
OBEC KRENICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 - NÁVRH

Obec Křenice, Křenice 48,
Právní forma :
Předmět činnosti :
IČO:
Rozvahový den :
Starosta :
Místostarosta :
Kontrolní výbor :

předseda :
Finanční výbor :

předseda :
Počet členů zastupitelstva :
Odpisový plán :

34012 Švihov
uzenině samosprávný celek
stanoveno zák.č. 128/2000 Sb.
00255718
31.12.2020
Jana Vlčková
Vítězslav Chval
počet členů 3
Jaroslav Zdvořák
počet členů 3
Be. Vlastimil Rejthar
7
účetní jednotka prováděla k 3 l .12.2020 odpisy
dle odpisového plánu

Vedení účetnictví obce jako USC se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to především
vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě, zákon č. 250/2000 Sb.o rozpoč-
toyých pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb.upraveny Českými účetními
standardy.

Příjmy celkem v Kč

daň z příjmu íyz.osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyz.osob z samost.výděl.čin.
daň z příjmu íyz.osob z kapitál.výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu práv.osob za obec
DPH
odvody za odnětí zem.půdy
poplatek - likvidace komunál.odpadu
poplatek - ze psů
správní poplatky
daň z hazardu
zrušený odvod z loterií

rozpočet po změnách skutečnost

719 000,-
15 000,-
72 000,-

600 000,-
87 400,-

l 477 000,-
563,-

93 450,-
3 870,-

700,-
21 000,-

6,-

718435,77
11 191,82
71959,13

538 658,24
87 400,-

l 476 948,47
562,40

93 434,-
3 870,-
620,-

20 364,12
5,52



daň z nemovitostí 345 000,-
dotace na volby - do zastupitel.krajů 31 000,-
jednorázový příspěvek obcím 255 000,-
neinv.přij .transf. ze SR - dotace na st.správu 68 100,-
dotace ze SR od ÚP na mzdy 118 548,-
dotace na lesy - obnova, výchova porostů 20 376,-
dotace lesy - obnova oplocenek 18 802,-
dotace lesy- zmírnění kůrovcové kalamity 128 412,-
dotace MMR - oprava místní komunik.Přetín l 760 615,-
dotace PK - oprava místní komunik.Křenice 450 000,-
lesy - příjmy za prodej dřeva 157 000,-
za propagaci 2500,-
příjem z pronájmu obecních pozemků 64 000,-
příjmy z prodeje pozemků 15 420,-
příjmy za tříděný odpad 32 100,-
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 48,-
příjmy z úroků na běžných účtech 500,-

Příjmy celkem

340 005,49
31 000,-

255 000,-
68 100,-

118548,-
20 376,-
18 802,-

128412,-
1760615,-
450 000,-
156539,-

2330,-
63 742,-
15 420,-
32 064,-

48,-
500,04

6 484 951?-

Výdaje celkem v Kč
rozpočet po změnách skutečnost

pěstební činnost - lesy - materiál, ost.služby,
odměny

správa v lesním hosp.
silnice - služby, materiál, oprava komunikací 3
příspěvek na územ.doprav.obslužnost
kanalizace - služby-rozbory
neinv.příspěvek na MS Bórový
knihovna - odměny, časopisy, el.energie,materiál
ost.záležitosti kultury - materiál, pohoštění, věc.dary,

služby, odměny, smaltované
uvítací ovály před obce

místní rozhlas - popl.OSA
ost.tělových.činnost - neinv.dotace spolku
veřejné osvětlení - el.energie, oprava VO řCřenice
neinv.transfer Spolku Bowling Přetín
místní hospod. - mzdy, SP,ZP,odměny,ochranné

pomůcky,materiál, služby, opravy,
daň z nemovitostí

svoz nebezpečného odpadu
svoz komunálního odpadu - odvozy
svoz velkoobjemového odpadu
veřejná zeleň - odměny, poh.hmoty, materiál

342 080,-

37230,-
771 000,-

8 932,-
9 000,-
2 000,-

42 000,-
242 200,-

6382,-
40 000,-

938 500,-
25 000,-

261 924,-

9 500,-
244 500,-
31 000,-
65 200,

339 287,80

37 236,-
3 684 048,70

8 932,-
8 543,-
2 000,-

41 186,-
240 837,85

6 382,-
40 000,-

938343,31
25 000,-

260 783,-

9 348,59
284 910,70
30 762,93
49915,-



hasiči - el.energie, věcné dary, materiál, DHDM, 74 800,-
PHM, neinv.dotace spolku SDH
Kronice

obecní zastupitelstvo - odměny, ZP, tel.poplatky, 690 550,-
cestovné, školení

volby do zastup.krajů - odměna volební komisi, 21 397,-
refiindace mzdy, materiál, cestovné,
pohoštění

místní správa - odměny, el.energie, materiál, knihy, 481018,-
tiskoviny, poštovné, tel.poplatky,
popl.banka, služby,pohoštění,servis programů,
neinv. transfery nezisk. organ.,ost.nákupy,
poskytované zálohy vlastní pokladně,
příspěvek na JSDH Chudenice, příspěvek
za správu evidence obyvatel, právnické
poplatky

pojištění majetku 31190,-
vratká dotace na volby z r.2019 8 941,-
daň z příjmu práv.osob za obec 87 400,-

