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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městské části Praha - Nebušice
podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozděj ších předpisů
(dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), provedeného

V Úřadu městské části Praha - Nebušice

se sídlem Nebušická 128, Praha 6,
za obdobi od 01.01.2020 do 31.12.2020

1.

Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Nebušice (dále též MČ) se uskutečnilo
formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla V obdobi:

a) 21.10.2020 - 06.11.2020
b) 01.03.2021 — 12.03.2021

2.

Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Nebušice za rok 2020 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 hospodaření kontrolované
osobě dne 20.07.2020. 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 činnosti Magistrátu hlavního města Prahy lng. Irena
Ondráčková pod č.j. MHMP 1038810/2020 dne 20.07.2020 a dodatečné pověření pod
č.j. MHMP 108608/2021 dne 27.01.2021.

3.

Přezkoumání hospodaření vykonali:
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání:
kontroloři:

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
Kontaktní centrum:- fax:

E-mail: _ID DS: 48ia97h

Ing.
lng.
Ing.
Ing.

Jiřina Kučerová
Blanka Birková
Libor David
Veronika Rozehnalová

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření
Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ,
vymezené ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž obsahová náplň je uvedena níže.
Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. V případě,
že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chxbx a nedostatky jsou podrobně
popsány 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.
Udaie o hospodaření MC wimenované vdále uvedených předmětech
přezkoumání hospodaření b\l\ přezkoumávám z hlediska (viz ustanovení 5 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 pozděj ších předpisů,
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozděj ších předpisů,
zákonem č. 250/2000 Sb., orozpočtových 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
pozděj ších předpisů,
obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 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 pozděj ších 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 (dále jen Čús č. xxx).
B. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich použití,
D. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
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Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. *_2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a v<daiů rozpočtu včetně

p_en_ěžních operací. týkajících se rozpočtovjch 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., orozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozděj ších předpisů),
postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření (§ 16 zákona
č. 250/2000 Sb., orozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů),
postup při poskytování dotací a návratných fmančních výpomocí (§ 10a — 10d 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)
akapitálových výdajů. Na vybraných případech bylo ověřeno, zda byly příjmy a výdaje
zatřídčny 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. g, 2 odst. l_písm. b) finanční operace, týkající se tvorbx,

a_použiLípeněžních fondů
Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání Sociálního fondu — fond
zaměstnavatele, zřízeného podle ustanovení §5 zákona č. 250/2000 Sb., orozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, akrytí peněžního fondu
finančními prostředky. Dále byla ověřena oprávněno st a správnost tvorby a čerpání peněžního
fondu podle pravidel schválených orgány MČ a správnost zaúčtování příslušných účetních
případů.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. č 2 odst. 1 písm. c) náklad) a vx'nosx 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
anebytových prostor, pozemků a hrobových míst, prodeje majetku, směna majetku a jiné
druhy podnikatelské činnosti, např. 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 příjmů a jak použila zisk ze zdaňované činnosti.
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Výběrovým způsobem byla ověřena správnost rozčlenění výnosů anákladů hlavní
apodnikatelské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani zpříjmů
hl. m. Prahy a správnost zaúčtování výnosů a nákladů a vykázane'ho výsledku hospodaření,
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 smlouvy směnné, a to zejména s ohledem
na stanovení sjednaných cen, jejich obsah a plnění.
Předmět: Zákorrč. 420/2004 Sb. $ 2 odst. 1 písm. dtpeněžní operace, týkající se sdružen\'ch
prostředků \ \ nakládaní ch na základě smlou\ V mezi dvěma nebo více územními celk\ . anebo
na základě smlouvv 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. Q 2 odst. 1 písm. el finanční operace. t\'kaíící se cizích zdrojů
ve sm) slu právních předpisů c_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 31.12.2020 dlouhodobé závazky
vyplývající z dlouhodobých přijatých záloh na transfery a z dlouhodobých kauci přijatých
V souvislosti s pronájmem bytů a nebytových prostor.
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., 0 hlavnim 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 nesplácených 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).
Édnit: Zákoně 420/2004 Sb. č 2 odst. 1 písm. 1) hospodaření a nakládání s prostředky
poskx tnutx'mi z Národního fondu a s dalšímiy_rosíedb ze zahraničí posk\ tnutx'mi na základě
mezinárodních smluv

Kontrolní skupina nezjistila, že by MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky
zNárodního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv. MC
takové prostředky nevykázala.
Piecing: Zákon č. 420/2004 Sb. č 2 odst. 1 písm. &) V) účtování a V) pořádání finančních
vztahů ke státnímu rozpočtu. k rozpočtům krajů. k rozpočtům obcí. k iinx'm rozpočtům.
ke státnímýfondům a lgdaléim osobám

Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví
a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, krozpočtu hl. m. Prahy
a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo
ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací (neinvestiční dotace
na opatření v souvislosti se šířením koronaviru, na činnost jednotky sboru dobrovolných
hasičů (dále jen JSDH) v souvislosti se šířením koronaviru; investiční dotace na rekonstrukci
ulic lokalita Pohádka, na technickou vybavenost Nebušic dešťovou kanalizací — etapa 0015
U Pohádky a etapa 0016 V Sídlišti, na rekonstrukci Staré vodárny na kulturní a spolkové
zázemí MČ, na činnost JSDH Nebušice - defibrilátor, osvětlovací balon Profi, turbínové
čerpadlo).
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Předmět—:Zákon č. 42_0/2004 Sb. q" 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem
ve vlastnictví územníhgelku

