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Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městské části Praha - Dolní Chabry

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 - Dolní Chabry
se sídlem Hrušovanské nám. 253, Praha 8,

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Dolní Chabry (dále též MČ) se
uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
a) 09.11.2021 - 25.11.2021
b) 07.03.2022 - 17.03.2022

2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Dolní Chabry 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. 183/2017 Sb.
(dále jen kontrolní řád), doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodařeni
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 900035/2021
dne 18.06.2021.

3. Přezkoumání hospodaření vykonaly:
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání:
kontrolorky:

Ing. Martina Stránská
Ing. Ivana Březinová
Ing, Ivana Svobodová

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 q] Praha 1
Pracoviště: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 020
E-mail: posta@,praha.eu, ID DS: 48ia97h
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A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření
Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ,

vyinezené ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže.
Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. V případě,

že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně
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. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 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

pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 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. 89/2012 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 zrněně 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. 563/1991 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 pozdějších předpisů,

- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,

- Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 - 710.
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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.

Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. l 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 MČ 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 mění 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),

- postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (§ 10a - lOd zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů),

- zda MČ 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 MČ)
a kapitálových výdajů. Na vybraných případech bylo ověřeno, zda byly příjmy a výdaje
zatříděny do rozpočtu MČ 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. § 2 odst. l písm. b) finanční operace. týkající se tvorbv
a použití peněžních fondů

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 (fond rezerv a rozvoje a sociální fond - fond kulturních
a sociálních potřeb), a krytí peněžních fondů finančními prostředky. Dále byla ověřena
oprávněnost a správnost tvorby a čerpání peněžních fondů podle pravidel schválených orgány
MČ a správnost zaúčtování příslušných účetních případů.
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Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. l písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti
územního celku

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 - inzerce). Dále
bylo ověřeno, zda MČ 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 pň'jmů a jak
použila zisk ze zdaňované činnosti.

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

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, týk'ýící se cizích zdrojů
ve smyslu právních předpisů o účetnictví

Přezkoumány byly roční přírůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykázané v účetnictví
mč, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla ověřena
správnost účtování. MČ vykazovala v účetnictví k 3 1.12.2021 dlouhodobé závazky. Jednalo
se o úvěr a přijatou návratnou finanční výpomoc. 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. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. l písm. f) hospodaření a nakládáni 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,
MČ takové prostředky nevykázala.
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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 jinYm 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
a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobáni. Výběrovým způsobem bylo
ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací (neinvestiční dotace
na knihovnu, investiční dotace na přístavbu ZŠ a na revitalizaci parku).

Předmět: Zákon č. 420/2004 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 MlČ,
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 MČ, předaného MČ zřízeným příspěvkovým organizacím
k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu Mateřské školy Bílenecké náměstí.

výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného
na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízené organizaci Mateřská škola Bílenecké
náměstí, zásob, vytvořené oprávky k dlouhodobému majetku, způsob a správnost ocenění
Bylo ověřeno provedení inventarizace majetku a zásob a na vybraném vzorku byla ověřena
fýzická 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 nevykázala, že by nakládala a hospodařila s majetkem
státu, majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn.

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

Přezkoumáni' 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:

- nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení (§ 56 a 57) na stavební práce ,,Dostavba ZŠ
Dolní Chabry",

- nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení (§ 56 a 57) na dodávky ,,Dodávkainteriérového vybavení ZŠ Dolní Chabry",

- veřejná zakázka malého rozsahu na služby ,,Údržba zeleně a zahradnické práce".
Byla provedena fyzická kontrola realizace veřejné zakázky Dodávka interiérového

vybavení ZŠ Dolní Chabry.

Předmět: Zákon č, 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání
s nimi

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
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s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení
pohledávek proti promlčení a zda je MČ 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 splňuji kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických
a právnických osob

MČ v přezkoumaném roce neručila za závazky fýzických nebo právnických osob,
ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ ručitelský závazek poskytla.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí
ve prospěch třetích osob

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala, ani kontrolní skupinou nebylo zjištěno,
že by MČ měla zastavený movitý nebo nemovitý majetek ve prospěch třetích osob.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku
územního celku

MČ v přezkoumaném roce uzavřela 4 smlouvy o zřízení věcného břemene,
resp. služebnosti (MČ jako strana povinná, tj. na svěřeném majetku). Na vybraném vzorku
zřízených věcných břemen (3) bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu
s platnými právními předpisy (např. schválení příslušným orgánem MČ, náležitosti smluv,
ocenění věcných břemen) a zájmem MIČ.

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 úzenmňn 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 fúnguje 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
zpracováni vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností), a zda doklady byly formálně
i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

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 MČ ve smyslu tohoto zákona a zda
byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanoveními
§ 29 a 30 tohoto zákona.
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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., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá proto pravidlům rozpočtové odpovědnosti
stanoveným v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
ve znění pozdějších předpisů.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumáni 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 k jednotlivým zjištěným nedostatkům.

b. zjištění z konečného přezkoumání hospodaření
Při konečném přezkoumání hospodaření MČ

· 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. c) náklady a vÝnosY podnikatelské činnosti
územního celku

Právnípředpis.' Zákon č. 563/199/ Sb., o účetnictví, ve zněnípozděiších předpisů
> ustanovení § 3 odst. l

Při kontrole předpisů nájemného bylo v jednom případě zjištěno, že MČ nepředepsala
nájemné a služby související s nájmem bytu za měsíc listopad 2021 v celkové výši 8,4 tis. Kč.
Informace o odpuštění nájemného za měsíc listopad 2021 kontrolní skupině nebyla doložena.
MČ v roce 2021 obdržela 12 plateb nájemného, poslední (12.) příjem ve výši 8,4 tis. Kč
obdržený dne 25.12.2021 (bankovní výpis č. 012) byl použit na úhradu služeb (ve výši
0,6 tis. KČ) a na úhradu mylně předepsaného nájemného na leden 2022 ve výši 7,8 tis. KČ
jako výnos příštích období (doklad č. 830000266 ze dne 25.12.2021). Správně měla MČ
předepsat nájem za měsíc listopad 2021 a zaúčtovat jeho úhradu. Nesprávným účtováním
došlo k porušení ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, ve kterém je stanoveno, že účetní jednotky jsou povinny účtovat
podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví do období, s nímž tyto
skutečnosti časově a věcně souvisí. Nezaúčtováním do správného účetního období došlo
ke zkreslení výnosů a závazků v roce 2021 ve výši 7,8 tis. KČ.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem
ve vlastnictví územního celku

Právní předMs: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se prováděli některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictw; ve znění pozděiších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky, ve zněnípozděiši'ch předpisů

> ustanovení § 49 odst. e)

Při kontrole účtu 909 - Ostatní majetek (dále jen ,,účet 909") bylo zjištěno, Že mč
ke dni 31.12.2021 neproúčtovala majetek svěřený zřízeným příspěvkovým organizacím
(základní škola a tři mateřské školy). Tím došlo k porušení ustanovení § 49 odst. e) vyhlášky
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění Rozdějších
předpisů, podle kterého účet 909 vykazuje majetek, který zřizovatel (MC) předal
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k hospodaření příspěvkové organizaci. V důsledku toho, že ke dni 31.12.2021 nebyl stav
svěřeného majetku na účtu 909 upraven o přírůstky a úbytky majetku za rok 2021, neměla
MČ přehled o skutečné hodnotě svěřeného majetku příspěvkovým organizacím.

· nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. C)
zákona Č. 420/2004 Sb.

C. Plněni opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
a) Při přezkoumání hospodaření NIČ za rok 2020 a popř. předchozí roky

· byly zjištěny následující chyby a nedostatky (pozn.: pouze nenapravené chyby
a nedostatky ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok):

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

Právní předpis.' Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve zněnípozděiších předpisů

> ustanovení§ 3 odst. 2
Při kontrole náležitostí střednědobého výhledu rozpočtu bylo zjištěno, že mč

ve výhledu neuvedla plánované úhrady dlouhodobých finančních závazků - položka
rozpočtové skladby 5347 (výše splátek návratné finanční výpomoci v letech 2021-2025).
MČ byla poskytnuta návratná finanční výpomoc na základě smlouvy
č. INO/16/06/000363/2018 ze dne 17.09.2018 od hlavního města Prahy ve výši
15 000 000 KČ na akci ,,Dostavba ZŠ Dolní Chabry - I. Etapa"), ve které se MČ zavázala
výpomoc splatit v deseti ročních splátkách, každou ve výši 1 500 000 kč, vždy nejpozději
do 30.11. daného roku. Neuvedením této informace ve střednědobém výhledu MČ porušila
ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je stanoveno, že střednědobý výhled rozpočtu musí
obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích
a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů a dále
je u dlouhodobých závazků stanovena povinnost uvést jejich dopady na hospodaření
územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.

NAPRA VENO.
Právnípředpis.' Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníkpráce, ve zněnípozděiších pře&isů

> ustanovení § 74 až § 77

Při kontrole dohod o provedení práce (dále jen ,,dohoda") byly na vybraném vzorku
(8 dohod s osobními čísly 217, 272, 279, 282, 285, 297, 306 a 312) zjištěny následující
nesrovnalosti a chybějící náležitosti: u pěti dohod nebyly doloženy měsíční výkazy
s uvedením odpracovaných hodin, u tří dohod byly výkazy doloženy, ale nebyly podepsány
zaměstnancem ani zaměstnavatelem a u tří dohod nebylo uvedeno datum uzavření dohody.

Pokud zaměstnavatel nezajistí kontrolu odpracovaných hodin prostřednictvím výkazů
práce, vzniká riziko překročení stanoveného rozsahu práce konané na základě dohody
o provedení práce nebo dohody o pracovni činnosti.

NAPRA VENO.
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Právní předpis.' Zákon č. 320/2001 Sb., o jínanční kontrole, ve zněnípozděiších předpisů
> ustanovení § 25 - 27

Při kontrole vnitřních směrnic a předpisů bylo zjištěno, že vnitřní předpisy nebyly
(minimálně od roku 2013) aktualizovány a v důsledku toho obsahují nesprávné nebo
nedostačující informace:

- Ve směrnici č. 11 - pro účtování, evidenci a oceňování majetku (s účinností
od 01.03.2003) bylo v bodu 4 e) uvedeno, že drobný hmotný majetek se účtuje
prostřednictvím účtu 410 - Materiální náklady. Správně měl být uveden účet 501 - Spotřeba
materiálu. Ve směrnici také nebyla uvedena hranice pro účtování drobného nehmotného
majetku.

- Vnitřní předpis zaměstnavatele o provádění finanční kontroly ze dne 17.04.2012
(s účinností od 17.04.2012) a směrnice č. 6/2013 k finanční kontrole ze dne 31.12.2012
(s účinností od 02.01.2013) upravovaly postupy při finanční kontrole, nestanovily však
konkrétně osoby pro výkon fúnkce správce a hlavní účetní. Ve směrnici č. 6/2013 bylo
uvedeno, že příkazce operace je starosta a ve vnitřním předpisu zaměstnavatele o prováděni
finanční kontroly jsou jmenovitě uvedeni zaměstnanci, kteří vykonávají fúnkci příkazce,
správce rozpočtu a hlavní účetní, kteří však již nejsou zaměstnanci úřadu MČ.

Zároveň tyto směrnice ani další jiný interní předpis neupravovaly povinnost kontroly
zřízených organizací MČ.

- Ve vnitřní směrnici Organizační řád v ČI. 4 bylo uvedeno, že zástupce starosty byl
neuvolněný, přestože v kontrolovaném období byl zástupce starosty uvolněný pro výkon
fůnkce.

NAPRA VENO.
> ustanovení § 2 7

Dne 31.03.2015 uzavřela MČ ,,smlouvu s dodavatelem služeb IT" a dne 03.02.2016
,,smlouvu s dodavatelem služeb správy obsahu webových stránek" se stejným dodavatelem
(IČO 27234215). Cena za plnění byla u obou smluv stanovena hodinovou sazbou ve výši
425 KČ bez DPH. K oběma smlouvám byly uzavřeny dodatky č. l (27.09.2019 a 30.09.2019),
kterými bylo změněno ustanovení o ceně za plnění s tím, že se cena ,,navyšuje o míru inflace
stanovenou jako přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášený českým
statistickým úřadem za předchozí rok, a to i se zpětnou platností od data uzavření smlouvy".
Přestože původní hodinová sazba byla u obou smluv sjednána ve stejné výši (425 KČ), v roce
2020 byly u každé smlouvy fakturovány rozdílné sazby, a to ve výši 457 KČ a 458 KČ.
Kontrolní skupině nebylo dÓloženo, jakým způsobem byly tyto sazby vypočítány (v případě
navýšení ceny se zpětnou platností dle znění dodatku by hodinová sazba činila v roce 2020
částku ve výši 462 KČ, v případě uplatnění od roku 2019 by v roce 2020 činila hodinová sazba
446 KČ). Nedodržení smluvní ceny, resp. nedoložení správnosti výpočtu ceny svědčí
o nedostatečně fungujícím vnitřním kontrolním systému v oblasti předběžné, průběžné
i následné finanční kontroly.

NAPRA J'ENO.
Právni' předpis." Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozděiších
předpisů

> ustanovení § 5 odst. l a 5

Při přezkoumání vybraných nákladů bylo zjištěno, že některé objednávky s hodnotou
plnění přesahující 50 tis. KČ nebyly zveřejněny v registru smluv, např. objednávka č. 11/2020
ze dne 14.02.2020 ve výši 151 tis. Kč a objednávka č. 132/2019 ze dne 13.11.2019 ve výši
95,6 tis. Kč.

