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ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
obec Podbořany, IČ: 00265365,
za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání
hospodaření.
Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 11. 09. 2018.
Přezkoumání se uskutečnilo v obci Podbořany se sídlem Mírová 615, 441
Podbořany ve dnech:
- 22.10.2018-23.10.2018
- 4.3.2019-5.3.2019
na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
-

Ing. Věra Pelikánová - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
Ing. Alena Babická - kontrolorka
Ing. Barbora Jirásková - kontrolorka

Zástupci územního samosprávného celku:
-

Mgr. Reindl Radek - starosta
Bc. Jaroslava Gašparová - vedoucí finančního odboru
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Předmět přezkoumání hospodaření:
Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást
závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst. 1 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů:
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,
b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
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.

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) účetnictví vedené územním celkem,
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Hlediska přezkoumání hospodaření:
Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. ověřuje z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem,
o účetnictví a o odměňování,
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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A. Přezkoumané písemnosti
I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti
Druh písemnosti

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

- zpracován dle rozpočtové skladby, zveřejněn v souladu s § 11 zákona
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů na úřední desce i desce
umožňující dálkový přístup od 10. 1. 2018 do 8. 2. 2018.
- rozpočtové provizorium se stanovuje nejdéle na období od 1. 1.2018
Pravidla
do 30. 4. 2018. Provizorium vychází ze skutečnosti období leden až
rozpočtového
duben 2017 upravené na základě požadavků příkazců operace (snížení
provizoria
případně zvýšení). V době rozpočtového provizoria nesmí být zahajovány
ani financovány nové investiční akce, jejich příprava však může
pokračovat v plánovaném rozsahu. Vlastním příspěvkovým organizacím
bude poskytnut příspěvek na provoz maximálně do výše příspěvku
poskytnutého ve stejném období roku 2017,
- usnesení zastupitelstva města (dále také ZM) č. III/9 ze dne 8. 11. 2017,
- FIN 2-12 M za období leden 2018 a 2017.
Rozpočtová opatření - rozpočtové opatření (dále také RO)
č. 1 - č. 4 schváleno ZM dne 7. 2. 2018,
č. 5 - č. 10 schváleno radou města (dále také RM) dne 28. 2. 2018,
č. 11 - č. 16 schváleno ZM dne 2. 5. 2018,
č. 17- č. 19 schváleno RM dne 30. 5. 2018,
č. 20 - č. 23 schváleno RM dne 20. 6. 2018,
č. 24 - č. 30 schváleno RM dne 25. 7. 2018,
č. 31 - č. 34 schváleno ZM dne 1. 8. 2018,
č. 35 - č. 38 schváleno RM dne 12. 9. 2018,
č. 39 - č.41 schváleno RM dne 1. 10. 2018,
č. 42 - č. 43 schváleno RM dne 14. 11.2018,
č. 44 - č. 53 schváleno ZM dne 19. 12. 2018,
č. 54 schváleno starostou města dne 20. 12. 2018,
č. 55 - č. 56 schváleno starostou města dne 28. 12. 2018;
- všechna RO zveřejněna v řádném termínu na internetových stránkách
obce;
- ZM stanovilo na svém jednání dne 7. 2. 2018 usnesením č. III/4
Rozpočtová pravidla pro rok 2018. Tato pravidla mimo jiné stanovují
kompetenci RM a starostovi k provádění RO v určeném rozsahu.
- schválen ZM dne 7. 2. 2018 jako rozpočet schodkový, příjmy ve výši
Schválený rozpočet
136 769 900 Kč, výdaje ve výši 192 663 070 Kč,
- schodek ve výši 55 893 170 Kč je pokryt nahospodařenými finančními
prostředky z minulých let - běžný účet ÚSC k 31. 12. 2017 činí
66 463 068,31 Kč,
- závazné ukazatele pro obec stanoveny.
- závazné ukazatele rozpočtu jednotlivým PO byly stanoveny ZM dne
Stanovení
závazných ukazatelů 7. 2. 2018 v rámci schválení rozpočtu Města Podbořany na rok 2018,
sdělení závazných ukazatelů rozpočtu (stanovení závazného vztahu k PO
zřízeným
organizacím
města) doloženo u všech PO.
- zpracován na roky 2017 až 2020, schválen ZM usnesením č. 111/15 dne
Střednědobý výhled
22. 2. 2017, zveřejněn na internetových stránkách města dne 9. 3. 2017,
rozpočtu
na úřední desce je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické
podobá a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
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Závěrečný účet