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným MČ,
a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem
hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení § 34 - 36, 43, 89

a 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a část
čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku
V evidenci a v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku
hl. m. Prahy, svěřeného MČ, předaného MČ zřízené příspěvkové organizaci Základní
a mateřská škola Praha - Nebušice k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu.
Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého
hmotného, nehmotného a finančního majetku vykázané V účetnictví včetně majetku vedeného
na podrozvahových účtech, majetku svěřeného příspěvkové organizaci Základní a mateřská
škola Praha - Nebušice, zásob, vytvořené oprávky k dlouhodobému majetku, způsob
a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení inventarizace majetku a zásob a na vybraném
vzorku byla ověřena fyzická existence pořízeného majetku.
Přeřdmět: Zákon č. 420/2004 Sb. č 2 odst. 2 písm. b> nakládáýní a hospodgvení smaíetkem

státu. s nímž hospodaří územní celek
MČ vpřezkoumaném roce nevykázala, že by nakládala a hospodařila smajetkem
státu, majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. g; 2 odst. 2 písm. c» zadávání a uskutečňování veřeín\'ch

zakázek. s výjimkou úkonů a postupů přezkoumanx'chrorgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu
Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj ších předpisů, při zadávání a realizaci zakázek.
Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách:
-

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015

-

U Pohádky“ zadávaná v užším řízení,
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava ulice Pod Starou školou Praha
— Nebušice“,

-

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Výzbroj a vybavení pro JSDH Nebušice“,
veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Posouzení stavu dřeviny“,
veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Zajištění výkonu technického dozoru

-

investora“ pro akci „Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 U Pohádky“,
veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Dřevostavba na zahradu u staré vodámy".

Byla provedena fyzická kontrola realizace veřejné zakázky „Dřevostavba na zahradu
u staré vodámy“.
Předmi Zákon č. 420/2004 Sb. š; odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání
s nimi

Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků z hlavní apodnikatelské
činnosti a výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo
výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda knim byly v souladu
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
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č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) a u dlouhodobých
pohledávek byla posouzena rizika s tím související.

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda
pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.
Předmět; Zákon č. 420/2004 Sb. č 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazkx

f\zick\'ch

a_právnickLch osob
MČ V přezkoumaném roce neručila za závazky fyzických nebo právnických osob, ani
kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MC ručitelský závazek poskytla.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. č 2 odst. 2_písm. I) zastavování movit\'ch a nemovitý ch věcí
ve prospěch třetích osob

Byla ověřována oprávněnost poskytnuté zástavy nemovitého majetku stanovené
Zástavní smlouvou k nemovitosti ze dne 19.04.2004, a to budov č. p. 406 a 661, pozemků
parc. č.: 383/1, 383/2, 400/1 a 400/2, všechny v k.ú. Nebušice, ve prospěch ČR, Ministerstva
pro místní rozvoj, a udělení souhlasu příslušným orgánem MČ. Bylo ověřováno smluvní
zajištění zástavy a případných rizik z toho pro MČ vyplývajících V případě neplnění závazku
osobou, za kterou MČ poskytla ručení zástavou.
Bylo kontrolováno, jak jsou poskytnuté zástavy evidovány v účetnictví MČ.
Předmět: Zákon č. 420/2004_Sb. Š 2 odst. 2 písm. :) zřizování věcn\'ch břemen kmaietku
územního celku

MČ V přezkoumaném roce uzavřela dvě smlouvy o zřízení věcného břemene, resp.
služebnosti (MČ jako strana povinná, tj. na svěřeném majetku). Na těchto smlouvách
zřízených věcných břemen (dvou) bylo posouzeno, zda zřízení bylo 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 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.
Př_edmět: Zákon č. 420/2004 Sb. š 2 odst. 2 písrm h) účetnictví vedené územním celkem
Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno V souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími
předpisy. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň

zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností), a zda doklady byly formálně
ivěcně 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
apoctivý 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.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. Q" 2 odst. 2 písm. i) ověření lpměmjluhu územního celku
lgprůměru jeho příjmů Laposlední 4 rozpočtové rokx 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, neboť
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 přezkoumání hospodaření je
uvedeno V Příloze č. 1 této zprávy. Doklady, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny
v části C. této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným nedostatkům.

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

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2019 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. 420/2003 Sb. č 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a \ \'daíů rozpočtu včetně
peněžních operací. týkajících se rozpočtOV\'eh prostředků

