Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. ze dne 15.5.2017

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAV NÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOST Í

Stejnopis č. 3

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městské části Praha - Řeporyje
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 - Řeporyje
se sídlem Nad Náměstím 84, Praha 5,
za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

1.

Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Řeporyje (dále též MČ) se uskutečnilo
formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období:
a) od 30. listopadu 2016 do 16. prosince 2016
b) od 23. ledna 2017 do 27. ledna 2017
c) od 20. února 2017 do 3. března 2017

2.

Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Řeporyje za rok 2016 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), (dále jen kontrolní řád), doručením
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 19. 7. 2016.
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. S-MHMP 54726/2016 dne 13. 7. 2016.

3.

Přezkoumání hospodaření vykonaly:
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání:
kontrolorky:

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
P r a c o vi š t ě : J u n g m a n n o va 3 5 / 2 9 , 1 1 0 0 0 P r a h a 1
t e l . : K o n t a kt n í c e n t r u m : 1 2 4 4 4 , f a x : 2 3 6 0 0 7 1 5 7
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

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

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 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 patnácti 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. 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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.,
- obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, 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 vyhlášky
č. 372/2015 Sb.,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů,
- Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 - 710.
B. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich použití,
D. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
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Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
-

-

-

Bylo ověřeno:
dodržení náležitostí, termínů a způsobu zveřejnění a 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 rozpočtový výhled (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
správnost postupu při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné
rozpočtové skladby, stanovení pravidel rozpočtového provizoria a hospodaření podle nich
do schválení rozpočtu (§ 4 - 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření (§ 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů).

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných
běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MČ)
a kapitálových výdajů. Ověřeno bylo rovněž nakládání s finančními prostředky na bankovních
účtech a v pokladně.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby
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, fond zaměstnavatele) 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.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 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 v souladu s obecně
závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových a nebytových prostor,
prodeje majetku a jiné druhy podnikatelské činnosti). Dále bylo ověřeno, zda MČ plnila
povinnosti dané ustanovením § 11 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
tj. zejména zda sestavila plán činností podléhajících dani z příjmů a jak použila zisk
zdaňované činnosti.
Přezkoumána byla správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní a podnikatelské
(zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy,
výběrovým způsobem byla ověřena správnost zaúčtování výnosů a nákladů a vykázaného
výsledku hospodaření, ze kterého MČ vycházela při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů
hl. m. Prahy.
Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností
- smlouvy o pronájmu a smlouvy kupní, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen,
jejich obsah a plnění.
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Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených
prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo
na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
MČ v přezkoumaném roce nevykazovala ani neuskutečnila peněžní operace týkající se
sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, na základě které by
byly vynakládány.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů
ve smyslu právních předpisů o účetnictví
MČ v přezkoumaném roce nevykazovala v účetnictví s výjimkou krátkodobých
závazků cizí zdroje ve smyslu účetních předpisů, ani kontrolní skupinou nebyly zjištěny.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky
poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv
Kontrolní skupina nezjistila, že by MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky
z Národního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv. MČ
takové prostředky nevykázala.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních
vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům,
ke státním fondům a k dalším osobám
Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví
a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy
a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo
ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací nebo návratných
finančních výpomocí (neinvestiční dotace na knihovnu, neinvestiční dotace na provoz
jednotky sboru dobrovolných hasičů).
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 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 zřízeným příspěvkovým organizacím
k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu Základní školy Praha 5 - Řeporyje a Mateřské
školy Praha 5 - Řeporyje.
Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného
na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízeným organizacím, zásob, vytvořené
oprávky k dlouhodobému majetku, způsob a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení
inventarizace majetku a zásob a na vybraném vzorku byla ověřena fyzická existence
pořízeného majetku.
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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
Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, při zadávání a realizaci zakázek.
Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách, zadávaných v režimu
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:
- veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce konstrukčních vrstev
komunikace Ve Výhledu“
- veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce chodníku v ulici
Jáchymovská“
- veřejná zakázka podlimitní na stavební práce ve zjednodušeném řízení „ZŠ Řeporyje objekt dílen - stavební úpravy a přístavba“
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
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 splňují 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 nevykazovala žádný ručitelský závazek za závazky
fyzických 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 zřídila zástavní právo k nemovitým a movitým věcem ve prospěch třetích osob.
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Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku
územního celku
MČ v přezkoumaném roce uzavřela jednu smlouvu o zřízení věcného břemene. 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 věcném břemeni, zda byl učiněn zápis věcného břemene
do katastru nemovitostí, zda byl návrh na zápis do katastru nemovitostí předložen hl. m. Praze
k potvrzení správnosti, a zda byla v účetnictví u nemovitého majetku vyznačena skutečnost,
že je na majetku zřízeno věcné břemeno.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími
předpisy, a zda byly příjmy a výdaje zatříděny do rozpočtu MČ v souladu s platnou
rozpočtovou skladbou. 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 i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 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 ustanovením
§ 29 a 30 tohoto zákona.
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je
uvedeno v Příloze č. 1 této zprávy.