Bankovní výpis

Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Faktura

Hlavní kniha
Inventurní soupis
majetku a závazků

Odměňování členů
zastupitelstva

Pokladní doklad
Pokladní kniha
(deník)

- zpracován na roky 2019 až 2022, schválen ZM usnesením č. III/9 dne
19. 12. 2018, zveřejněn na internetových stránkách města dne
21. 12. 2018, na úřední desce je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné
podoby,
- návrh závěrečného účtu za rok 2017 zveřejněn na úřední desce a desce
umožňující dálkový přístup od 6. 4. 2018 do 3. 5. 2018,
- závěrečný účet za rok 2017 byl projednán a schválen ZM usnesením
č. III/6 dne 2. 5. 2018 s výrokem souhlasu hospodaření bez výhrad,
- schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách města
dne 4. 5. 2018,
- na úřední desce je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné
podoby.
- k 30. 9. 2018 a k 31. 12. 2018 souhlasí zůstatky bankovních výpisů SÚ
231, SÚ 236 s účetním záznamem výkazu Rozvaha a řádky 6010 a 6020
výkazu FIN 2-12 M; zůstatky bankovních výpisů SÚ 241 a 245 s účetním
záznamem výkazu Rozvaha.
- ze dne 1. 9. 2018, odpovědnost za svěřené peněžní prostředky příjmové
pokladny - Moštárna.
- kontrolovány faktury vystavené k účtu 19-625481/0100
od č. PF-2018-FA-0001 do č. PF-2018-FA-0008 a faktury přijaté k účtu
94-5215481/0710 od č. 2018001/18 do č. 2018008/18 a k účtu
625481/0100 od č. 201/18 do č. 254/18 a od č. 875/18 do č. 920/18.
- k 30. 9. 2018 a k 31. 12. 2018.
- předloženo: Směrnice k inventarizaci majetku a závazků č. 4/2011,
schválena RM dne 16. 11. 2011 usnesením č. 517/2011, účinná
od 16. 11.2011;
plán inventur ze dne 8. 11. 2018, termín inventarizace od 2. 1. 2019 do
30. 1. 2019;
proškolení inventarizační komise ze dne 6. 12. 2018;
inventarizační zpráva ze dne 30. 1. 2019 - inventarizační rozdíly
nezjištěny;
jednotlivé inventurní soupisy rozvahových a podrozvahových účtů.
- prověřeny funkční odměny uvolněného starosty, uvolněného
místostarosty, předsedy kontrolního výboru, předsedy finančního výboru,
dvou členů rady, člena finančního výboru, členky komise a dvou členů
zastupitelstva města volebního období 2014 - 2018 dle mzdových listů,
- měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů ZO
volebního období 2018 - 2022 stanoveny usnesením ZM č. 1/12 ze dne
31. 10. 2018,
- prověřeny funkční odměny uvolněného starosty, uvolněného
místostarosty, dvou členů rady, předsedy kontrolního výboru a současně
člena komise pro školství, mládež, tělovýchovu, dále předsedy finančního
výboru, člena finančního výboru, člena kontrolního výboru a člena
zastupitelstva města volebního období 2018 - 2022 dle mzdových listů.
- kontrolovány doklady příjmové pokladny od č. 8059 do č. 8068
a doklady valutové pokladny od č. 7101 do č. 7103.
- ke dni 30. 9. 2018 a k 31. 12. 2018 souhlasí zůstatek pokladní knihy
na stav SÚ 261 výkazu rozvaha;
ÚSC neúčtuje v režimu oddělených pokladen;
pokladní limity stanoveny Směrnicí upravující jednotný postup při vedení
cokladen, cenin, přísně zúčtovatelných tiskopisů a cenných papírů
:. 3/2011, schválenou RM dne 12. 10. 2011 usnesením č. 454/2011,
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ve znění dodatku č. 1 schváleného RM dne 4. 9. 2013 usnesením
č. 350/2013, dodatku č. 2 schváleného RM dne 2. 3. 2016 usnesením
č. 105/2016, dodatku č. 3 schváleného RM dne 6. 9. 2017 usnesením