Právní předpis: Zákon č. 320/200] Sb., ofinanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
> ustanovení § 26
MČ ke dni 06.09.2019 dokončila investiční akci „Rekonstrukce staré vodárny

vNebušicích na komunitní centrum městské části“ (dále jen Vodárna). Dle čl. V11. odst. 15
Smlouvy o dílo č. 14/2018 uzavřené dne 02.05.2018 se společností KONSIT a.s. (dále jen
KONSIT) měl spotřebu elektrické energie při realizaci díla uhradit zhotovitel díla,
tj. společnost KONSIT. MČ dne 08.04.2019 přefakturovala společnosti KONSIT spotřebu
elektrické energie od zahájení stavby v roce 2018 do 18.03.2019 ve výši 84 576,43 Kč
(vydaná faktura č. 201904007) na základě faktury od společnosti Pražská energetika as (dále
jen PRE) ze dne 25.03.2019. Za období od 19.03.2019 do 12.05.2019 byla spotřeba elektrické
energie vyfakturována společnosti PRE V tomto objektu ve výši 19 953,46 Kč, která byla
zaúčtována na účet 502 — Spotřeba energie. Tyto náklady však nebyly přefakturovány
společnosti KONSIT dle Smlouvy o dílo, tj. nebyla vystavena vydaná faktura a zaúčtována
pohledávka. Dále bylo zjištěno, že k 31.12.2019 dokladem č. 201901095 byla zaúčtována
dohadná položka pasivní za spotřebu elektrické energie v objektu Vodárny za období od
13.05.2019 do 31.12.2019 ve výši 86 000 Kč na účet 502 - Spotřeba energie, aniž by byla

zohledněna skutečná spotřeba elektrické energie při rekonstrukci Vodárny za období od
13.05.2019 do 06.09.2019 na základě stavů elektroměru uvedených v předávacím protokolu
o převzetí stavby ze dne 06.09.2019. Nepřefakturováním spotřeby elektrické energie za
období od 19.03.2019 do 06.09.2019 společnosti KONSIT, případně nevytvořením dohadné
položky aktivní na účet 388 - Dohadné účty aktivní za společností KONSIT k 31.12.2019,
došlo ke zkreslení výsledku hospodaření MČ za rok 2019 ve výši cca 70 tis. Kč (náklady byly
nesprávně vyšší). V uvedeném případě nebyla provedena předběžná kontrola při správě
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veřejných příjmů po vzniku nároku orgánu veřejné správy podle ustanovení § 12 odst. 1 a 3
vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, kdy příkazce operace měl vystavit pokyn k plnění veřejných příjmů a předat tyto
podklady hlavní účetní k přijetí konkrétního příjmu nebo k zajištění vymáhání pohledávky.
Neproběhla předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací ve smyslu
ustanovení § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
NAPRA VENO.
PLedmět: Zákon č. 420/2004 Sb. č 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právnípředpis: Zákon č. 563/1991 Sb., 0 účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů
> ustanovení § 27 odst. 1 písm. h)
Majetek určený k prodeji nebyl k 16.12.2019 přecenčný na reálnou hodnotu. Jednalo
se o prodej nemovitostí, tj. podílu id. 10/89 MČ na pozemku parc. č. 14, na kterém je stavba
č. p. 74 objekt k bydlení, vše k. ú. Nebušice, který byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ
ze dne 16.12.2019, za celkovou cenu podle znaleckého posudku ve výši 321 390 Kč. MČ
nepoužila účetní metodu podle ustanovení § 64 odst. 1 a 2 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 pozdějších předpisů, které stanoví
oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji a okamžik
uskutečnění účetního případu, ke kterému se oceňuje reálnou hodnotou. Tento okamžik
uskutečnění účetního případu bezprostředně souvisí s rozhodnutím osoby nebo orgánu, který
o této skutečnosti rozhoduje podle jiného právního předpisu. V důsledku uvedeného nebyl
k 31.12.2019 majetek oceněn V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 pism. h) zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se reálnou
hodnotou oceňuje u vybraných účetních jednotek majetek určený k prodeji s výjimkou zásob
(rozdíl činil 277 190 Kč).
NA PRA VENO.
> ustanovení § 4 odst. 8 písm. c)
MČ v roce 2019 obdržela investiční dar (investiční transfer) ve výši 300 000 Kč na
základě darovací smlouvy uzavřené dne 07.05.2019 se společností Letiště Praha, a.s., který
měl být použit na rekonstrukci hřiště mateřské školy. Částka byla nesprávně zaúčtována do
výnosů na účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (doklad
č. 200000516 ze dne 20.05.2019). Nebylo tak postupováno V souladu s bodem 5.3.2. písm. a)
ČÚS č. 703 -Transfery, který stanoví, že na stranu DAL účtu 672 - Výnosy vybraných
místních vládních institucí z transferů se účtuje v případě, že se nejedná o investiční transfer.
Správně mělo být účtováno na stranu DAL účtu 403 — Transfery na pořízení dlouhodobého
majetku. Výnosy vykázané k 31.12.2019 byly zvýšeny o 300 000 Kč, o tuto částku byl zvýšen
rovněž výsledek hospodaření. MČ nedodržela ustanovení § 4 odst. 8 písm. c) zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které ukládá účetním jednotkám
povinnost dodržovat obsahově vymezení výnosů v účetní závěrce. Pořízené technické
zhodnocení (nové herní prvky na hřišti) v ocenění 399 325 Kč bylo ke dni 30.10.2019
zařazeno na majetkovou kartu s inventárním číslem MC42E20000145, investiční transfer ve
výši 300 tis. Kč však na kartě majetku nebyl zaznamenán. Podle ustanovení bodu 8.3. ČÚS
č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku se současně s odpisem dlouhodobého majetku
pořízeného z investičního transferu účtuje o časovém rozlišení přijatého investičního
transferu.
NAPRA VENO.
b) Při předchozím dílčím přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020
0 byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod § 10 odst. 3 pism. c) zákona č. 420/2004 Sb.:
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Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. č 2 odst. 1 písm. c_> náklady a \ 51105) podnikatelské činnosti
územního celku