Nezveřejněním výše uvedených objednávek došlo k porušení ustanovení § 5 odst. 2
zákona o registru smluv, podle kterého musí být smlouvy s hodnotou předmětu plnění
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přesahující 50 tis. Kč zveřejněny nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. V případě výše
uvedených objednávek došlo k porušení ustanovení § 7 odst. l, podle kterého smlouva
či objednávka, která nebyla uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode
dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Vzhledem k tomu, že u výše
uvedených objednávek již došlo k plnění, je nutné uzavřít písemné dohody (smlouvy)
o vypořádání bezdůvodného obohacení a tyto dohody také uveřejnit v registru smluv.

V některých případech byly v registru smluv zjištěny i další nedostatky,
např. nezveřejnění přílohy, chybějící datum apod. chybějící údaje jsou do registru smluv
postupně doplňovány.

V průběhu závěrečného přezkoumání bylo zjištěno, že objednávka č. 112/2020 ze dne
12.10.2020 ve výši 52 041 KČ bez DPH nebyla zveřejněna v registru smluv.

NAPRA VENO.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace. týkající se tvoĎY
a použití peněžních fondů

Právnípředpis." Zákon Č. 563/199/ Sb., o účetnictvj ve zněnípozdějších předpisů
> ustanovení § 11 odst. 2

Při kontrole účtování tvorby a čeípáni sociálního fondu bylo zjištěno, že v roce 2020
byly proúčtovány operace, které měly být účtovány již v roce 2019 (např. tvorba za období
9-12/2019 ve výši 69 tis. KČ, Čerpání na stravné za rok 2019 ve výši 71 tis. KČ), což nebylo
v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, podle kterého jsou účetní jednotky povinny vyhotovovat účetní doklady
bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují. Kromě toho byly
na účtu prováděny nadbytečné účetní operace, např. částka za stravné za rok 2019 ve výši
71 tis. KČ byla zaúčtována dokladem č. 110000006 ze dne 12.02.2020, odúčtována dokladem
č. 110000010 ze dne 12.02.2020, opět zaúčtována dokladem č. 110000011 ze dne 12.02.2020,
znovu odúčtována dokladem č. 110000012 ze dne 12.02.2020 a znovu zaúčtována dokladem
č. 110000013 ze dne 02.12.2020. Dokladem č. 800000193 ze dne 31.12.2020 ve výši
355 tis. KČ bylo dle účetního zápisu provedeno ,,narovnání účtu 419 FKSP", ke kterému
nebyly doloženy podklady, na základě kterých byla účetní operace provedena. Účtování fondu
zaměstnavatele tak nebylo v roce 2020 provedeno v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je účetnictví účetní
jednotky průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné.

NENAPRA VENO.
Při přezkoumám' hospodaření za rok 2021 bylo zjištěno, že na účtu již nebyly

prováděny nadbytečné účetní operace. V některých případech však nebyly doloženy
podklady, na základě kterých bylo účtováno (tvorba fondu, čerpání na stravné), což nebylo
v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, podle kterého je účetnictví účetní jednotky průkazné, jestliže všechny účetní
záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné.

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

Právnípředpis.' Zákon č. 320/2001 Sb., o jínanční kontrole, ve zněnípozděiších předpisů
> ustanovení § 2 7

Při kontrole veřejné zakázky malého rozsahu na služby ,,Údržba zeleně" bylo zjištěno
nedodržení smluvní podmínky týkající se celkové ceny plnění. Ve smlouvě o dílo
č. SML00007/2020 ze dne 30.04.2020 byla sjednána cena za údržbu zeleně v období
01.05.2020 - 30.04.2021 v celkové výši 382 329,50 KČ. K 31.12.2020 však bylo v rámci této
smlouvy o dílo na základě dílčích objednávek vyfakturováno a uhrazeno celkem 536 408 KČ,
tj. o 154 078,50 KČ více než bylo sjednáno ve smlouvě. Práce podle této smlouvy pokračovaly
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a byly fakturovány i v roce 2021 (nebylo předmětem závěrečného přezkoumání za rok 2020).
Dále bylo zjištěno, že poslední čtyři faktury v roce 2020 (Č. 696, 697, 698 a 700) byly
vystaveny s cenami plnění včetně daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"). Ve smlouvě
o dílo bylo uvedeno, že dodavatel není plátcem DPH a změna z neplátce na plátce DPH
měla být upravena dodatkem ke smlouvě (z celkové částky vyfakturované nad rámec smlouvy
ve výši 154 078,50 KČ činilo navýšení z důvodu zohlednění DPH celkem 35 069 KČ).
Nedodržení smluvní ceny svědčí o nedostatečně fůngujícím vnitřním kontrolním systému
v oblasti průběžné a následné finanční kontroly. V důsledku toho došlo k překročení ceny
o 40 % jen za období roku 2020 s tím, že celkové procento překročení smluvní ceny bude
výrazně vyšší, nebot' práce dle smlouvy o dílo byly objednávány, fakturovány a hrazeny
i v roce 2021.

NAPRA VENO.

' Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci níiajetku a závazků, ve znění
pozděiších předDisů

> ustanovení § 3 - §7

Při kontrole inventur majetku a závazků ke dni 31.12.2020 bylo zjištěno, že inventury
byly neúplné a nebyly provedeny ve všech případech v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména dle ustanovení
§3-§7:

V plánu inventur nebyly jmenovány dílčí inventarizační komise (byla jmenována
pouze hlavní inventarizační komise, jednotlivé inventurní soupisy však byly podepsány jen
některými členy této komise). Nebylo uvedeno rozdělení na inventury fyzické a dokladové.
Plán inventur také neobsahoval seznam inventurních soupisů. Nebyl doložen protokol
o instruktáži a proškolení členů inventarizační komise a jejich podpisové záznamy.
V dokladové inventuře účtu 031 - Pozemky byl zjištěn rozdíl mezi celkovou hodnotou
pozemků v rozvaze a hodnotou uvedenou na inventurním soupisu, a to ve výši 1,94 KČ.
Jednalo se o zaokrouhlovací rozdíl, vzniklý v majetkové evidenci, který však nebyl
v inventuře vyčíslen a vypořádán. V dokladové inventuře účtu 263 - Ceniny nebyla uvedena
specifikace ani množství inventarizovaných cenin. V dokladové inventuře dlouhodobých
pohledávek a závazků (účtové skupiny 45x a 46x) nebyly průkazně doloženy všechny
zůstatky evidované na těchto účtech. Nebylo doloženo provedení fyzické inventury majetku,
tj. dle místních seznamů. K inventarizační zprávě nebyla doložena příloha se seznamem
inventurních soupisů.