č. 378/2017.
Příloha rozvahy
- k 30. 9. 2018 a k 31. 12. 2018.
Rozvaha
- k 30. 9. 2018 a k 31. 12. 2018.
- kontrolovány doklady bankovního účtu Fondu rozvoje bydlení
Účetní doklad
č.: 400001, 400039, 400040, 400041, 400071, 400080, 400112, 400126,
400127, 400163 a 400169 (bankovní výpisy od č. 1 do č. 11); doklady
příjmového běžného účtu KB od č. 300032 - do č. 300042 a od č. 300188
- do č. 300192 (bankovní výpisy od č. 32 do č. 42 a od č. 188 do č. 192);
doklady výdajového běžného účtu KB č.: 400348, 400349, 400350,
400351, 400352, 400353, 400354, 400359, 400360, 400361, 400364,
400369 (bankovní výpisy od č. 161 do č. 174); doklady běžného účtu
ČNB č.: 400262, 400282, 400283, 400284, 400292, 400293, 400301,
400307, 400316, 400317 (bankovní výpisy od č. 42 do č. 51); doklad
č. 330004 o zaúčtování mezd.
Účtový rozvrh
- k 30. 9. 2018 a k 31. 12. 2018.
Výkaz pro hodnocení - k30. 9. 2018, k 31. 1.2018, k31. 1. 2017 a k 31. 12. 2018.
plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty - k 30. 9. 2018 a k 31. 12. 2018.
- dne 31. 1.2018 schválila RM usnesením č. 39/2018 a ZM usnesením
Zřizovací listina
organizačních složek č. 111/13 dodatek č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
vykonávajících činnost škol; tj.: Základní škola Podbořany, Husova 276,
a příspěvkových
organizací, odpisový okres Louny; Základní škola T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445,
okres Louny; Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny;
plán
Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny. Zřizovací listiny byly
doplněny o limity hotovostních výdajů pro celé organizace na celý
kalendářní rok;
- odpisové plány příspěvkových organizací schválila rada města dne
31. 1. 2018, a to usnesením č. 23/2018 Domov pro senjory, příspěvková
organizace; č. 24/2018 Mateřská škola Podbořany, Bří Čapků 795, okres
Louny; č. 25/2018 Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny;
č. 26/2018 Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny.
- žádost o příspěvek pro Fotbalový klub Hlubany, z. s. na zajištění
Smlouvy a další
provozních nákladů, nájmu, činnosti s mládeží a zabezpečení akcí
materiály k
pořádaných žadatelem ve výši 30 000,- Kč ze dne 5. 4. 2018 projednána
poskytnutým
a schválena ZM dne 2. 5. 2018 usnesením č. 111/14 ve výši 55 961, 54 Kč
účelovým dotacím
- veřejnoprávní smlouva ze dne 4. 6. 2018, doklad o poskytnutí dotace výpis KB ze dne 11. 6. 2018, pokyn k plnění veřejných výdajů č. 3327/18,
účetní doklad č. 1050046 .
- žádost o příspěvek pro Karale dub Podbořany, z. s. na zajištění
provozních nákladů, nájmu, ve výši 120 000,- Kč ze dne 5. 4. 2018,
projednána a schválena ZM dne 2. 5. 2018 usnesením č. 111/14 ve výši
142 254,86 Kč,
- veřejnoprávní smlouva ze dne 15. 5. 2018, doklad o poskytnutí dotace výpis KB ze dne 16. 5. 2018, pokyn k plnění veřejných výdajů č. 3271/18,
účetní doklad č. 880023.
- žádost o příspěvek pro OKAP Podbořany, z. s. na zajištění činnosti
spolku a nákup s instalací herního prvku - certifikované houpačky celkem
ve výši 25 000,- Kč ze dne 21. 2. 2018, projednána a schválena RM dne
28. 2. 2018 usnesením č.14/2018 ve výši 25 000 Kč,
- veřejnoprávní smlouva ze dne 6. 3. 2018, doklad o poskytnutí dotace výpis poř. č. 45 účtu u KB č. 625481/0100 ze dne 12 3. 2018, pokyn