Právnípředpis: Zákon č. 563/1991 Sb., 0 účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů
> ustanovení § 4 odst. 8
MČ ve dvou případech nákladů podnikatelské činnosti účtovala na nesprávný účet
směrně účtové osnovy. Jednalo se o náklad ve výši 3 900 Kč za opravu poškozené střešní
krytiny na budově čp. 56, ul. Nebušická (doklad č. 110000019 ze dne 19.03.2020, faktura
č. 2020910019 ze dne 16.03.2020) a náklad ve výši 2 000 Kč za opravu plechové krytiny
vareálu statek (doklad č. 110000006 ze dne 05.03.2020, faktura č. 2020910006 ze dne
26.02.2020), který byl nesprávně zaúčtován na účet 518 - Ostatni služby. Správně mělo být
účtováno na účet 511 — Opravy a udržování. Ke zkreslení celkových nákladů vykázaných
k 30.09.2020 nedošlo, byla pouze zkreslena výše nákladů vykázaných na jednotlivých výše
uvedených syntetických účtech.
MČ v jednom případě výnosu podnikatelské činnosti účtovala na nesprávný účet
směrné účtové osnovy. Jednalo se o výnos ve výši 201 118,40 Kč z prodeje spoluvlastnického
podílu ve výši id. 10/96 na nemovité věci — stavbě čp. 74, k.ú. Nebušice, na základě Kupní
smlouvy č. 33/2020 ze dne 07.07.2020, který byl nesprávně zaúčtován společně s Výnosem
z prodeje spoluvlastnického podílu ve výši id. 10/96 na nemovité věci — pozemku parcelní
č. 14 na účet 647 — Výnosy z prodeje pozemků V celkové výši kupní ceny, tj. 321 390 Kč
(doklad č. 220000724 ze dne 04.08.2020). Správně měla být na účet 647 — Výnosy z prodeje
pozemků zaúčtována pouze část kupní ceny ve výši 120 266,70 Kč vztahující se k prodeji
pozemku a část kupní ceny ve výši 201 118,40 Kč vztahující se k prodeji stavby měla být
zaúčtována na účet 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě
pozemků. Podíly byly stanoveny ve Znaleckém posudku č. 29/3579-2018 ze dne 30.11.2018.
Ke zkreslení celkových výnosů vykázaných k 30.09.2020 nedošlo, byla pouze zkreslena výše
výnosů vykázaných na jednotlivých výše uvedených syntetických účtech.
MČ porušila ustanovení § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, které mimo jiné ukládá účetním jednotkám povinnost dodržovat
obsahové vymezení nákladů a výnosů v účetní závěrce. V případě uvedených položek účetní
závěrky „A.l.8 Opravy a udržování“ (účet 511), „A.I.12 Ostatní služby“ (účet 518) a „13.1.14
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků“ (účet 646), ,,B.l.15
Výnosy z prodeje pozemků“ (účet 647) vychází jejich obsahové vymezení, podle ustanovení
§ 10 odst. 1 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 pozděj ších předpisů, z názvu dané položky.
NAPRA VENO.
. nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanoveni § 10 odst.3 písm. c)
zákona č. 420/2004 Sb.

D. Závěr
I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2020, ve smyslu zákona
č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření,
které již byly napraveny V průběhu přezkoumání hospodaření.

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření MC v budoucnosti:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření MC V budoucnosti.
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III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2020:
Podíl pohledávek a závazků na rozpovčtu MČ a podíl zastaveného majetku
na celkovém majetku hl. m. Prahy, svěřeném MC, podle ustanovení § 10 odst. 4 pism. b)
zákona č. 420/2004 Sb.:

a) podíl pohledávek na rozpočtuvMČ ......................................................... 0,42 %
b) podíl závazků na rozpočtu MC ..................................................; ............ 2 ,44 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MC ........... 4,51 %
IV. Výrok podle ustanovení § 10 odst. 4 pism. c) zákona č. 420/2004 Sb.:
U městských částí hlavního města Prahy se neuplatňují pravidla rozpočtové
odpovědnosti stanovená vustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, proto nebyl ověřován poměr dluhu územm'ho
celku kprůměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu
upravujícího rozpočtovou odpovědnost (viz předmět přezkoumání uvedený vustanovení
§ 2 odst. 2 pism. i) zákona č. 420/2004 Sb.).

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zprávy (podle ustanovení
§ 12 odst. 1 pism. g) kontrolního řádu) bylo vrácení všech originálů podkladů zapůjčených
pro výkon přezkoumání hospodaření kontrolované osobě a podání předběžné informace
o kontrolních zjištěních dne 12.03.2021.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledky konečného
přezkoumání hospodaření a byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 obdrží
MC a stejnopis č. 1 odbor kontrolních činností MHMP.

V Praze dne 15.03.2021

Podpisy kontrolorů:

Ing. Jiřina Kučerová
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
Ing. Blanka Birková
Ing. Libor David

Ing. Veronika Rozehnalová

Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Nebušice o počtu

16 stran (Včetně Přílohy č. 1) byla v souladu s ustanovením § ll zákona č. 420/2004 Sb.
projednána se starostou MC, kterému byl předán stejnopis č. 2 dne ...............