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 2015 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. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 ustanovení § 205
Kontrolou mzdových listů bylo zjištěno, že v rozporu s ustanovením § 205
v návaznosti na ustanovení § 230 a § 232 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, byla v průběhu roku 2015 za dny účasti na školení k prohlubování
kvalifikace zaměstnancům vyplácena náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Účast
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na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace
se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, nikoliv náhrada
mzdy ve výši průměrného výdělku.
NAPRAVENO.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti
územního celku
Právní předpis: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 ustanovení § 35 odst.4
Při kontrole vybraných plateb účtu zdaňované činnosti u bankovního výpisu č. 012
za období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015 bylo zjištěno, že na základě uzavřené nájemní
smlouvy ze dne 27. 1. 2003 (dodatek č. 1 ze dne 19. 12. 2007 a dodatek č. 2 ze dne
25. 6. 2010) byla přijata platba ve výši 2 040 Kč. Podle čl. III. odst. 3) nájemní smlouvy bylo
roční nájemné splatné jednorázovou platbou vždy do 15. června daného roku. Podle čl. III.
odst. 4) smlouva zavazuje nájemce při prodlení s úhradou nájemného zaplatit pronajímateli
úrok z prodlení ve výši stanoveném zákonem. Platba za nájemné byla přijata až dne
7. 12. 2015. Písemné upomínky na zaplacení dlužného nájmu a ani vyčíslení (platba) sankce
za pozdní platbu nebyly kontrolní skupině předloženy.
NAPRAVENO.
Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 ustanovení § 26
Při kontrole plnění výnosů podnikatelské činnosti bylo zjištěno, že dokladem
č. 690000025 ze dne 30. 11. 2015 byla na účet 603 - Výnosy z pronájmu pozemků a reklamy
zaúčtována částka ve výši 22 tis. Kč. Tato částka byla zaúčtována na základě dodatku č. 7
ze dne 15. 12. 2014 ke smlouvě o nájmu reklamních stránek ze dne 28. 2. 2006 (dále jen
smlouva). Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006. Na rok 2007
a 2008 byla smlouva prodloužena - prodloužení bylo dopsáno na smlouvu s podpisy bez data.
K této smlouvě byly doloženy dodatky č. 6 ze dne 16. 12. 2011 a č. 7 ze dne 15. 12. 2014,
kterými byla pouze prodloužena doba nájmu na rok 2012-14, resp. na rok 2015. Dodatky
č. 1 -5 doloženy nebyly. Ve smlouvě bylo mj. stanoveno:
- v čl. II. bod 1. - nájemné za pronajaté stránky činí měsíčně 2 tis. Kč bez DPH,
- v čl. III. bod 1. - nájemní doba je na určitou a začíná ode dne podpisu smlouvy, tj. od 1. 1.
do 31. 12. 2006, s eventuálním prodloužením,
- v čl. III. bod 2. - do konce listopadu 2006 bude provedena fakturace ze strany ÚMČ.
Z ustanovení uvedených článků vyplývá, že smlouva byla uzavřena v jiný den, než byl
ve smlouvě stanovený začátek nájemní doby (28. 2. 2006 x 1. 1. 2006). Neupravením termínu
fakturace vznikl rozpor mezi smlouvou a skutečnou fakturací za rok 2015 (podle smlouvy fakturace do konce listopadu 2006). Tím, že nebyly doloženy dodatky č. 1-5 smlouvy,
ve kterých mohla být upravena cena nebo počet měsíců, nebylo možné posoudit, zda
fakturovaná částka za rok 2015 byla vyčíslena ve správné výši (22 tis. Kč, tj. 11 měsíců
za cenu 2 tis. Kč měsíčně podle smlouvy).
NAPRAVENO.