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k plnění veřejných výdajů č. 3155/18, účetní doklad č. 450033.
- byly prověřeny městem přijaté dotace označené účelovým znakem:
- ÚZ 14004 Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně,
- ÚZ 14984 Dotace pro jednotky SDH obcí - 014240 - investice,
- ÚZ 15091 Program péče o krajinu,
- ÚZ 29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37
odst. 6 a 7 lesního zákona,
- ÚZ 00022 Program na podporu JSDHO,
- ÚZ 00092 SMT - Primární prevence v ÚK,
- ÚZ 00102 FR - Program na záchranu a obnovu kulturních památek,
- ÚZ 13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálněprávní ochrany dětí),
- ÚZ 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce,
- ÚZ 33063 OP VW - P03 neinvestice,
- ÚZ 34002 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností - NIV,
- ÚZ 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR
- ÚZ 98187 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami
do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích,
- kontrolováno z hlediska označení příjmů a výdajů účelovým znakem.
Smlouvy nájemní
- prověřen postup pronájmu nemovitého majetku u p. p. č. 111 - orná
půda (o výměře 780 m2) k. ú. Kněžice u Podbořan, usnesení RM
č. 188/2018 ze dne 4. 4. 2018, nájemní smlouva ze dne 12. 4. 2018,
vnitřní účetní doklad č. 200086, doklad o úhradě - výpis KB poř. č. 74
k účtu č. 19-625481, účetní doklad č. 300074, 740008.
Smlouvy o převodu
- prověřen postup při prodeji nemovitého majetku st. p. č. 2160 majetku (koupě,
zastavěná plocha (o výměře 2828 m2) k. ú. Podbořany, jejíž součástí je
prodej, směna,
budova bez čp., st p. č. 2159 2160 - zastavěná plocha (o výměře 69 m2)
převod)
k. ú. Podbořany, jejíž součástí je budova bez čp., a p. p. č. 2199/1 ostatní plocha, dle Geometrického plánu č. 1624-5195/2016 z p. p. č.
2199 vznikla p. p. č 2199/1 (7558 m2) k. ú. Podbořany, usnesení ze dne
č. III písm. k) ze dne 8. 11. 2017, usnesení č. 111/10 písm. I) ze dne
28. 2. 2018, smlouva o budoucí smlouvě kupní ze dne 31. 1. 2018,
smlouva o složení finanční kauce při převodu nemovitosti ze dne
31. 1. 2018, kuní smlouva ze dne 24. 4. 2018, návrh na vklad do katastru
nemovitostí ze dne 2. 5. 2018, doklad o úhradě kauce - výpis KB poř. č. 7
k účtu č. 43-0529700277/0100, účetní doklad č. 400034, 70001, doklad
o úhradě - výpis KB poř. č. 82 ze dne 25. 4. 2018 k účtu
č. 19-625481/0100, účetní doklad č. 300082, 820004, výpis KB poř. č. 84
ze dne 27. 4. 2018 k účtu č. 19-625481/0100, účetní doklad č. 300084,
840001, výpis KB poř. č. 85 ze dne 30. 4. 2018 k účtu č. 19-625481/0100,
účetní doklad č. 300085, 840030, vnitřní účetní doklad č. 6176, účetní
doklad č. 440020,440027, 440076,440077, 440116,200128, vyrozumění
o provedeném vkladu do katastru ze dne 23. 5. 2018.
Smlouvy o věcných
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
břemenech
č. IV-12-4015385/VB/01 z 12. 6. 2018, strana oprávněná ČEZ Distribuce,
a. s., IČ 24729035 zastoupená ENERGOARCH s. r. o., IČ 25422995;
Dozemek pare. č. 2235/3 v k. ú. Podbořany, rozsah věcného břemene
dle geometrického plánu ě. 1703-79/2017, sjednána jednorázová náhrada
\/e výši 1 000,00 Kč bez DPH. Záměr zřídit věcné břemeno byl schválen
jsnesením rady Města Podbořany č. 291/2018 dne 30. 5. 2018. Právní
Ičinky vkladu k 20. 6. 2018. Předloženo ke kontrole: doklad č. 440101