Ing. ViktorvKomárek
starosta MC

Příloha č. 1: plnačení Všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
hospodaření MC
Rozdělovník: stejnopis č. l — Odbor kontrolních činností MHMP
stejnopis č. 2 — MC
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Příloha č. 1
Označení všech dokladů a jiní ch materiálů “užitý ch při přezkoumání hospodaření
MC Praha - Nebušice:
Střednědobý výhled rozpočtu
' byl schválen usnesením ZMČ č. 11/01/2020 ze dne 20.01.2020, byl zveřejněn na úřední desce
i způsobem umožňujícím dálkový přístup před schválením od 03.01.2020 do 20.01.2020 a po schválení
byl rozpočtový výhled zveřejněn od 10.02.2020

Pravidla rozpočtového provizoria
.

na rok 2020 schválená usnesením ZMČ č. 09/01/2019 ze dne 11.11.2019

Návrh rozpočtu
.

byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup od 03.01.2020 do 20.01.2020

Schválený rozpočet
. na rok 2020 byl schválen usnesením ZMČ č. 11/01/2020 ze dne 20.01.2020 a by] zveřejněn na úřední
desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 10.02.2020
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
.

pro rok 2020 bylo oznámeno dopisy: čj. MCPNE 00294/2020 ze dne 30.01.2020, čj. MCPNE

00295/2020 ze dne 30.01.2020
Rozpočtová opatření
. 2085, 2111, 3054, 3072, 3074, 3075, 3109, 4001, 4002, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011,
4012, 4019, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034,
4035, 5007, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017, 5018, 5019, 5024, 5025, 5027, 5028, 6004, 6005, 6006
Závěrečný účet
0

byl schválen usnesením ZMČ č. 12/06/2020 dne 27.04.2020, návrh závěrečného účtu byl od 10.04.2020
do 27.04.2020 zveřejněn na úřední desce ÚMČ a způsobem umožňujícím dálkový přístup, schválený
závěrečný účet byl zveřejněn od 04.05.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
.

HČ k 30.09.2020, k 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty
. IlČ k 30.09.2020, k 31.12.2020
. VHČ k 30.09.2020, k 31.12.2020
Rozvaha
. HČ k 30.09.2020, k 31.12.2020

.

VHČ k 30.09.2020, k 31.12.2020

Příloha rozvahy
.

HČ k 30.09.2020, k 31.12.2020

Účtový rozvrh

.

HČ a VHČ za rok 2020

Hlavní kniha
. HČ k 30.09.2020, k 31.12.2020
. VHČ k 30.09.2020, k 31.12.2020
Kniha došlých faktur
. HČ k 30.09.2020, k 31.12.2020
. VHČ k 30.09.2020, k 31.12.2020
Kniha odeslaných faktur
. HČ k 30.09.2020, k 31.12.2020
. VHČ k 30.09.2020, k 31.12.2020
Faktura
.

HČ přijaté faktury č.: 2020010012 — 2020010146, 2020010149 — 2020010259, 2020010262,

2020010163,
2020010280,
2020010305,
2020010325,
2020010343,
2020010362,
2020010382,
2020010390,

2020010164,
2020010282,
2020010306,
2020010333,
2020010345,
2020010373,
2020010383,
2020010391,

2020010165,
2020010283,
2020010308,
2020010334,
2020010348,
2020010375,
2020010384,
2020010392,

2020010269,
2020010284,
2020010316,
2020010335,
2020010352,
2020010377,
2020010385,
2020010394,
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2020010270,
2020010288,
2020010320,
2020010336,
2020010353,
2020010378,
2020010387,
2020010396,

2020010275,
2020010292,
2020010322,
2020010338,
2020010356,
2020010379,
2020010388,
2020010399,

2020010278,
2020010302,
2020010323,
2020010342,
2020010361,
2020010380,
2020010389,
2020010402,