NENAPRA VENO.
Při kontrole inventur majetku a závazků ke dni 31.12.2021 bylo ověřeno, že došlo

k nápravě na základě zjištění z roku 2020 (doplnění písemností a náležitostí), přesto nelze
inventarizaci ke dni 3 1.12.2021 považovat za úplnou a správnou, neboť nebyly
provedeny fyzické kontroly veškerého majetku (v některých místních soupisech byl uveden
majetek bez inventárního čísla a hodnoty) a u dokladové inventury některých účtů nebyly
doloženy zůstatky (zejména u dokladové inventury účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek s konečným stavem 8 197 950,50 KČ nebylo možné určit, k jakým
nedokončeným investičním akcím se jednotlivé faktury vztahují).
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b) Při předchozím dílčím přezkoumání 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. l písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací. týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis." Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve zněnípozděiších předpisů

> ustanovení § 13 odst. l písm. b)
Na zasedání zastupitelstva MČ (dále též ,,ZNIČ") dne 14.06.2021 (usnesení

č. 142/21/ZMČ) byla se závěrečným účtem projednána Zpráva z přezkoumání hospodaření
městské části Praha - Dolní Chabry za rok 2020 (dále též ,,Zpráva") bez návrhu opatření
k nápravě chyb a nedostatků. ZMČ schválilo závěrečný účet za rok 2020 bez výhrad. Opatření
k nápravě chyb a nedostatků vyplývající ze Zprávy byla přijata dne 09.06.2021 starostkou
MČ (opatření k nedostatkům z části C. Zprávy). Tato opatření byla projednána a vzata
na vědomí radou městské části dne 18.06.2021 (usnesení č. 713/21/RMČ). ZMČ je projednalo
a schválilo až dne 08.09.2021 (usnesení č. 154/21/ZMČ). Opatření k nedostatkům z části B.
Zprávy byla přijata starostkou MČ dne 23.11.2021 a ZMČ tato opatření schválilo dne
01.12.2021 (usnesení č. 163/21/ZMČ). MČ podala přezkoumávajícímu orgánu písemnou
informaci o přijatých opatřeních ZMČ dne 15.12.2021.

Opatření k nápravě nedostatků nebyla schválena ve stanoveném termínu, a tím došlo
k porušení ustanovení § 13 odst. l písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů, souvztažně s porušením ustanovení § 39 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 17 odst. 7 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, je
MČ povinna přijmout opatřeni k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumáni hospodaření zpracované přezkoumávajicim orgánem, nebo auditorem a podat
o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Podle
ustanovení § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
projedná zastupitelstvo městské části do 30. června následujícího roku závěrečný účet spolu
se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření městské části za uplynulý kalendářní rok
a přijme opatření k nápravě nedostatků. Podle ustanovení § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se projednání
závěrečného účtu uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný
celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí
závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo
svazku obcí Škodu.

NENAPRA VENO.
Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

- riziko možného přestupku ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) bodu 2.
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

MČ pňjala opatření k nápravě výše uvedeného nedostatku. Kontrolu plnění opatření
bude možné ověřit až při přezkoumání hospodaření za rok 2022 (podání písemné informace
přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu).
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Ve věci rizika přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) bodu 2. zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoČtů, ve znění pozdějších předpisů,
bylo dne 02.03.2022 vydáno usnesení správního orgánu č.j.: MHMP 378572/2022 o odložení
oznámení přestupku z důvodu, že postup MČ významněji neovlivnil činnost Magistrátu
hl. m. Prahy, jako přezkoumávajícího orgánu, ani významněji nezasáhl zákonné povinnosti
MČ ve vztahu k veřejnosti.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. l písm. C) náklady a výnosy podnikatelské činnosti
územního celku

Právní předpis." Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozděiších
předoisů

> ustanovení § 8 odst. 3
V souvislosti s kontrolou předpisů výnosů z pronájmu bylo zjištěno, že mč

nezveřejnila k nájemní smlouvě Č. PP/14/2005 ze dne 12.05.2005 v registru smluv dodatek
č. 16 ze dne 05.08.2021, ve kterém se navyšovalo nájemné o inflaci na rok 2021 na částku
286 710,72 KČ zarok.

MČ tím porušila ustanovení § 8 odst. 3 zákona 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, ve kterém je stanoveno, že byla-li smlouva,
na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uzavřena přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona a po nabytí účinnosti tohoto zákona byla uzavřena dohoda,
kterou se taková smlouva mění, uveřejní se prostřednictvím registru smluv.

NAPRA VENO.
Právnípředpis.' Zákon č. 563//991 Sb., o účetnictví, ve zněnípozděiších předpisů

> ustanovení § 3 odst. l
MČ v kontrolovaném období (do konce l. dílčího přezkoumání hospodaření)

nepředepsala výnos z pronájmu za období 19.05.2021-30.09.2021 v celkové výši 102 219 KČ
bez dph vyplývající z nájemní smlouvy ze dne 01.07.2021 (ev. č. PN/005/2021). MČ tím
porušila ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, ve kterém je stanovena povinnost účtovat podvojnými zápisy o skutečnostech, které
jsou předmětem účetnictví do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí.
V důsledku toho MČ zkreslila výnosy v podnikatelské činnosti ke dni 30.09.2021.

NAPRA VENO.
Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem
ve vlastnictví územního celku

Právní předpis.' Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se prováděli některá ustanovení zákona
Č. 563//99/ Sb., o účelnictvl: ve znění pozděiších předpisů, pro některé vybrané účetní

jednotky, ve zněnípozděiších předpisů

> ustanovení§ 64

Na základě kupní smlouvy č. P/001/2021 ze dne 02.06.2021 byl uskutečněn prodej
pozemků parč. č. 1273, 1270/1, 1264/62 v hodnotě 25 tis. Kč. O prodeji pozemků nebylo
v hlavní ani v podnikatelské činnosti účtováno metodicky správně. Dokladem č. 300000009
ze dne 21.09.2021 byly v hlavní činnosti pozemky vyřazeny z účtu 031 - Pozemky
v pořizovací ceně 50,5 tis. KČ a dokladem č. 710000009 ze dne 01.08.2021 byl
v podnikatelské činnosti na účtu 647 - Výnosy z prodeje pozemků zaúčtován výnos z prodeje
ve výši 25 tis. KČ. Správně měl být rozdíl mezi pořizovací a kupní cenou účtován
prostřednictvím účtů 407 - Jiné oceňovací rozdíly, 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený
k prodeji, 554 - Prodané pozemky a 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou. Nesprávným
postupem účtování došlo k porušení ustanovení § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb., podle kterého
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se změna reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji vykazuje na účtu 407 - Jiné oceňovací
rozdíly a k okamžiku prodeje je tato změna zachycena výsledkově. v důsledku nesprávného
účtování došlo v kontrolovaném období ke zkreslení hospodářského výsledku v podnikatelské
činnosti o 50,5 tis. KČ, nebot' v podnikatelské činnosti MČ účtovala pouze o výnosech
a neúčtovala o nákladech.

NAPRA VENO.

· byly zjištěny následující chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. C) zákona č. 420/2004 Sb.:

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

Právní předpis.' Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve zněnípozdějších předpisů

> ustanovení § 13 odst. l
MČ schválila usnesením ZMČ č. 120/20/ZMČ ze dne 16.12.2020 Rozpočtové

provizorium na rok 2021, podle kterého lze běžné výdaje uvolňovat dle kapitol měsíčně
do výše 1/12 rozpočtu schváleného pro rok 2020 a kapitálové výdaje lze uvolňovat pouze
na smlouvy uzavřené před 01.01.2021.

