením č.78l16lZMČ

. ze dne 1.6.2016.
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

. výkaz 120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9, 2016
r a k 31,12.2016

VÝkaz zisku a ztrát.v
. yýkazzisku a ztrátyHČ a VHČ k31.12.2016

Rozvaha
c rozyahaHČ a VHČ k3I. 12.2016

Příloha rozvahy

. . příloha rozvahy HČ a VHČ k31.12.2016
Učtový rozvrh

. HČ aVHČ
Hlavní kniha

. HČ a VHČ k31. 12.2016
Faktura

o Faktury přijaté HČ:
o 20161100'76 - 201611020l bíezen - květen 20l6
c 2016110469 - 2016110525 prosinec 20l6
r Faktury přijaté VHČ:
r č,: 7 -'78,80,83,84,85e Faktury vydané VHČ;
o č.:2 -25,26 - 35

Bankovní výpis
o Bankovní výpis běžného účtu HČ: č.1 - 12
r bankovní výpis depozitního účtu: č. l - 6
r bankovní výpis FRR: č.1 - 12
. bankovní q.fois SF: č. 1 - 2
. bankovní qfois běžného účtu VHČ: č. 1 - 12

účetní doklad
. Účetní doklad HČ
. 11000000l - l10000006
r 120000001 - 120000024
o 200000259,200000379,200000399, 200000534
r 300000005,300000006
r 500000360,500000377,500000385,500000391,500000392, 500000477,500000478,500000479
. 8000000l0, 80000004l, 800000042, 800000029, 800000044, 800000053
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. Účetní doklad VHC:

. 510000006, 510000015, 510000035, 510000036, 510000040, 5l0000035, 510000037, 510000039,

5 1 0000040,
. 71 0000001, 7 1 0000023, 7 10000025, 710000026, 1 10000027, 7 10000029,

o 140000032, l40000033, 1400000053, 1400000072, 1400000074, 1400000075, l400000144,

140000145, 140000167, 140000176, 1400000177, 140000202, 140000206, 1400000207, 140000231,

l 4000023 8, 140000254, 140000263, 140000264,
r 1400000352,140000385,
r 830000004,830000005,830000006, 810000039- 810000140, 830000183- 830000258,

Polrladní kniha (deník)
. HČ za období 

'leden, 
červen , říjen až prosinec 2016

r skonto pokladní hotovosti ke dni 3. 11,.2016
pokladní doklad

. pokladní doklady č. 2016050339 - 201605037] červen2016,

. č, 201605054l - 20t6050700 říjen - prosinec 2016

r č.: 2016150002-2016150059, 2016150082 -20161501,19
Dohoda o hmotné odpovědnosti

. dohody byly uz^avřeny se zaměstnanci s osobními čísly: l, 72,23,2223, 4568,37023, 61'719

Evidence majetku
r evidenční karty majetku v souvislosti s nově pořízeným

Inventurní soupis majetku a závazků
r inventumí soupisy majetku a závazkůk3I. 12.2016

MŠ Chaberáček, ZŠ) k31. 12.2016

Mzdová agenda
r osobní složky a mzdové listy zaměstnancůs osobními číslY 7,g,72,21 ,23,41, l02, IL21 ,2223,2633,

4568, 617 I, 987 6, 27 0I1, 37 023, 61,7 19

Odměňování členů zastupitelstva
. mzdové listy členů ZMČ zarok 2016,

. osobní čísla 22lt,2212,2213,2214,2215,2364,236,7, 4448,5023, 9980, 9982, 9985,9986, 9988,

22l61
. Usnesením č. 65l)ÁlZMČ ze dne 2. bŤezna 2016 bylo schváleno, Že se odměny neuvolněným

zastupitelům nebudou navyšovat, výše odměn je nadále upravována usnesením ZMC Č.0061|4|ZMC ze

dne 5. 11.20|4
Zíizovacílistina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

l zíízovacílistiny příspěvkových organiací:. Základniškola Dolní Chabry, Spořická 400, Praha 8 - Dolní

Chabry + r aoáatrri, Mateřiká skóla Chaberáček, Protilehlá235, Praha 8 - Dolní Chabry + 2 dodatkY a

MŠ, Bílenecké náměstí 33, Praha 8 - Dolní Chabry + 4 dodatky

Yýkazzisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací_
. výkazy příspěvkovýcl-, o.gu.,iru"i k 31. 12. 2016 _ Mš, Mš Chaberaeek, Zš

Rozvaha zíízený ch p říspěvkoqých organizací
. rozvaha přispcvkových orgánizací k 31, 12.2016 _ Mš, Nlš Chaberaček, Zš

Smlouvy o dílo
o 9 smluv o dílo a dva dodatky k uzavřeným smlouvám
o o1312016, ol4l2016, olIll2016, ol16l2016, ol20-22120I6, ol28l2016, ol3012016, ol3912016,

ol40l2016
Darovací smloury

r Darovací smlouvy (47) - ťnanční dary obyvatelstvu, ZŠ, MŠ, TJ Sokol, sdružení (Divoch, mYslivecké

sdružení)
l Dl05l2016 - Dll0l20l6, Dl1712016, Dl24l2016, Dl3],l20l6, Dl32l20I6, Dl34l20|6, Dl42l2016 -