le dne 22. 6. 2018 - přeúčtování na analytický účet pro věcná břemena;
^ cdoklad č. 200172 ze dne 23. 10. 2018 - předpis smluvní náhrady; doklad
Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím
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č. 1640010 ze dne 22. 8. 2018 - příjem úhrady smluvní částky (bankovní
výpis č. 164 příjmový účet KB),
- Smlouva o zřízení služebnosti ze dne 21. 9. 2018, strana oprávněná Česká telekomunikační infrastruktura a. s., zatížený pozemek č. 512/1
k. ú. Podbořany, usnesení Rady města č. 446/2018 ze dne 12. 9. 2018,
oznámení o zahájení řízení, seznámení s podklady pro rozhodnutí ze dne
8. 10. 2018, účetní doklad č. 440219, sestava z modulu majetku
programu VĚRA, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru
nemovitostí ve věci sp. zn. V-3288/2018-533 ze dne 30. 10. 2018.
Zveřejněné záměry o - doložka ke zveřejnění záměru prodeje st. p. č. 2160 - zastavěná plocha
(o výměře 2828 m2) k. ú. Podbořany, jejíž součástí je budova bez čp.,
nakládání s
majetkem
st p. č. 2159 2160 - zastavěná plocha (o výměře 69 m2)
k. ú. Podbořany, jejíž součástí je budova bez čp., a p. p. č. 2199 ostatní plocha k. ú. Podbořany včetně katastrální mapy (od 16. 8. 2017
do 11. 1.2018),
- doložka ke zveřejnění záměru pronájmu p. p. č. 111 - orná půda
(cca 800 m2) k. ú. Kněžice u Podbořan včetně katastrální mapy
(od 20. 3. 2018 do 5. 4. 2018).
- VZ malého rozsahu na akci: "Rekonstrukce zpevněné plochy v areálu
Dokumentace
u ZŠ TGM v Podbořanech", Výzva k podání cenové nabídky ze dne
k veřejným
zakázkám
31. 5. 208 zveřejněna dne 5. 6. 2018, Zpráva o jednání hodnotící komise
ze dne 18. 6. 2018, usnesení rady města č. 307/2018 ze dne 20. 6. 2018,
smlouva o dílo č. 238/2018 ze dne 1. 7. 2018 - zveřejněna dne
19. 7. 2018, konečná cena zveřejněna, FD 1142, 1291, účetní doklad
č. 400324, 400368, výpis KB č. 155, 173 (BÚ 625481/0100).
- Směrnice č. 3/2011 upravující jednotný postup při vedení pokladen,
Vnitřní předpis a
cenin, přísně zúčtovatelných tiskopisů a cenných papírů,
směrnice
- usnesení Rady města Podbořany č. 15 ze dne 21. 6. 2006 - vypisovat
nabídková řízení od 250 000,- Kč (včetně DPH).
Výsledky kontrol
- dne 31. 1. 2018 schválila rada města usnesením č. 32/2018 plán
zřízených organizací veřejnosprávních kontrol pro rok 2018. V souladu s ním bylo k datu
dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC provedeno pět veřejnosprávních
kontrol.
Byl předložen:
Protokol č. 1 ze dne 16. 4. 2018 o kontrole v Základní škole Podbořany,
Husova 276, okres Louny;
Protokol č. 2 z 2. 5. 2018 o kontrole v Základní škole T. G. Masaryka
Podbořany, Husova 445, okres Louny;
Protokol č. 3 z 29. 5. 2018 o kontrole v Základní umělecké škole
Podbořany, okres Louny;
Protokol č. 4 ze 4. 7. 2018 o kontrole v Mateřské škole Podbořany,
Hlubanská 321, okres Louny;
Protokol č. 5 z 3. 8. 2018 o kontrole v Domově pro seniory Podbořany.
Zjištěné drobné nedostatky byly v průběhu kontrol odstraněny.
- ze dne 31. 1. 2018, 28. 2. 2018, 4. 4. 2018, 25. 4. 2018, 30. 5. 2018,
Zápisy z jednání
20. 6. 2018, 25. 7. 2018, 12. 9. 2018, 1. 10. 2018, 14. 11. 2018 a
rady včetně
12. 12. 2018 - použity podpůrným způsobem.
usnesení
- ze dne 7. 2. 2018, 2. 5. 2018, 1. 8. 2018, 31. 10. 2018, 19. 12. 2018 Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně použity podpůrným způsobem.
usnesení
- Kolektivní smlouva ze dne 20. 4. 2007, rozpočet fondu zaměstnanců