Při kontrole dodržování pravidel rozpočtového provizoria bylo zjištěno v měsíci lednu
2021 překoCeni čerpání běžných výdajů u kapitoly 900 o částku 175 514,35 KČ (skutečně
čerpáno 1 589 189,35 KČ, mohlo být čerpáno l 413 675 KČ) a v měsíci únoru 2021 překročení
čerpání běžných výdajů ukapitoly 300 o Částku 10 238,25 KČ (skutečně čerpáno
136 904,95 KČ, mohlo být čerpáno 126 666,70 KČ) a u kapitoly 900 o částku 219 218,23 KČ
(skutečně čerpáno 3 046 568,23 KČ, mohlo být čerpáno 2 827 350 KČ). Tím došlo k porušení
ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů., ve kterém je stanoveno, že nebude-li rozpočet
schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření MČ v době
do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

NENAPRA VENO.
Upozorněni na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

- riziko možného přestupku ve smyslu ustanovení § 22a odst.1 písm. d) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

MČ přijala opatření k nápravě výše uvedeného nedostatku. Kontrolu plnění opatření
bude možné ověřit až při přeZkoumání hospodaření za rok 2022 (dodržování pravidel
rozpočtového provizoria).

> ustanovení § 3 odst. 3
MČ nezveřejnila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových

stránkách a vyvěšení na úřední desce nebylo možné ověřit, protože MČ si nevede evidenci
vyvěšovaných dat v oblasti rozpočtu. Zveřejnění na úřední desce tak nebylo doloženo.
Ani při prověření archivu elektronické úřední desk? kontrolní skupinou nebyl zveřejněný
návrh střednědobého výhledu rozpočtu nalezen. MC tím porušila ustanovení § 3 odst. 3
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, ve kterém je stanovena povinnost zveřejnit návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho
projednávání na zasedání zastupitelstva.

NAPRA VENO.
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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
kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření, které již
byly napraveny, byly zjištěny:

· chyby a nedostatky, které nemají závaŽnost nedostatků uvedených v ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. C) uvedeného zákona, a to:

- MČ neúčtovala o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž
tyto skutečnosti věcně a časově souvisí, tak jak vyplývá z ustanovení § 3 odst. 1
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebot'
nepředepsala nájemné a služby související s nájmem bytu za měsíc listopad 2021
a příjem za tento měsíc nesprávně zaúčtovala jako výnos příštího období.

- MČ nedodržela obsahové vymezení podrozvahového účtu 909 - Ostatní majetek, jak
je uvedeno v ustanovení § 49 odst. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, nebot' neproúčtovala majetek svěřený
zřízeným příspěvkovým organizacím.

- MČ porušila ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 39 zákona č. 13 1/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 17 odst. 7
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, neboť nepodala písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu
o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

· chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. C) uvedeného zákona
spočívající v:

- Porušení ustanovení § 13 odst. l zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tj. nedodržení pravidel
rozpočtového provizoria (překročení čerpání běžných výdajů u kapitoly 900
v měsíci lednu a u kapitoly 900 a kapitoly 300 v únoru 2021).

- Neodstranění nedostatku zjištěného při závěrečném přezkoumáni' hospodaření za rok
2020, nebot' účtování sociálního fondu (FKSP) v roce 2021 nebylo zcela v souladu
s ustanovením § 8 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů (nebyly ve všech případech doloženy podklady k tvorbě fondu a čerpání
na stravné).

- Neodstranění nedostatku zjištěného při závěrečném přezkoumání hospodaření
za rok 2020, nebot' inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2021 nebyla
provedena zcela v souladu s ustanoveními § 3 - § 7 vyhlášky č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů (nebyla provedena
fýzická inventura veškerého majetku a u dokladové inventury některých účtů nebyly
doloženy zůstatky).
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II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření NIČ v budoucnosti:

Kontrolní skupina, v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb., upozorňuje na následující rizika, která vyplývají z některých skutečností
zjištěných při přezkoumání hospodaření a z nedostatků uvedených výše v této zprávě
(podrobně viz část B. a C. této zprávy):

- riziko možného přestupku ve smyslu ustanovení § 22a odst.1 písm. d) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.

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 MČ, podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb.:

a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ 0,27 %
b) podíl závazků na rozpočtu MČ 14,14 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ ................ O %

iv. výrok podle ustanovení § 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. Upozornční pro MČ:

- Kontrolní skupina upozorňuje na nemožnost zkontrolovat povinnosti při
zveřejňování návrhů rozpočtu, střednědobého výhledu a závěrečného účtu na úřední desce
včetně oznámení, protože MČ si nevede evidenci vyvěšovaných dat v oblasti rozpočtu.

- Kontrolní skupina upozorňuje, že splátka úvěru na základě úvěrové smlouvy ze dne
18.11.1992 s Českou spořitelnou a.s. byla v roce 2021 provedena pouze 3x, platba
za 4. Čtvrtletí roku 2021 byla provedena až v březnu 2022.

-Ve smlouvě o uložení bioodpadu ze dne 08.01.2021 nebylo u ceny uvedeno,
zda cena je nebo není s DPH. Fakturace proběhla dle ceny ve smlouvě + DPH. Kontrolní
skupina upozorňuje MČ, aby zajistila upřesnění ceny do smlouvy (dodatku).

- Kontrolní skupina upozorňuje na nemožnost ověřit dodržování lhůt při zveřejňování
návrhu rozpočtu, schváleného rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu a schválených
řo@očtových opatření na internetových stránkách MČ https://www.dchabry.cz/rozpocet-
vyrocni-zpravy, protože u uveřejňovaných dokumentů není uvedeno datum vyvěšení
a sejmutí.

- V interní směrnici o fondu kulturních a sociálních potřeb byla uvedena možnost
proplatit fakturu zaměstnanci. Kontrolní skupina upozorňuje, že v tomto případě by se jednalo
o peněžní plnění, které podléhá dani z příjmu.
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Městská část je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona Č. 420/2004 Sb.
povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě
a podat o tom písemnou informaci Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejpozději
do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným úČtem v orgánech městské
části. Městská část je dále povinna podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb.
v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávájícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se městská Část dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a písm. C) zákona Č. 420/2004 Sb., za který lze uložit městské části
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb. pokutu do 50 000 KČ.

Podle ustanovení § 39 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, je přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření NIČ povinností zastupitelstva MČ.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím 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 17.03.2022.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
přezkoumání hospodaření a byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 obdrží
MČ a stejnopis č. 1 odbor kontrolních činností MHMP.