2020010406, 2020010408, 2020010409, 2020010410, 2020010411, 2020010412, 2020010412,
2020010415, 2020010420, 2020010421, 2020010422, 2020010424, 2020010425, 2020010426,
2020010427, 2020010429, 2020010432, 2020010433, 2020010437, 2020010441, 2020010442
HČ vydané faktury č.: 2020040003, 2020040006, 2020040007, 2020040008, 2020040011,
2020040012, 2020040013, 2020040017, 2020040020, 2020040022
VHČ přijaté faktury č.: 2020910002 - 2020910004, 2020910006, 2020910007, 2020910018,
2020910019, 2020910030, 2020910031, 2020910033 - 2020910036, 2020910040, 2020910044 2020910047, 2020910050, 2020910052, 2020910055, 2020910057 - 2020910059, 2020910062,
2020910064, 2020910065, 2020910067 - 2020910069, 2020910073
VHČ vydané faktury č.: 2020940251 — 2020940306
Bankovní výpis
HČ č.: 039, 040, 050, 056, 081, 088, 109, 111, 145, 147, 150,152,153, 154, 156, 158, 161, 165, 171,
173, 178, 180, 183, 186, 190, 194, 203, 210, 214, 215 kbankovm’mu účtu 2000702319/0800
č. 011 k bankovnímu účtu č. 107-2000702319/0800
VHČ č.: 093, 114, 135, 149, 169 k účtu č. 9021-2000702319/0800
Účetní doklad
HČ č.: 100000002 — 100000133, 100000137 - 100000246, 100000249 — 100000286, 100000362,
100000364, 100000369, 100000370, 100000371, 100000372, 100000373, 100000374, 100000375,
100000376, 100000378, 100000380, 100000382, 100000383, 100000384, 100000386, 100000388,
100000390, 100000396, 100000398, 100000401, 100000408, 100000410, 100000411, 100000412,
100000414, 100000415, 200000258, 200000259, 200000279, 200000338, 200000349, 200000350,
200000416, 200000423, 200000441, 200000453, 200000470, 200000525, 200000553, 200000576,
200000577, 200000578, 200000988, 200001070, 200001291, 200001308, 200001309, 200001315,
200001316, 200001318, 200001319, 200001325, 200001330, 200001333, 200001334, 200001335,
200001337, 200001340, 200001357, 200001360, 200001361, 200001373, 200001377, 200001381,
200001389, 200001390, 200001391, 200001395, 200001397, 200001399, 200001400, 200001402,
200001403, 200001405, 200001406, 200001407, 200001408, 200001409, 200001410, 200001452,
200001454, 200001469, 200001474, 600000001 — 600000019, 700000064, 700000066, 700000068,
700000072, 700000081, 700000080
VHČ č.: 110000001, 110000003, 110000004, 110000006, 110000007, 110000016, 110000018,
110000019, 110000032, 110000033, 110000039, 110000048, 110000050, 110000052, 110000053,
110000057, 110000059, 110000062, 110000063, 110000065, 110000066, 110000068, 110000069,
110000071, 110000072, 110000073, 110000077, 220000081, 220000082, 220000163, 220000174,
220000268, 220000528, 220000640, 220000724, 220000725, 220000735, 220000771, 220000930,
220000935, 220000949, 220000950, 220000986, 220000987, 220001059, 220001090, 220001091,
220001092, 220001114, 220001120, 220001126, 220001129, 330000002, 330000023, 330000035,
330000060, 330000077, 550000001 — 550000004, 550000012, 550000014 - 550000019, 550000020,
550000021, 550000047, 550000065, 550000152, 550000225, 550000227, 550000228, 550000236,
550000239, 550000240, 550000243, 550000246 - 550000250, 550000253, 550000258, 550000275,
550000276

Pokladní kniha (deník)
HČ k 30.09.2020, k 31.12.2020
Pokladní doklad
HČ č.: 2020050015 — 2020050062, 2020050064, 2020050080 — 2020050091, 2020050096 —
2020050103, 2020050196 - 2020050220, 3000466 — 3000481, 300488 — 300514, 300515 — 300527,
300532 — 3000552, 300555 — 3000586, 3000591 _ 3000601, 3000608 — 3000622
VHČ č.: 2020950039, 2020950053, 2020950055, 2020950075 — 2020950095

Evidence majetku
Zařazení

majetku

pod

inventárním

č.:

MC42EOOOO400,

MC4200000756,

MC4200000758,

MC4200000759, MC4200000764 — MC4200000768, MC4200000774, MC4200000779 —
MC4200000830,
MC4200000834,
MC4200000835,
MC4200000836,
MC4200000837,
MC4200000839, MC4200000840, MC4200000845, MC4200000846 - MC4200000864
Předávací protokoly č.: ZŠ 2/2020 ze dne 27.05.2020, PP/36/02/7/2020 ze dne 03.03.2020, ZŠ 6/2020

ze dne 27.11.2020
Vyřazení majetku: Líkvidační protokol č. 2/2020 ze dne 11.06.2020
Inventurni soupis majetku a závazků
Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků MČ Praha — Nebušice ze dne 10.11.2012

Příkaz č. 2/2020 starosty MČ k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020 ze
dne 20.10.2020
Složení hlavní inventarizační komise k zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků

k 31.12.2020 ze dne 20.10.2020
Plán inventur na rok 2020 ze dne 20.10.2020
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Stvrzení podpisem převzetí inventurních soupisů 2020 ze dne 01.12.2020
Rekapitulace inventumích soupisů nemovitostí ze dne 02.01.2021
Příloha k inventarizaci za rok 2020 ze dne 10.02.2021
Zápis o provedené inventuře ze dne 10.02.2021
Inventarizační zpráva ze dne 12.02.2021
Inventumí soupisu majetku a závazků k 31.12.2020

Mzdová agenda
.

mzdová a personální agenda zaměstnanců v trvalém pracovním poměru: osobní č. 002, 003, 243,

137,308, 324, 331, 332
Odměňování členů zastupitelstva
. osobní č. 056, 229, 232, 233, 302, 322, 342, 349, 351, 352, 353,
Smlouvy o dílo
. č. 66/2019 ze dne 20.11.2019, č. 67/2019 ze dne 15.10.2019, č. 1/2020 ze dne 17.02.2020, č. 3/2020 ze
dne 20.03.2020, č. 7/2020 ze dne 27.03.2020, č. 1/2020 ze dne 17.02.2020, č. 10/2020 ze dne
07.05.2020, č. 15/2020 ze dne 03.07.2020, č. 26/2020 ze dne 14.09.2020, č. 38/2020 ze dne 18.11.2020,
č. 40 ze dne 16.11.2020
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. Kupní smlouvy č.: 11/2020 ze dne 08.06.2020, 23/2020 ze dne 10.09.2020, 33/2020 ze dne 07.07.2020,
78/2019 ze dne 16.10.2019,
.