-7-

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem
ve vlastnictví územního celku
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 ustanovení § 25
V roce 2015 byl v majetku MČ evidován pozemek parc. č. 1415/4 - trvalý travní
porost o výměře 5 149 m2, v hodnotě 16 476,80 Kč, tj. 3,20 Kč/m2. Podle geometrického
plánu ze dne 14. 10. 2013 byl tento pozemek rozdělen na 4 pozemky: parc. č. 1415/4 - travní
porost, parc. č. 1415/7 - zahrada, parc. č. 1415/8 - travní porost a parc. č. 1415/9 - zahrada.
Ve 4. čtvrtletí 2015 došlo v MČ k odprodeji pozemku parc. č. 1415/9 (oddělen z pozemku
parc. č. 1415/4) a k zavedení pozemků parc. č. 1415/7 a parc. č. 1415/8 do evidence majetku
MČ.
Při kontrole účtů 031 - Pozemky a 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
bylo zjištěno, že u dokladu č. 800000200 ze dne 1. 10. 2015 se při přecenění prodávaného
pozemku parc. č. 1415/9 na reálnou hodnotu vycházelo z chybné vyšší ceny 5,57 Kč/m 2
(původní cena činila 3,20 Kč/m2, jak je výše uvedeno). Podle geometrického plánu
po rozdělení pozemků činila výměra pozemku parc. č. 1415/4 celkem 2 956 m2. Bylo zjištěno,
že na majetkové kartě byla hodnota tohoto pozemku uvedena v nesprávné výši 13 346,46 Kč,
tj. 4,52 Kč/m2 a nikoliv 3,20 Kč/m2. Správná hodnota pozemku parc. č. 1415/4 měla být
9 459,20 Kč.
Při kontrole dokladu č. 800000318 ze dne 31. 12. 2015 bylo zjištěno, že do majetku
MČ byly zařazeny pozemky parc. č. 1475/23 - 26, které byly při inventarizaci k 31. 12. 2015
dohledány v katastru nemovitostí, kde byly všechny evidovány jako ostatní plocha - jiná
plocha. Bylo zjištěno, že pozemky parc. č. 1475/24 - 26 byly oceněny ve výši 3 Kč/m2 (podle
znaleckého posudku vycházejícího z vyhlášky ministerstva financí ČR č. 393/1991 Sb.,
o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání
pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků), ale pozemek parc. č. 1475/23 byl oceněn
jako ostatní plocha - komunikace, tj. za 204 Kč/m2 na celkovou cenu 148 920 Kč. V tomto
případě měla být tato změna (druh pozemku - komunikace) dopsána v katastru nemovitostí
nebo měl být pozemek oceněn stejně jako pozemky parc. č. 1475/24 - 26, tj. v ceně 3 Kč/ m2.
NAPRAVENO.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání
s nimi
Právní předpis: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 ustanovení § 89 odst. 2k
Při kontrole inventurního soupisu pohledávek k 31. 12. 2015 u účtu 311/0001 Pohledávky za nájem bytů ve zdaňované činnosti bylo zjištěno, že u dvou dlužníků (nájemců
bytů v domě č. p. 757) byl uzavřen splátkový kalendář. Kontrolní skupině bylo ke každému
z těchto případů doloženo uznání dluhu, a to ze dne 13. 8. 2012 a dne 5. 1. 2013, ve kterých
byly uvedeny i jednotlivé splátky. Kontrolou údajů uvedených v předložených dokumentech
byly zjištěny rozdíly. V uznání dluhu ze dne 13. 8. 2012 byla uvedena celková částka
80 075 Kč, avšak součet uvedených jednotlivých částek činil 80 648 Kč. Splátky byly
stanoveny v celkové výši 80 000 Kč (80 x 1 000 Kč). V uznání dluhu ze dne 5. 1. 2013 byla
uvedena celková částka 74 823 Kč s odkazem na Přílohu č. 1 - Přehled dlužného nájemného
(dále jen „Příloha“), ve které byl uveden celkový dluh 94 164 Kč. Součet uvedených
jednotlivých částek činil 92 117 Kč. Splátky byly stanoveny v celkové výši 74 823 Kč,
tj. ve shodné výši s částkou uvedenou v uznání dluhu.
Dále bylo zjištěno, že v obou případech byly splátky rozvrženy s dobou splatností delší než
18 měsíců. Podle ustanovení § 89, odst. 2) písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
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Praze, platného do 31. 12. 2013 (dnes ustanovení § 89, odst. 2) písm. k), je ZMČ vyhrazeno
rozhodovat o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců. Schválení ZMČ
však nebylo doloženo.
NAPRAVENO.
b) Při předchozích dílčích přezkoumáních hospodaření MČ za rok 2016


nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr
I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2016, ve smyslu zákona
č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2016:
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 ......................................................... 0,68 %
b) podíl závazků na rozpočtu MČ ............................................................... 2,03 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ ................ 0 %
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 dne 3. 3. 2017.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky
konečného přezkoumání hospodaření a byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2
a 3 obdrží MČ a stejnopis č. 1 a 4 odbor kontrolních činností MHMP.

V Praze dne 8. 3. 2017
Podpisy kontrolorek:
Ing. Ivana Březinová
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

……………………………………..

Ing. Martina Stránská

……………………………………..

Ing. Ivana Svobodová

……………………………………..
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Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha – Řeporyje o počtu 14 stran
(včetně Přílohy č. 1) byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána se
starostkou MČ, které byly předány stejnopisy č. 2 a 3 dne 20.3.2017.

Ing. Marcela Holovská
starostka MČ

……….…………………………….

Miloslava Jirasová
tajemnice Úřadu MČ

……….…………………………….

Příloha č. 1: Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
hospodaření
Rozdělovník: stejnopis č. 1, 4 - Odbor kontrolních činností MHMP
stejnopis č. 2, 3 - MČ

/ nehodící se škrtne
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Příloha č. 1
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:
Rozpočtový výhled


Rozpočtový výhled 2017 - 2021 - výpis č. U0213/2016/ZMČ13 ze dne 21. 3. 2016

Pravidla rozpočtového provizoria


Výpis č. 0144/2015/ZMČ7 ze dne 21. 9. 2015

Návrh rozpočtu


Zveřejnění 3. 3. 2016 - 21. 3. 2016 (elektronicky i na úřední desce)

Schválený rozpočet


Rozpočet hlavní činnosti a plán podnikatelské činnosti na rok 2016 schválen 0213/2016/ZMČ13 ze dne
21. 3. 2016

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím


Rozpočet schválen 0213/2016/ZMČ13 ze dne 21. 3. 2016 - neinvestiční příspěvek základní a mateřské
škole