Výdaje celkem

73 335,50

689 558,93

21 397,-

479 349,70

31 190,-
8941,-

87 400,-

7 358 216,98

Celkem rozpočtové příjmy
Celkem rozpočtové výdaje

Rozdíl mezi rozpočt. příjmy a výdaji

6 484 951,00 Kč
7 358 216,98 Kč

- 873 265,98 Kč

Schodek rozpočtu byl kryt finančními prostředky z let minulých.

Stav běžného účtu u KB k 31.12.2020 5 397 194,77 Kč

Stav běžného účtu u CNB k 31.12.2020

Majetkový účet u ČS - stav k 31.12.2020

Pokladní hotovost k 31.12.2020

Zboží - propagace na skladě

l 944 327,65 Kč

328 324,53 Kč

109 596,

67370»-

Kč

Kč

Závazky k 31.12.2020 - mzdy, ZP, daň za 12/2020
nezaplacené faktury z 12/2020
zálohy - el.energie
nevyčerpaná záloha z dotace na volby

75 634,- Kč
49480,43 Kč

154 470,- Kč
9 603,- Kč

celkem 289 187,43 Kč



Hodnota majetku podle druhu k 31.12.2020 :
drobný dlouhod.nehmotný majetek
budovy, stavby
samostatné movité věci
drobný hmotný majetek
pozemky
územní plán + kompl.pozemk.reforma
umělecká díla a předměty

celkem

80 281,80 Kč
13208939,20 Kč
2 678 076,- Kč

920 332,78 Kč
5 344 679,47 Kč

466 350,- Kč
4 000,- Kč

22 702 659,25 Kč

Majetek obce byl fyzicky a dokladově překontrolován. Nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly.

Rozbor výdajů

Lesy
odměny
materiál
služby - těžba,vyžinování, sázení.. .

Správa v lesním hospodářství
odměna - správcovství

Silnice
služby - letní a zimní údržba, PD na

opravu komunikací
materiál
oprava místních komunikací v Přetíně
a ve Křenicích

Celkem

339 287,80

37236?-

3 684 048,70

15 072,-
38053,80

286 162,-

37236

55504

13 091,59
3615453,11

Dopravní obslužnost
výdaje na územní dopr.obslužnost

Kanalizace
služby - rozbory

MS
neinv.příspěvek na MS Bórový

8932)-

8543?-

2000»-

8932

8 543,-

2000



Knihovna
odměna knihovnici
časopisy
materiál
el. energie

41 186,

Ostatní záležitostí kultury
materiál - májky v obcích, vepřové hody
odměny
ostatní služby
pohoštění - dětský den, rybářské závody, mše
věcné dary - blahopřání jubilantům, rybářské závody
smaltované uvítací ovály před obce - 7 ks

240 837,85

Místní rozhlas
poplatky OSA

Tělovýchovná činnost
příspěvek TJ Sokol Křenice

Ostatní zájmová činnost
dotace Spolku Bowling Přetín

Veřejné osvětlení
el.energie
oprava VO v Křenicích

Místní hospodářství
mzdy (veř.prosp.práce)

( <.<.

11

15

SP
ZP (
odměny
ochranné pomůcky
materiál
poplatky banka
ostatní služby
opravy
platby daní a poplatků

Svoz nebezpečných odpadů
služby - odvozy

Svoz komunálního odpadu
služby - odvozy

)
)

6 381,30

400005-

25000)-

938 343,31

260 783•)-

9 348,59

244 439,37

12 000,-
2 620,-

276,-
26 290,-

8 113,-
67 085,-
36 209,43
54 594,-
26581,62
48 254 ,80

6381,30

40 000,-

25000

56959,37
881 383,94

114 138,-
28 308,-
10 273,-
3 212,-
2 207,50
11 684,50

360,-
19 844,-
68 970,-
l 786,-

9 348,59

244 439,37



Svoz velkoobjemového odpadu 30 762,93
služby - odvozy

Veřejná zeleň 49 915,-
odměny
materiál
pohonné hmoty a maziva

Hasiči 73 335,50
el. energie
materiál
drobný hmotný majetek - obleky
pohonné hmoty
věcné dary na hasič.bál do Krenic a Klatov
neinv. dotace SDH Křenice