Směnné smlouvy č.: 32/2020 ze dne 28.05.2020, 44/2020 ze dne 11.12.2020

Darovací smlouvy
o č. 17/2020 ze dne 18.08.2020, č. 18/2020 ze dne 15.09.2020, č. 20/2020 ze dne 21.09.2020, č. 21/2020
ze dne 01.10.2020, , č. 22/2020 ze dne 15.09.2020, č. 24/2020 ze dne 17.09.2020, č. 27/2020 ze dne
11.09.2020, č. 37/2020 ze dne 19.11.2020
Smlouvy nájemní
.
0

Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu bytu MCPNEO2367/2020 ze dne 29.09.2020
Smlouvy o nájmu hrobového místa č.: 619/2020 ze dne 21.12.2020, 660/2020 ze dne 30.1 1.2020,
686/2020 ze dne 20.10.2020

Smlouvy o věcných břemenech
.
0

Smlouva, o zřízení věcného břemene č. VV/633/13648/1945494 ze dne 04.05.2020
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1/2020 ze dne 10.12.2019

Dohody o pracovní činnosti
.
.

Osobní č. 166, 247, 258, 325, 331, 332, 333
Dohoda o pracovní činnosti: č. 16 ze dne 28.05.2007, dodatek č. 3 ze dne 31.12.2018, č. 38 ze dne
17.10.2017, č. 37 ze dne 30.10.2017, č. 36 ze dne 29.09.2017

Dohody o provedení práce
0 Osobní č. 056, 396, 362, 359, 308
.

Dohoda o provedení práce: č. 1/2020 ze dne 31.12.2019, č. 2/2020 ze dne 03.01.2020, č. 3/2020 ze dne

14.02.2020, č. 4/2020 ze dne 24.02.2020, 5/2020 ze dne 06.04.2020, 6/2020 ze dne 31.03.2020, 7/2020
ze dne 01.06.2020, 8/2020 ze dne 09.07.2020, č. 9/2020 ze dne 20.11.2020

Smlouvy ostatní
o
0
o

č. 12 veřejnoprávní smlouva ze dne 26.08.2020, č. 14 veřejnoprávní smlouva ze dne 08.06.2020, č. 29
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 19.07.2020
č. 15 mandátní smlouva ze dne 03.07.2020
č. 43 smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ze dne 10.12.2020

Dokumentace k veřejným zakázkám
.
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 U Pohádky"
zadávaná v užším řízení
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava ulice Pod Starou školou Praha — Nebušice"
veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Výzbroj a vybavení pro JSDH Nebušice"
veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Posouzení stavu dřeviny"
veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Zajištění výkonu technického dozoru investora“ pro akci
„Stavba 0204, TV Nebušice, etapa 0015 U Pohádky"

O((xťxťxťx

(><

. veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Dřevostavba na zahradu u staré vodárny"
Vnitřní předpis a směrnice
. 6 ze dne 17.12.2018 — Organizační řád
. 7 ze dne 30.09.2019 — Jednací řád
. 8 ze dne 01.10.2007 — Spisový řád včetně dodatků
. 9 ze dne 02.01.2009 * Vnitřní předpis uzavřený podle ustanovení § 305 zákoníku práce s přílohou
. 12 Sociální fond, fond zaměstnavatele a rozpočet ze dne 10.01.2020

. 12 ze dne 04.01.2010 — Směrnice o oběhu účetních dokladů
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. 22 ze dne 10.11.2012 — Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků MČ Praha — Nebušice

(=(

. 25 ze dne 12.11.2019 A Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
. 30 ze dne 30.08.2011 — Směrnice k nakládání s finančními prostředky v hotovosti
. 32 ze dne 01.09.2004 — Směrnice pro aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v podmínkách městské části MČ Praha - Nebušice
č. 33 ze dne 31.12.2003 — Pravidla pro zabezpečení fungování vnitřního kontrolního systému
v příspěvkových organizacích zřízených MČ Praha - Nebušice
č. 34 ze dne 01.01.2014 — Směrnice upravující zařazení a ocenění dlouhodobého hmotného majetku _
stavby
č. 35 ze dne 03.03.2014 — Schvalování účetní závěrky
č. 37 ze dne 30.01.2015 — Směrnice upravující vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků
č. 38 ze dne 18.11.2015 — Směrnice o pronajímání bytů a nebytových prostor určených k bydlení MČ
Praha - Nebušice
č. 39 ze dne 01.09.2016 — Směrnice o registru smluv
(&

0.0.00...

.

č. 13 ze dne 01.07.2011 — Směrnice o systému zpracování účetnictví s přílohou č. 14 účtový rozvrh pro
rok 2020
. 15 ze dne 04.01.2010 _ Směrnice upravující časové rozlišení nákladů a výnosů
. 16 ze dne 04.01.2010 — Směrnice o evidenci, účtování a oceňování zásob
. 18 ze dne 31.12.2019 — Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
. 20 ze dne 02.01.2012 — Tvorba opravných položek k pohledávkám
. 21 ze dne 01.10.2013 — Zásady účtování v rámci podrozvahové evidence

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
.

Příkaz starosty MČ - Opatření k nápravě chyb a nedostatků, zjištěných při konečném přezkoumání

.