Rozpočtová opatření

 Rozpočtové změny - výpisy z jednání ZMČ:
0217/2016/ZMČ13 ze dne 21. 3. 2016
0231/2016/ZMČ14 ze dne 18. 4. 2016
0269/2016/ZMČ16 ze dne 27. 6. 2016
0303/2016/ZMČ17 ze dne 22. 9. 2016
0311/2016/ZMČ18 ze dne 1. 11. 2016
0323/2016/ZMČ19 ze dne 28. 11. 2016

Závěrečný účet


0126/2015ZMČ6 ze dne 27. 6. 2016, zveřejněno 9. 6. - 28. 6. 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu



k 31. 10. 2016
k 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztráty



k 31. 10. 2016 HČ, VHČ
k 31. 12. 2016 HČ, VHČ

Rozvaha



k 31. 10. 2016 HČ, VHČ
k 31. 12. 2016 HČ, VHČ

Účtový rozvrh


2015, 2016 pro HČ, VHČ

Kniha došlých faktur



Kniha došlých faktur pro HČ 2016010001 - 530
Kniha došlých faktur pro VHČ 2016910001 - 121

Kniha odeslaných faktur


Kniha odeslaných faktur pro VHČ 2016940001 - 34

Faktura







řada 2015010: 521
řada 2016020: 114, 116
řada 2016010: 8, 70, 72, 74, 77, 78, 80, 84, 91, 94, 95, 97, 107, 130, 131, 141, 185, 186, 187, 189, 211,
213, 215, 217, 266, 272, 288, 295, 297, 298, 300, 311, 319, 330, 346, 377, 398, 399, 406, 407, 409, 418,
428, 439, 446, 460, 461, 467, 470, 471, 473, 496, 500, 503, 504, 511, 514
řada 2016010: 004, 005, 006, 015, 016, 017, 020, 029, 035, 043, 047, 054, 055, 151, 152, 153, 154, 155,
158, 164, 167, 168, 172, 173, 175, 179, 190, 191, 193, 198, 199, 216, 218, 222, 223, 224, 228, 232, 233,
241, 243, 247, 248, 249, 257, 258, 261, 262, 263, 265, 270, 271, 273, 276, 286, 291, 306, 308, 309, 310,
313, 318, 329, 335, 343, 347, 348, 349, 351, 359, 362, 370, 374, 380, 381, 385, 386, 387, 389, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 402, 403, 405, 408, 409, 413, 415, 424, 425, 426, 427, 434, 437, 438, 440, 442,
443, 447, 448, 449, 453, 454, 457, 458, 459, 464, 466, 472, 474, 477, 480, 483, 484, 487, 488, 489, 493,
494, 496, 497, 502, 504, 505, 506, 508, 513, 516, 519
řada poukazů 2016100:721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736,
737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 759, 760, 761, 762, 763, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773

- 11 -




řada 2016910: 4, 5, 6, 7, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 33, 34, 40, 48, 54, 60, 61, 62, 64, 65, 70, 73,
93, 94, 96, 97, 100, 101, 102, 107, 117, 118, 119, 122, 127, 128, 129, 132
řada 2016940: 3 - 8, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 25, 28 - 37