V Praze dne 27.03.2022

Podpisy kontrolorek:

Ing. Martina Stránská
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Ing. Ivana Březinová

Ing. Ivana Svobodová

Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.
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Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření městské části Praha - Dolní Chabry
o počtu 23 stran (včetně Přílohy č. l) byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
č. 420/2004 Sb. projednána se starostkou MČ, které byl předán stejnopis č. 2 d"" ""z ru'm

Mgr. Kateřina Šilhová Šafřánková
starostka MČ

Příloha č. l: Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
hospodaření MČ

Rozdělovník: stejnopis č. 1 - Odbor kontrolních činností MHMP
stejnopis č. 2 - MČ
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Příloha č. l
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
MČ Praha - Dolní Chabrv:

Střednědobý výhled rozpočtu
· Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Dolní Chabry do roku 2026

Pravidla rozpoČtového provizoria
· Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021

Schválený rozpočet
· Rozpočet MČ Praha - Dolní Chabry na rok 2020
· Rozpočet MČ Praha - Dolní Chabry na rok 2021
· Rozpočet VHČ na rok 2021

Rozpočtová opatření
· ROČ.: 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12

výkaz pro hodnocení plnění rozpoČtu
· 120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 9/2021
· 120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 12/2021
· Fin 2 - 12 M výkaz pro hodnoceni plnění rozpočtu za období 9/2021
· Fin 2 - 12 m výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za období 12/2021
· 105 - Rozbor příjmů a výdajů za období 01/2021 a 02/2021

výkaz zisku a ztráty
· výkaz zisku a ztráty ke dni 30.09.2021 - HČ
· výkaz zisku a ztráty ke dni 30.09.2021 - VHČ
· výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2021 - HČ
· výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2021 - VHČ

Rozvaha
· Rozvaha MČ ke dni 30.09.2021 - HČ
· Rozvaha MČ ke dni 30.09.2021 - VHČ
· Rozvaha MČ ke dni 31.12.2021 - HČ
· Rozvaha MČ ke dni 31.12.2021 - VHČ

Hlavní kniha
· Hlavní kniha HČ ke dni 31.12.2021
· Hlavní kniha VHČ ke dni 31.12.2021

Faktura
· faktury vydané: 200721, 200821, 200921, 201021, 202221, 202321, 203221, 203321, 203421, 203521,

203621, 203721, 220121, 221621, 221721, 221821, 222521, 222921, 223021, 223121, 223221, 223321
· řada 2021202119xxxx: l, 2, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34
· řada 2021202llOxxxx: 20, 24, 25, 30, 32, 33, 38, 40, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 62, 81, 82, 89, 90, 94,

95, 96, 97, 101, 102, 110, 121, 122, 131, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 158, 179, 184, 196, 224, 225,
226, 246, 273, 275, 276, 278, 282, 283, 284, 291, 295, 302, 316, 318, 321, 326, 328, 334, 337, 339, 340,
347, 348, 355, 373, 376, 378, 408, 422, 432, 433, 435, 443, 451, 452, 459, 461, 467, 469, 478, 484, 505,
511, 512, 522, 525, 528, 530, 532, 536, 538, 573, 575, 580, 584, 587, 589, 601, 602, 612, 617, 624, 639,
644, 645, 651, 655, 656, 657, 660, 661, 670, 680, 686, 687, 689, 695, 696, 700, 701, 708, 713, 714, 716,
722, 726, 727, 733, 734, 735, 736, 1120, 1121, 1143, 1145, 1146, 1149, 1176, 1181, 1182, 1188, 1193,
1194, 1200, 1201, 1205, 1208, 1211, 1212, 1242, 1243, 1244, 1247, 1251, 1263, 1264, 1276, 1277,
1288, 1305, 1339, 1340, 1375, 1376, 1387

ÚČetní doklad

· řada 14xxxxxxx: 2, 3, 15, 45, 69, 70, 88, 112, 115, 135, 147, 157, 176, 177, 189, 192, 215, 218, 228,
230, 235, 252, 253, 261, 280, 297, 304, 305, 306

· řada 21xxxxxxx: 36, 37, 38, 39
· řada 51XXXXXXX: 4, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
· řada 7xxxxxxxx: 6, 29, 34, 36
· řada 7lxxxxxxx: l, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 14
· řada 81xxxxxxx: 4, 13, 20
· řada 83xxxxxxx: l, 6, 7, 9, 10, 12, 49, 55, 56, 60, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 98, 121, 122, 124,

131, 132, 136, 146, 148, 149, 150, 151, 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 183, 184, 185, 188, 189,
193, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 227, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 241, 242, 244, 245, 246,
247, 249, 254, 255, 257, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 275
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· řada 50xxxxxxx: 13, 24, 25, 62, 75, 76, 77, 83, 92, 93, 102, 112, 113, 114, 115, 129, 148, 163, 190, 191,
192, 224, 226, 227, 228, 247, 252, 255, 277, 280, 318, 342, 370, 374, 412, 422, 451, 464, 482, 529, 544,
554, 575, 619, 631, 652, 666

· řada 80xxxxxxx: 20, 21, 23, 24, 25, 29, 70, 71, 72, Ill, 112
· řada 30xxxxxxx: 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 27
· řada lOxxxxxxx: 58, 59, 64, 70, 72, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 88, , 114, 121, 122, 210, 221, 222, 237, 260,

262, 264, 424, 469, 683, 694, 695, 701, 704, 706, 707, 744, 771, 772, 868, 872, 896, 940, 950, 956, 957,
969, 970, 976, 984, 985, 986, 1005, 1048, 1051, 1067, 1073, 1075, 1077, 1081, 1083, 1107, 1163, 1165,
1170, 1174, 1177, 1179, 1186, 1187, 1295, 1307, 1326, 1327, 1336, 1337, 1338, 1341, 1342, 1403,
1413, 1419, 1420, 1428, 1429, 1433, 1434, 1441, 1446, 1447, 1449, 1459, 1460, 1466, 1467, 1468

Pokladní doklad
· řada 20212021 15xxxx: 36, 37, 38, 39
· řada 20xxxxxxx: 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, , 257, 258, 259, 261, 262,

263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286,
287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 306, 307, 308, 310

Dohoda o hmotné odpovědnosti
· Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 30.11.2015

Evidence majetku
· Znalecký posudek č. 1696-7/2021 ze dne 18.07.2021
· Znalecký posudek č. 4257/2021 ze dne 15.09.2021
· Protokol č. PP/36/02/68/2021 o předání a převzetí ze dne 02.11.2021
· Protokol č. PP/36/02/529/2021 o předání a převzetí ze dne l9.11.202l
· Zápis č. 1/2021 z likvidační komise ze dne 06.12.2021

Inventurní soupis majetku a závazků
· Inventurní soupisy majetku a závazků ke dni 31.12.2021 - HČ, VHČ
0 Písemnosti související s inventarizací mimo inventurních soupisů

Mzdová agenda
· Složky zaměstnanců s os. č.: 2, 6, 7, 313
· Mzdové listy s os. č.: 2, 6, 7, 8, 103, 104, 117, 120, 121, 126, 131, 134, 140, 144, 274, 313

Odměňování Členů zastupitelstva
· Odměny a mzdové listy za l - 10/2021 všech zastupitelů s osobními čísly: 265, 283, 1803, 1804, 1806,

1807,1808,1809,1810, 1811,1812,1813,1814,18l5, 1816
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

· Zřizovací listina Mateřské školy Bílenecké náměstí
výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

· výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Mateřská škola Bílenecké náměstí za období l - 12/2021
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