D1,1712016

Zveřejněné zátméry o nakládání s majetkem
. č. j, 338194312016
. č. j. 298135012016
. č, j. I09l0,112016
. č. j. 3001171912016

Smloury o věcných břemenech
l YBl24l2016

Dohody o provedení práce

, avyřazenýmmajetkem v roce 2016

MČ a zŤízených příspěvkových organizací (MŠ,
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. K 3 l. 12.2016 bylo uzavřeno 34 dohod o provedení práce,
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

r pracovní smlouvy včetně platových výměrů u zaměstnanců s osobním číslem 7, 9, 12,21,23, 41, 102,
l l27, 2223, 2633, 45 68, 617 1, 987 6, 27 0 I I, 37 023, 611 19

Smlouly ostatní
r nájemní smlouvy na nebyové prostory, byty a pozemky:
r PNi18/200, PNll4l2012, PNl65l2004, PNl23l20ll, PN/15/2003, PN/04/2001, PN/19/2006,

PN/l6i2009, PPl1412005, PPl2l1994, PPlI120|2, PPl112000, PPl112007, PN/15/2012, PPl1512001,
PP13512008,PP13612009,PP13812009,PPl1412009,PPl27l20ll, NB / 3612004,NBl3112004, PN/35/l6

Dokumentace k veřejným zakázkám
. Mč praha - Dolní chabry nemá zpracovanou interní směrnici, která by upravovala pro místní

podmínky zákon č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách a zákon č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.

r K 31.12.2016 byla v MČ Praha-Dolní Chabry realizoyánabyla realizována 1 veřejná zakázkamalého
rozsahu mimo režim zákona č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
,,Revitalizace zeleně - místní hřbitov II" byla zadána v souladu s ustanovením § 6 a §27 zákona č.
I34l2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,jako veřejná zakázkamalého rozsahu. Zadavatel rozhodl o
přidělení veřejné zakázky dne 21. II.2016. Smlouva o dílo č. SDl39l2016 byla se společností Iris
Španihel, s.r,o., Praha 8 uzavřena dne25.1I.2016 na celkovou cenu díla 535 tis. Kč včetně DPH.

Vnitřní předpis a směrnice
o jednací řád RMČ, jednací řád komisí RMČ, jednac i íád ZMČ, kontrolní řád výborů ZMČ, etický kodex,

podpisový řád, pracovní řád, organizačú řád, spisový a skartační řád, vnitřlí předpis o poskyování
platu, nařízení tajemníka - oběh smluv, směrnice č. 4 - časové rozlišení, směrnice č, 5 - oběh účetních
dokladů, směrnice č. 6 - finanční kontrola, směrnice č, 7 - účtový rozvrh, směrnice č. 9 - pohledávky a
opravné položky, směrnice č. 10 - odpisy majetku, směrnice č. 10 - účtování majetku a jeho evidence,
směrnice č. 12 - pro provádění inventarizace, směrnice č. 13 - vedení pokladny, vnitřní předpis -

pokladní limit, vnitřní předpis č. 32 _ sociální fond
Informace o přija{ých opatřeních (zák. 42012004 Sb., 32012001Sb., apod.)

. náprava chyb a nedostatků zjištěných při 1. a 2. dílčím přezkoumání hospodaření Mč
Zápisy z jednání rady včetně usnesení

. USN 305/16/RMČ, USN 321ll6lKMČ, USN 322I16|RMČ,USN 323l16lRMČ, USN 325l16/RMČ,
USN 332ll6lRMČ , usN 383/16/RMČ

Výsledky kontrol zřízený ch organizací
. Na základě pověření starosty MČ ze dne 14. 2. a 17. 2 2017 byla provedena kontrolní skupinou

složenou ze zaměstnanců MČ a předsedy finančního výboru Rady MČ kontrola hospodaření výše
uvedených příspěvkových organtzací za rok 2016,

. - Zš, Spořická 400 - kontrola hospodaření byla provedena dne 20. 2.201"| na záktadě výkazu zisku a
ztrát a účetních uzávěrek se zaměřením na zaúčtování a čerpání provozní dotace, přija|ých faktur a
pokladních operací, jejich náležitostí a zaúčtování, inventarizaci majetku a zásob a na kontrolu nově
pořízeného hmotného majetku.

. - MŠ Chaberáček, Protilehlá 235 - kontrola hospodaření byla provedena dne 28, 2. 201'7 na základě
výkazu zisku a ztrát a účetních uzávérek se zaměřením na zaičtováni a čerpání provozní dotace,
přijatých faktur a pokladních operací, jejich náležitostí a zaúčtování, inventarizaci majetku a zásob ana
kontrolu nově pořízeného hmotného majetku.

. - MŠ, Bílenecké náměstí 3 - kontrola hospodaření byla provedena dne 15.2.2011 na základě výkazu
zisku a ztrát a účetních uzávěrek se zaměřením na zaúčtováni a čerpáni provozní dotace, přijatých
faktur a pokladních operací, jejichnáležitostí a zaúčtování, inventarizaci majetku azásob a na kontrolu
nově pořízeného hmotného majetku.

Peněžní fondy územního celku - pravidla tvorby a použití
. vnitřtí předpis - SF srněrnice č.32
o Bv a účetní doklady

Finanční vypořádání
r finanční vypořádáni2016

12