Účetní doklad











řada 300000: 235, 323, 324, 463, 657, 667, 722, 782, 814, 900, 944, 945, 952, 957, 981, 991, 992
řada 300000: 006, 012, 013, 036, 037, 038, 041, 050, 070, 084, 087, 103, 104, 351, 352, 358, 365, 366,
367, 370, 388, 390, 391, 400, 401, 403, 411, 422, 425, 437, 438, 486, 488, 500, 501, 502, 506, 516, 517,
533, 535, 541, 542, 544, 561, 562, 565, 566, 567, 581, 584, 588, 590, 593, 617, 622, 646, 648, 649, 650,
652, 656, 684, 694, 707, 709, 711, 712, 717, 737, 747, 760, 773, 780, 781, 790, 791, 792, 804, 805, 806,
807, 808, 809, 810, 811, 820, 821, 822, 825, 826, 830, 832, 840, 841, 842, 852, 854, 860, 861, 863, 873,
874, 878, 879, 880, 892, 893, 897, 898, 899, 910, 912, 919, 921, 924, 926, 931, 932, 935, 936, 937, 940,
941, 947, 948, 952, 956, 957, 963, 964, 965, 967, 973, 976, 979
řada 400000: 01-24
řada 500000: 01-13
řada 510000: 6, 12
řada 700000: 4, 50, 51, 57, 68, 69, 71, 80, 107, 108, 109, 146, 147, 148,150, 166, 169, 171, 173, 175,
220, 225, 254, 261, 286, 310, 327, 332, 333, 335, 353, 362, 369, 380, 386, 389, 393, 414, 418, 428, 436,
4461
řada 790000: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 46, 54,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 84
řada 800000: 1, 3, 32, 33, 37, 39, 43, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 81, 90, 96, 99, 100, 114, 116, 121, 126, 129,
130, 147, 148, 150, 154, 168, 170, 172, 187, 190, 194, 195, 204, 214, 224, 225, 226, 227, 229, 234, 249,
252, 259, 266, 269, 279
řada 890000: 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 54,
56, 58, 63, 68, 73, 79, 81, 85, 88, 90, 92, 95, 98, 101, 102, 103, 104, 107, 112, 113, 118, 124, 125, 126,
127, 129, 138, 140, 145, 146, 150, 152, 153

Pokladní doklad



hlavní činnost doklad č. 100000297, 100001411 - 1563, 100000719 - 771, 1000000895
podnikatelská činnost doklad č. 2016190001 - 17, 19, 23, 29, 62, 65, 79, 80, 85, 109, 113, 119, 120,
122, 124, 130 - 154, 168, 169, 185, 190 - 216,

Evidence majetku












Předávací protokol ze dne 15. 1. 2016
Předávací protokol ze dne 24. 2. 2016
Předávací protokol ze dne 6. 4. 2016
Předávací protokol ze dne 14. 4. 2016
Předávací protokol ze dne 26. 4. 2016
Protokol o bezúplatném předání movitého majetku ze dne 13. 4. 2016
Protokol o bezúplatném předání movitého majetku ze dne 27. 4. 2016
Protokol o bezúplatném předání movitého majetku ze dne 28. 4. 2016
Protokol o bezúplatném převedení pozemků č. PP/83/10/360/2015 ze dne 7. 1. 2016
Protokol o předání a převzetí díla ze dne 24. 11. 2016
Znalecký posudek č. 1063/2016 ze dne 8. 6. 2016

Mzdová agenda


Osobní spisy, mzdové listy 5 zaměstnanců

Odměňování členů zastupitelstva


Mzdové listy za rok 2016 všech uvolněných (1) a neuvolněných (10) členů zastupitelstva

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán


Zřizovací listina PO Základní škola Praha 5 - Řeporyje ze dne 25. 3. 2014

Smlouvy o dílo







Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě „Přístavba
ZŠ Řeporyje“ ze dne 3. 12. 2015 + Dodatek č.1SOD z 12. 2. 2016
Smlouva o dílo č. 20/16/CE/CZ
Smlouva o dílo č. SML000 24/16/CE/CZ
Smlouva o dílo č. SML000 14/16/CE/CZ + Dodatek č. 1
Smlouva o dílo č. SML000114/2016 ze dne 30. 5. 2016 + dodatek č. 1 ze dne 2. 11. 2016
Smlouva o dílo č. SML00049/2016 ze dne 5. 1. 2015

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)