· Rozvaha příspěvkové organizace Mateřská škola Bílenecké náměstí ke dni 31.12.2021
Smlouvy o dílo

· Smlouva o dílo č. 0/001/2020 ze dne 20.12.2019 + Dodatek č. l ze dne 26.06.2020 + Dodatek č. 2
ze dne 30.06.2020 + Dodatek č. 3 ze dne 20.11.2020 " Dodatek č. 4 ze dne 16.04.2021 + Dodatek č. 5
ze dne 16.07.2021

· Sinlouva o dílo č. 0/003/2021 ze dne 11.01.2021
· Smlouva o dílo č. 0/006/2021 ze dne 05.03.2021
· Smlouva o dílo č. 0/009/2021 ze dne 11.05.2021
· Sln]ouva o dílo č. 0/010/2021 ze dne 04.06.2021
· Smlouva o dílo č. 0/013/2021 ze dne 02.07.2021
· Smlouva o dílo č. 0/015/2021 ze dne 08.12.2021

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
· Kupní smlouva č. P/001/2021 ze dne 02.06.2021
· Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti č. PN/001/2022 ze dne 21.12.2021

Smlouvy nájemní
· Smlouva o podnájmu bytu ze dne 01.06.2020 (PN/004/2020)
· Smlouva o nájmu bytu ze dne 03.04.2012 (NB/11/2012) včetně Dodatků č. 1-4
· Smlouva o nájmu bytu ze dne 01.07.2004 (NB/37/2004) včetně Dodatků č. 1-6
· Smlouva o nájmu bytu ze dne 01.08.2013 (NB/29/2013)
· Smlouva o nájmu pozemku ze dne 04.10.2021 (PN/008/2021)
· Nájemní smlouva ze dne 01.07.2021 (PN/005/2021)
· Smlouva o nájmu ze dne 14.01.1994 (PN/3/94) včetnč Dodatků č. l, 2
· Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 19.05.2006 (PN/19/2006) včetně Dodatků č. l, 2
· Smlouva č. 14012A ze dne 19.05.2003 (PN/15/2003) včetně Dodatku č. l
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· Nájemní smlouva ze dne 30.01.2001 (PN/04/2001) včetně Dodatků č. 1-3
· Nájemní smlouva ze dne 12.5.2005 (PP/l4/2005) včetně Dodatků č. 1-16
· Smlouva o nájmu pozemku ze dne 27.07.2021
· Smlouva o nájmu pozemku ze dne 27.03.2019 (PN/007/2019)
· Smlouva o nájmu pozemku ze dne 27.03.2019 (PN/008/2019)
· Smlouva o nájmu pozemku ze dne 27.03.2019 (PN/009/2019)
· Smlouva o nájmu pozemku ze dne 01.04.2019 (PN/006/2019)
· Smlouva o nájmu pozemku ze dne 12.04.2021 (PN/002/2021)
· Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 07.05.2021 (PN/004/2021)
· Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 07.05.2021 (PN/003/2021)
· Smlouva o nájmu hrobového místa ze dne 01.10.2021 (H/62/2021)
· Smlouva o nájmu hrobového místa ze dne 12.10.2021 (H/63/2021)
· Smlouva o nájmu kolumbária ze dne 10.11.2021 (H/64/2021)
· Smlouva o nájmu kolumbária ze dne 15.11.2021 (H/65/2021)
· Smlouva o nájmu kolumbária ze dne 05.11.2021 (H/66/2021)

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
· Záměr prodeje pozemků parč. č. 1273, 1270/1 a 1264/62 č. 2666/2020 (zveřejněn od 01.12.2020

do 15.12.2020)
· Záměr prodeje pozemku parč. č. 1405/1 (zveřejněn od 11.11.2021 do 30.11.2021)
· Záměr darování pozemků parč. č. 1234/3, 1235/36, 1235/41 včetně komunikace (zvěřejněn

od 29.11.2021 do 15.12.2021)
· Záiněr pronajmout NB čj. 455/2021 (zveřejněn od 26.04.2021 do 12.05.2021)
· Záměr pronajmout pozemek čj. 931/2021 (zveřejněn od 03.05.2021 do 19.05.2021)
· Záměr pronajmout pozemek čj. 617/2021 (zveřejněn od 02.03.2021 do 18.03.2021)
· Záměr zřídit věcné břemeno čj. MCPCH 01441/2021 (zveřejněn od 07.06.2021 do 23.06.2021)
· Záměr zřídit věcné břemeno čj. 1361/2021 (zveřejněn od 28.05.2021 do 28.06.2021)
· Záměr zřídit věcné břemeno čj. 1922/2019 (zveřejněn od 13.11.2019 do 29.11.2019)
· Záměr o pořízení osobního vozidla Combi (zveřejněn od 16.11.2021 do 02.12.2021)

Smlouvy o věcných břemenech
· Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 20.07.2021 (VB/001/2021)
· Smlouva o zřízení služebnosti č. 14828/VBI/FTTS-000/2021 ze dne 20.08.2021 (SML/00020/2021)
· Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14820/2153054 ze dne 01.10.2021 (VB/002/2021)

Dohody o pracovní Činnosti
· Dohoda o pracovní činnosti ze dne 05.03.2020 (os. č. 274)
· Dohoda o pracovní činnosti ze dne 01.11.2021 (os. č. 8)

Dohody o provedení práce
· Dohoda o provedení práce ze dne 16.08.2021 (os. č. 103)
· Dohoda o provedení práce ze dne 09.08.2021 (os. č. 104)
· Dohoda o provedení práce ze dne 07.07.2021 (os. č. 134)
· Dohoda o provedení práce ze dne 07.07.2021 (os. č. 144)
· Dohoda o provedení práce ze dne 07.07.2021 (os. č. 121)
· Dohoda o provedení práce ze dne 01.07.2021 (os. č. 140)
· Dohoda o provedení práce ze dne 15.07.2021 (os. č. 117)
· Dohoda o provedení práce ze dne 01.07.2021 (os. č. 131)
· Dohoda o provedeni práce ze dne 01.07.2021 (os. č. 120)
· Dohoda o provedení práce ze dne 01.07.2021 (os. č. 126)

Smlouvy ostatní
· Příkazní smlouva ze dne 19.12.2019 (58/2019)
· Smlouva o poskytování právních služeb ze dne 01.07.2020 (00010/2020)
· Dohoda o vypořádání závazků ze dne 23.02.2022 (SML/0004/2022)
· Smlouva o uloženi bioodpadu ze dne 08.01.2021 (0/002/2021)
· Servisní smlouva ze dne 13.10.2021 (SML 00023/2021)
· Příkazní smlouva o vypracování dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha - Dolní Chabry (SML

00028/2020)
· Smlouva o poskytování právní pomoci ze dne 27.01.2012 (0/3/2012)
· Smlouva o návratné finanční výpomoci ze dne 17.09.2018 (INO/16/06/000363/2018)

Dokumentace k veřejným zakázkám
· Dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce v otevřeném řízení (§ 56 a 57) na stavební práce ,,Dostavba