Zastupitelstvo obce
odměny
ZP z odměn
telefonní poplatky
cestovné
školení

Volby do zastupitelstev krajů
odměny OVK
refundace mzdy
materiál
cestovné

pohoštění

689 558,93

21397•r

30 762,93

19045,-
8 116,-

22 754,-

6 290,50
540,-

18719,-
518,-

7 268,-
40 000,-

617556,-
55 632,-
5 257,93
6 863,-
4250,-

13 727,-
2935,-
2 693,-
l 390,-

652,-

Místní správa
odměny
knihy, tiskoviny...
materiál
el.energie
poštovné
telefonní poplatky
poplatky banka
právnické služby
servis programů na PC
ost. služby
členský poplatek SMS
pohoštění

479 349,70
126 000,-

970,-
11 765,06
87 932,66
l 767,-
13 404,54
5 846,80

722,-
13 804,25
46 339,39
2 906,-
l 206,-



poskytované zálohy vlastní pokladně
neinv.prisp.nezisk.org. - Charita Klatovy, Diakonie Merklín,

Linka bezpečí
příspěvek na JSDH Chudenice
neinv.transfer obci za evidenci obyvatel

Pojištění
pojištění majetku

Vratká dotace z voleb
vratká nevyčerpané dotace z r.2019

Daň z příj.práv.osob za obec
odvod

31190

8941

»-

)-

87400;-

109 596,-
17 000,-

40 000,-
90,-

31 190,

8941

87 400,

Celkem výdaje 7 358 216,98

Finanční vypořádání dotací za rok 2020

Dotace do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem 2 850 853,- Kč.
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce.
Dotace byly řádně vyúčtovány. Vratká dotace z voleb činí 9 603,-Kč ,byla v řádném
termínu vyúčtována a odvedena na účet Plzeňského kraje.

Poskytovatel účel už položka rozpočet čerpání %

KÚPK

UP Klatovy

PK

Mze

Mze

výkon státní správy

operační program lidské 13013
zdroje-veř.prosp .práce 13101

lesy - na oplocenky

lesy - obnova, výchova
porostů

29014

lesy - zmírnění dopadů 29030
kůrovcové kalamity

4112

4116

4122

4116

68 100

118548

18802

20376

4116 128412

68100

118548

18802

20376

128412

100

100

100

100

100

státní rozpočet na volby do zastupitel.krajů 98193 4111 31 000 21 397 69,02



státní rozpočet-jednorázov. příspěvek obcím 98024 4111 255000 255000 100

MMR silnice - oprava místní komu- 17058 4116 1760615 1760615 100
nikace v Přetíně

Součástí závěrečného účtuje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Křenice, IČO
00255718, za rok 2020,

Schváleno OZ dne :

Vítězslav Chval
místostarosta obce

Jana Vlčková
starostka obce

Vyvěšeno :

Sejmuto :

Vyvěšeno na el.úřední desce :



KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Skroupova 18, 306 13 Plzeň

Čj: PK-EK/2892/20

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Křenice, IČO: 00255718

za rok 2020

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 9.3.-15.3.2021 s přerušením
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:
na KÚPK, odbor ekonomický, Škroupova 18, 306 13, Plzeň

Přezkoumané období: 1.1. 2020 - 31. 12. 2020

Přezkoumání vykonaly:
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Marcela Sroubková
kontrolorka:

Blanka Vilímcová

Písemnosti elektronicky poskytla: Jana Vlčková ~ starostka obce
Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením
doručeným územnímu celku dne 23. 2. 2021 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Přezkoumání bylo provedeno dálkově, písemnosti a podklady byly územním
samosprávným celkem dodány elektronickým způsobem nebo získány z veřejně
dostupných informací (úřední deska USC, internetové stránky USC, profil
zadavatele veřejných zakázek, registr smluv, informační portál MF MONITOR).



A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti Popis písemnosti

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn od 27. 11. 2019, schválen
v ZO dne 13. 12. 2019 jako schodkový

Rozpočtová opatření v roce 2020 bylo provedeno celkem 9 rozpočtových
opatření, která byla po schválení ZO a starostkou řádně
zveřejněna v zákonné lhůtě

Schválený rozpočet na rok 2020 řádně zveřejněn dne 20. 12. 2019
Střednědobý výhled
rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 -
2021 byl zveřejněn od 7. 12. 2018, schválen v ZO dne
28. 12. 2018 a poté schválený střednědobý výhled
rozpočtu řádně zveřejněn dne 7. 1.2019

Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl zveřejněn od
14. 2. 2020, projednán a schválen v ZO dne 26. 5. 2020
bez výhrad a po schválení zveřejněn dne 22. 6. 2020