Kupní smlouva č. SML 00047/2015 ze dne 11. 12. 2015
Kupní smlouva č. SML 00049/2015 ze dne 31. 5. 2016
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Kupní smlouva č. SML 00058/2015 ze dne 23. 12. 2015
Kupní smlouva č. SML 00026/2016 ze dne 23. 8. 2016
Kupní smlouva č. SML 00029/2016 ze dne 18. 7. 2016
Kupní smlouva č. SML 00028/2016 ze dne 24. 8. 2016
Kupní smlouva č. SML 00027/2016 ze dne 23. 8. 2016

Darovací smlouvy


Smlouva o poskytnutí věcného daru č. SML 00022/2015 ze dne 30. 11. 2015

Smlouvy o výpůjčce


Smlouva o vzájemné výpůjčce SML 00013/2014 ze dne 4. 6. 2014

Smlouvy nájemní






















Nájemní smlouva č. 4 ze dne 2. 5. 2016
Nájemní smlouva č. 31 ze dne 16. 5. 2016
Nájemní smlouva č. 179 ze dne 7. 6. 2016
Nájemní smlouva č. 263 ze dne 20. 7. 2016
Smlouva o nájmu bytu ze dne 10. 3. 2016 + evidenční list
Smlouva o nájmu bytu ze dne 1. 4. 2016 + evidenční list
Smlouva o nájmu bytu ze dne 12. 7. 2016 + evidenční list
Smlouva o nájmu bytu ze dne 12. 2. 2016 + evidenční list
Smlouva o nájmu bytu ze dne 1. 8. 2014 + dodatky č. 1, 2; evidenční listy
Nájemní smlouva ze dne 6. 2. 2013 + dodatky č. 1, 2, 3; evidenční list
Nájemní smlouva ze dne 7. 11. 2012 + dodatek č. 1; evidenční list
Nájemní smlouva ze dne 12. 11. 2012 + dodatek č. 1; evidenční list
Nájemní smlouva ze dne 27. 1. 2003 + dodatek č. 1, 2
Smlouva o nájmu pozemku ze dne 14. 12. 2004 + dodatek č. 1
Nájemní smlouva ze dne 17. 12. 2012 + dodatek č. 1
Smlouva o pronájmu plochy ze dne 6. 4. 2005 + dodatky 1, 2, 3
Nájemní smlouva ze dne 30. 6. 2006 + dodatek č. 1
Pachtovní smlouva ze dne 30. 6. 2014 + dodatek č. 1
Smlouva o nájmu nebytového prostoru č. 69/06 ze dne 20. 12. 2015
Nájemní smlouva SML 00040/2012 ze dne 11. 12. 2012
Smlouva o nájmu pozemku ze dne 14. 12. 2004 + dodatek č. 1

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem



Záměr č. j. MČ P-ŘPRJ 00964/2016
Záměr č. j. MČ P-ŘPRJ 01381/2015

Smlouvy o věcných břemenech


Smlouva o zřízení věcného břemene č. 00043/2016 ze dne 22. 8. 2016
(Souhlas z odboru majetku HMP - č.j. S-MHMP/1448937/2016 ze dne 30. 8. 2016)

Dohody o pracovní činnosti


Dohoda o pracovní činnosti os. č. 9, 61, 110

Dohody o provedení práce


Dohoda o provedení práce os. č. 7, 153, 154

Smlouvy ostatní






Příkazní smlouva ze dne 18. 12. 2015
Smlouva o výkonu funkce technického dozoru objednatele č.00020/2016 ze dne 6. 6. 2016
Smlouva o výkonu funkce technického dozoru objednatele č.00021/2016 ze dne 29. 6. 2016
Smlouva o výrobě časopisu SML00006/2016 ze dne 17. 5. 2016
Smlouva o zabezpečení ekonomicko-účetních služeb č. SML 00036/2011 ze dne 1. 8. 2011 včetně
dodatků 1 - 3