ZŠ Dolní Chabry"
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· Dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce v otevřeném řízení (§ 56 a 57) na dodávky ,,Dodávka
interiérového vybavení ZŠ Dolní Chabry"

· Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby ,,Údržba zeleně a zahradnické práce"
Vnitřní předpis a směrnice

· ŠM 01/2019 - k zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu (s účinností od 26.06.2019)
· ŠM 04/2013 - Směrnice pro časové rozlišování nákladů a výnosů, vC. dohadných položek (s účinností

od 02.01.2013)
· ŠM 04/2021 - Směrnice pro časové rozlišování nákladů a výnosů (s účinností od 01.12.2021)
· ŠM 05/2013 - Směrnice upravující oběh účetních dokladů (s účinností od 02.01.2013)
· ŠM 05/2021 - Směrnice o oběhu účetních dokladů (s účinnosti od 01.11.2021)
· ŠM 06/2013 - Směrnice k finanční kontrole (s účinností od 02.01.2013)
· ŠM 06/2021 - Směrnice vnitřní kontrolní systém (s účinností od 01.12.2021)
· ŠM 11/2003 - Směrnice pro účtování, evidenci a oceňování majetku (s účinností od 01.03.2003)
· ŠM 11/2021 - Směrnice upravující nakládání s majetkem a jeho evidenci (s účinností od 15.10.2021)
· ŠM 12/2012 - Organizační směrnice pro provádění inventarizací majetku MČ Praha - Dolní Chabry

(s účinností od 03.12.2012)
· ŠM 12/2021 - Organizační směrnice pro provádění inventarizací majetku MIČ Praha - Dolní Chabry

(s účinnosti od 15.10.2021)
· ŠM 13/2013 - Směrnice k vedení pokladny (s účinností od 01.03.2013) " Dodatek č. l ke směrnici

(s účinností od 22.01.2019)
· ŠM 48/2021 - Směrnice k podrozvahovým účtům (s účinností od 01.12.2021)

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
· Opatření k nápravě chyb a nedostatků vyplývající ze Zápisu z l. dílčího přezkoumání hospodařeni

městské části Praha - Dolní Chabry ze dne 09.06.2021 a ze dne 23.11.2021.
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

· Zpráva o plnění přijatých opatření při dílčím přeZkoumání hospodaření MČ Praha - Dolní Chabry
ze dne 14.03.2022

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
· Usnesení ZNIČ č. 017/18/ZMČ ze dne 12.12.2018
· Usnesení ZMČ č. 060/19/ZMČ ze dne 18.09.2019
· Usnesení ZMČ č. 120/20/ZMČ ze dne 16.12.2020
· Usneseni ZNIČ č. 122/20/ZMČ ze dne 16.12.2020
· Usneseni ZNIČ č. 131/21/ZMČ ze dne 15.03.2021
· Usneseni ZMČ č. 132/21/ZMČ ze dne 15.03.2021
· Usnesení ZMČ č. 142/21/ZMČ ze dne 14.06.2021
· Usnesení ZMČ č. 154/21/ZMČ ze dne 08.09.2021
· Usneseni ZMČ č. 162/21/ZMČ ze dne 01.12.2021
· Usneseni ZMČ č. 163/21/ZMČ ze dne 01.12.2021
· Usnesení ZMČ č. 174/21/ZMČ ze dne 01.12.2021

Zápisy z jednání rady včetně usnesení
· Usnesení RMČ č. 049/15/RMČ ze dne 09.02.2015
· Usnesení RMČ Č. 214/19/RMČ ze dne 25.10.2019
· Usnesení RMČ č. 496/20/RMČ ze dne 24.08.2020
· Usnesení RMČ č. 515/20/RMČ ze dne 15.09.2020
· Usnesení RMČ č. 575/20/RMČ ze dne 21.12.2020
· Usnesení RMČ č. 583/20/RMČ ze dne 21.12.2020
· Usnesení RMČ č. 596/21/RMČ ze dne 25.01.2021
· Usnesení RMČ č. 597/21/RMČ ze dne 25.01.2021
· Usnesení RMČ č. 613/21/RMČ ze dne 01.02.2021
· Usnesení RMČ č. 625/21/RMČ ze dne 26.02.2021
· Usnesení RMČ č. 635/21/RMČ ze dne 22.03.2021
· Usnesení RMČ č. 636/21/RMČ ze dne 22.03.2021
· Usnesení RMČ č. 639/21/RMČ ze dne 31.03.2021
· Usnesení RMČ č. 640/21/RMČ ze dne 31.03.2021
· Usneseni RMČ č. 656/21/RMČ ze dne 26.04.2021
· Usnesení RMČ č. 659/21/RMČ ze dne 26.04.2021
· Usnesení RMČ č. 660/21/RMČ ze dne 26.04.2021
· Usneseni RMČ č. 677/21/RMČ ze dne 24.05.2021
· Usnesení RMČ č. 680/21/RMČ ze dne 24.05.2021
· Usnesení RMČ č. 686/21/RMČ ze dne 04.06.2021
· Usnesení RMČ č. 691/21/RMČ ze dne 04.06.2021
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· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usneseni RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.
· Usnesení RMČ č.

693/21/RMČ ze dne 04.06.2021
704/21/RMČ ze dne 18.06.2021
713/21/RMČ ze dne 18.06.2021
714/21/RMČ ze dne 29.06.2021
715/2I/RMČ ze dne 29.06.2021
721/21/RMČ ze dne 02.07.2021
725/21/RMČ ze dne 02.07.2021
736/21/RMČ ze dne 02.08.2021
738/21/RMČ ze dne 16.08.2021
739/21/RMČ ze dne 16.08.2021
762/21/RMČ ze dne 27.09.2021
763/21/RMČ ze dne 27.09.2021
772/21/RMČ ze dne 27.09.2021
774/21/RMČ ze dne 27.09.2021
783/21/RMČ ze dne 11.10.2021
790/21/RMČ ze dne 25.10.2021
795/21/RMČ ze dne 08.11.2021
814/21/RMČ ze dne 08.11.2021
815/21/RMČ ze dne 08.11.2021
816/21/RMČ ze dne 08.11.2021
822/21/RMČ ze dne 22.11.2021
830/21/RMČ ze dne 22.11.2021
838/21/RMČ ze dne 20.12.2021

výsledky kontrol zřízených organizací
· Písemnosti předložené příspěvkovou organizací Mateřská škola Bílenecké náměstí
· Protokol o veřejnosprávní kontrole ze strany MČ ze dne 28.06.2021

Výsledky externích kontrol
· Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti Úřadu městské části Praha - Dohů Chabry na úseku

místních poplatků ze dne 25.06.2021
Dokumentace k finanČnímu vypořádání

· Zápis z projednáni vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. m. Prahy
a ke státnímu rozpočtu za rok 2020 - Městská část Praha - Dolní Chabry ze dne 04.03.2021

· Uzavření finančního vypořádání za rok 2020
· Neautorizovaný zápis z projednání vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy

k rozpočtu hl. m. Prahy a ke státnímu rozpočtu za rok 2021 - Městská část Praha - Dolní Chabry
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