Bankovní výpis předloženy k 31. 12. 2020 (KB, CNB, CS)
Hlavní kniha za období 1 -12/2020
Inventurní soupis majetku
a závazků

Příkaz k provedení inventarizace k 31. 12. 2020,
Směrnice pro provedení inventarizace ze dne
16. 12.2020, Inventarizační zpráva za rok 2020 ze dne
1.2.2021, Inventumí soupisy účtů k 31. 12.2020

Kniha došlých faktur za období 1 -12/2020
Kniha odeslaných faktur | za období 1 -12/2020
Pokladní kniha (deník) | za období 1 -12/2020
Příloha rozvahy předložena k 31. 12.2020
Rozvaha předložena k 31. 12.2020
Účetní deník
Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty

za období 1 -12/2020
předložen za období 1 - 12/2020

Smlouvy o dílo
předložen k 31. 12.2020
Smlouva o dílo č. 08-1542.0160004ANA ze dne 24. 3.
2020 uzavřená s firmou Eurovia Silba a.s. Plzeň
Smlouva o dílo č. 09-1542.0160004ANA ze dne 24. 3.
2020 uzavřená s firmou Eurovia Silba a.s. Plzeň

Zápisy zjednání
zastupitelstva včetně
usnesení

ze dne 13. 12. 2019, 28. 2. 2020, 26. 5. 2020, 26. 8.
2020,7. 10.2020, 10.11.2020, 15.12.2020

Kontrolní a finanční výbor Finanční výbor zápis ze dne: 7.4.2020,30. 6. 2020,
8.9.2020
Kontrolní výbor zápis ze dne: 16. 1. 2020, 14. 4. 2020,
27.6.2020,26.9. 2020,9.12.2020
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B. Zjištění z jednorázového přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření USC Křenice:

Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké
vnímané rizikovosti některých předmětů nebyly všechny předměty přezkoumání
podrobeny detailnímu prověřování. Detailní prověření těchto předmětů
přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jejich rizikovosti
v příštích obdobích. V rámci prověření zúženého rozsahu předmětů
přezkoumání viz bod A. Přezkoumané písemnosti byly zjištěny následující méně
závažné chyby a nedostatky:

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
Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
-§ 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.

Nedostatek: Obec nezveřejnila do 15 dnů ode dne jejího uzavření Smlouvu o dílo č.
08-1542.0160004ANA, na akci "Křenice - oprava MK p.č. 523 a část č. č. 43" ze dne
24. 3. 2020 a Smlouvu o dílo č. 09 - 1542.0160004ANA na akci "Přetín oprava MK p.
č. 732/1" ze dne 24. 3. 2020. Obec zveřejnila uvedené Smlouvy o dílo na elektronické
úřední desce obce dne 21. 5. 2020 a v registru smluv dne 9. 6. 2020.

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

C. Závěr

l. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2020

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.
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II. Při přezkoumání hospodaření USC Křenice za rok 2020

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb.):

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
Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
- § 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
Nedostatek: Obec nezveřejnila do 15 dnů ode dne jejího uzavření Smlouvu o dílo č.
08-1542.0160004ANA na akci "Křenice - oprava MK p.č. 523 a část č. č. 43" ze dne
24. 3. 2020 a Smlouvu o dílo č. 09 - 1542.0160004ANA na akci "Přetín oprava MK p.
č. 732/1" ze dne 24. 3. 2020. Obec zveřejnila uvedené Smlouvy o dílo na elektronické
úřední desce obce dne 21 .5.2020 a v registru smluv dne 9. 6. 2020.

III. Při přezkoumání hospodaření USC Křenice za rok 2020

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření USC Křenice za rok 2020

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující
ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku

0,00 %

1,93%

0%

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh územního
celku:

A. 1 Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního
předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulov\

„Ověřily jsme poměr dluhu O % USC Křenice k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly
přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Dluh USC Křenice nepřekročil 60
% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Při ověření bylo zjištěno, že
poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový."
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Krajský úřad Plzeňského kraje dne 15.3.2021

Uzemní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly, Skroupova 18, 306 13 Plzeň.

Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a
projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 15. 3. 2021.
Zpráva byla zaslána datovou schránkou a byla opatřena elektronickými podpisy
kontrolorek, které přezkoumání vykonaly.

Rozdělovník

elektronicky:
USC Křenice - starostka obce Jana Vlčková

Krajský úřad Plzeňského kraje - Ing. Marcela Sroubková

Poučení:

Uzemní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Skroupova 18,
306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečným účtem v orgánech územního celku.
Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona
č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení §13 odst. 1 písm. b) téhož
zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení §
14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za to lze uložit územnímu celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000,00 Kč.
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