Vnitřní předpisy a směrnice







Směrnice č. 3/2011/S pro účetní odpisy DHM a NHM ve vlastnictví (svěřené správě)
MČ Pha - Řeporyje s platností od 20. 12. 2011
Směrnice č. 4/2013/S o oběhu účetních dokladů s účinností od 1. 1. 2014
Směrnice č. 6/2013/S o evidenci DNM, DHM a dlouhodobého finančního majetku s účinností
od 1. 1. 2014
Směrnice č. 7/2013/S pro evidenci, účtování a oceňování zásob s účinností od 1. 1. 2014
Směrnice č. 5/2013/S časové rozlišení s účinností od 1. 1. 2014
Směrnice č. 3/2014/S k postupu orgánů MČ Praha - Řeporyje při zadávání veř. zakázek malého rozsahu
s účinností od 10. 3. 2014
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Směrnice 4/2016/S ze dne 30. 5. 2016 k provádění inventarizace majetku a závazků
MČ Praha – Řeporyje
Směrnice 5/2012/S ze dne 31. 10. 2012 k postupu orgánů MČ Praha - Řeporyje pro zajištění finanční
kontroly ve veřejné správě; dodatek č. 1 ze dne 10. 12. 2013
Směrnice č. 8/2013/S upravující zásady účtování v rámci podrozvahové evidence s účinností
od 1. 1. 2014
Směrnice pro vedení pokladny a pokladní limity č. 2/2013/S - platnost a účinnost od 20. 2. 2013
Směrnice na opravné položky k pohledávkám č. 9/2012/S ze dne 10. 12. 2012 s účinností od 2. 1. 2013
Směrnice 9/2016/S ze dne 14. 10. 2016 o oběhu účetních dokladů
Směrnice 11/206/S ze dne 1. 11. 2016 pro vedení pokladny a pokladní limity s účinností od 1. 11. 2016
Směrnice 14/2016/S ze dne 30. 10. 2016 opravné položky k pohledávkám
Směrnice 15/2016/S ze dne 30. 10. 2016 časové rozlišení s účinností od 1. 11. 2016
Směrnice 16/2016/S ze dne 30. 10. 2016 pro evidenci, účtování a oceňování zásob s účinností
od 1. 11. 2016
Směrnice 17/2016/S ze dne 30. 10. 2016 upravující zásady účtování v rámci podrozvahové evidence
s účinností od 1. 11. 2016
Směrnice 18/2016/S ze dne 30. 10. 2016 o evidenci dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého
hmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku s účinností od 1. 11. 2016
Směrnice 21/2016/S ze dne 28. 11. 2016 k postupu orgánů Městské části Praha - Řeporyje při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
Příkaz starostky k provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha - Řeporyje a jejích PO ze dne
14. 11. 2016
Plán inventur na rok 2016 platný od 1. 12. 2016
Nařízení tajemníka 3/2016/S ze dne 4. 1. 2016 vnitřní platový předpis
Nařízení tajemníka 6/2016/S ze dne 5. 10. 2016 pracovní řád
Další směrnice a nařízení:
Kancelářský řád
Provádění kontrol dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Výběrová řízení na úředníky
K aplikaci zákona o registru smluv
Archivace smluv
Dodržování povinnosti v oblasti střetu zájmů

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení









Výpis č. 0261/2016/ZMČ16 ze dne 27. 6. 2016
Výpis č. 0138/2015/ZMČ7 ze dne 21. 9. 2015
Výpis č. 0279/2016/ZMČ16 ze dne 27. 6. 2016
Výpis č. 0200/2016/ZMČ12 ze dne 8. 2. 2016
Výpis č. 0243/2016/ZMČ15 ze dne 17. 5. 2016
Výpis č. 0257/2016/ZMČ16 ze dne 27. 6. 2016
Výpis č. 0261/2016/ZMČ16 ze dne 27. 6. 2016
Výpis č. 0272/2016/ZMČ16 ze dne 27. 6. 2016

Vyúčtování


Vyúčtování služeb 2015 - 2 byty
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