Příkaz starosty MČ - Opatření k nápravě chyb a nedostatků, zjištěných při 1. dílčím přezkoumání
hospodaření za rok 2020 ze dne 16.1 1 .2020

hospodaření za rok 2019 ze dne 27.04.2020

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
0

Zpráva o nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2019 ze dne

0

Zpráva o nápravě chyb a nedostatků zjištěných při 1. dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2020 ze
dne 06.01.2021

05.05.2020

Zápis zjednání () finančním vypořádání za rok 2020
0

Zápis zjednání o finančním vypořádání za rok 2020 ze dne 09.02.2021

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
.

11/01/2020, 11/09/2020, 11/10/2020 ze dne 20.01.2020;
12/09/2020, 12/12/2020, 12/15/2020 ze dne 27.04.2020;

12/01/2020,
13/01/2020,

12/06/2020,
13/02/2020,

12/08/2020,
13/06/2020,

13/09/2020, 13/10/2020 ze dne 29.06.2020; 14/03/2020, 14/05/2020, 14/07/2020, 14/08/2020,
14/09/2020,

14/10/2020, 14/11/2020 ze dne 14.09.2020; 16/01/2020, 16/03/2020, 16/04/2020,

16/06/2020, ze dne 18.11.2020
Peněžní fondy územního celku — pravidla tvorby a použití
0

Vnitřní předpis: Sociální fond - fond zaměstnavatele a rozpočet na rok 2020 ze dne 10.01.2020

Katastr nemovitostí
. návrh na vklad práva do katastru nemovitostí č.: V-1010/2020 ze dne 09.01.2020, V—11932/2020 ze dne
26.02.2020, V-37350/2020 ze dne 30.06.2020, V-45334/2020 ze dne 04.08.2020, V-45333/2020 ze dne
04.08.2020
Znalecké posudky
.

č.: 14/2020 ze dne 3.2.2020

Finanční plán podnikatelské činnosti na rok 2020
.

Finanční plán podnikatelské činnosti na rok 2020 schválený usnesením ZMČ č. 11/01/2020 ze dne

20.01.2020
Objednávky
. č. OBJ/42/0077/2019 ze dne 31.07.2019, OBJ/42/0119/2019 ze dne 20.10.2019, OBJ/42/0126/2019 ze
dne 20.11.2019, OBJ/42/0127/2019 ze dne 20.11.2019, OBJ/42/0129/2019 ze dne 25.11.2019,
OBJ/42/0130/2019 ze dne 25.11.2019, OBJ/42/0011/2020 ze dne 03.03.2020, OBJ/42/0029/2020 ze
dne 20.04.2020, OBJ/42/0030/2020 ze dne 20.04.2020, OBJ/42/0048/2020 ze dne 13.05.2020,
OBJ/42/0064/2020 ze dne 18.06.2020, OBI/42/00073/2020 ze dne 13.07.2020, OBJ/42/0080/2020 ze
dne 07.08.2020, OBJ/42/0076/2020 ze dne 06.08.2020, OBJ/42/0088/2020 ze dne 15.09.2020,
OBJ/42/0090/2020 ze dne 15.09.2020, OBJ/42/0101/2020 ze dne 01.10.2020, OBJ/42/0102/2020 ze
dne 07.10.2020, OBJ/42/0103/2020 ze dne 12.10.2020, OBJ/42/0107/2020 ze dne 19.10.2020,
OBJ/42/0108/2020 ze dne 20.10.2020, OBJ/42/0112/2020 ze dne 10.11.2020, OBJ/42/0114/2020 ze
dne 16.11.2020, OBJ/42/0116/2020 ze dne 18.11.2020, OBJ/42/0117/2020 ze dne 19.11.2020,
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OBJ/42/0118/2020 ze dne 23.11.2020, OBJ/42/0115/202O ze dne 18.11.2020, OBJ/42/0119/2020 ze
dne 25.11.2020, OBJ/42/0122/2020 ze dne 07.12.2020

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
.

záměr č.j.: MCPNE 00539/2020, záměr směny pozemků zveřejněn od 23.01.2019 do 08.02.2019, záměr
směny pozemků zveřejněn od 30.06.2020 do 16.07.2020

Základní škola a mateřská škola, Praha — Nebušice, příspěvková organizace
.

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha — Nebušice se sídlem
Nebušická 369, 164 00 Praha 6, ze dne 30.09.2013, dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 18.04.2016,

dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 17.12.2018, dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ze dne 17.12.2018,
smlouva o výpůjčce ze dne 30.09.2013, dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 30.04.2015

.

Příkaz ředitelky k provedení inventarizace majetku a rozvahových účtů majetku a závazků k 31.12.2020
ze dne 12.10.2020, Plán inventur na rok 2020 byl vydán dne 12.10.2020, Inventumí soupisy majetku
a závazků k 31.12.2020, Prohlášení o provedené inventarizaci a komentář k rozdílům ze dne 03.02.2021

.

Doklady č.: 400002, 400005, 400013, 400034, 400066, 400089, 400123, 400035, 400126, 400032,
400064, 400087, 400121, 600046, 600128, 400051, 31027, 31028, 31031

0

Bankovní výpisy: č. 01/24 k bankovnímu účtu č. 1411330287, č. 01/25 k bankovnímu účtu č. 107-

5181810207
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