Peněžní fondy
na rok 2018, vyúčtování zaměstnaneckých výhod 1/2018 -12/2018,
územního celku
přehled čerpání za rok 2018, FD č. 1813, 1823, 1826, 1856, 1857.
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Činnost kontrolního a - zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27. 6. 2018 a 26. 9. 2018 členové kontrolního výboru provedli kontrolu usnesení s výrokem
finančního výboru
"bez připomínek",
- zápis z jednání finančního výboru ze dne 27. 6. 2018 a 26. 9. 2018 členové finančního výboru provedli kontrolu hospodaření s výrokem
"bez připomínek a návrhů".
poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
Rozpočtová
4 rozpočtové roky činí 0 %, hranice daná zákonem č. 23/2017 Sb.,
odpovědnost
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, nebyla překročena.
- za rok 2017 projednávána a schválena ZM dne 2. 5. 2018, usnesením
Účetní závěrka
města Podbořany
č. III.5.
II. Zástupce ÚSC Podbořany prohlašuje, že územní celek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nemá zastavený majetek,
má zřízena věcná břemena,
uskutečnil akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek,
provozuje hospodářskou činnost,
je zřizovatelem příspěvkových organizací,
je zřizovatelem organizační složky,
má majetkovou účast na podnikání jiných osob,
nehospodaří s majetkem státu,
neručí za závazky fyzických a právnických osob neuvedených v § 38 odst. 3 zákona
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
nezastavil movité věci ve prospěch třetích osob.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání
Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Podbořany za rok 2018
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
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. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 74 odst. 3 - V případě souběhu výkonu více funkcí u
neuvolněného člena zastupitelstva obce byla odměna poskytnuta v
nesprávné výši nebo nebyla poskytnuta.
- Usnesením ZM č. III/22 ze dne 19. 12. 2018 byl zřízen finanční
výbor a byli zvoleni jeho členové.
- Usnesením ZM č. III/23 ze dne 19. 12. 2018 byl zřízen kontrolní
výbor a byli zvoleni jeho členové.
- Usnesením RM č. 584/2018 ze dne 12.12. 208 byly zřízeny komise
a byli zvoleni jejich členové s účinností od 12.12. 2018.
- Usnesením ZM č. 1/12 ze dne 31. 10. 2018 byly stanoveny výše
odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Podbořany za
výkon funkce s účinností od 1. 11. 2018.
Členovi finančního výboru, členovi kontrolního výboru a
předsedovi kontrolního výboru, který je současně členem komise
pro školství, mládež a tělovýchovu nebyla vyplacena odměna za
měsíc prosinec 2018 ve správné výši, protože jim byla vyplacena
odměna pouze ve výši odměny člena ZM bez další funkce.
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nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a) zjištěných v minulých letech
Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2018
Pří dílčím přezkoumání za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Podbořany za rok 2018
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. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů
rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
§ 74 odst. 3 - V případě souběhu výkonu více funkcí u
neuvolněného člena zastupitelstva obce byla odměna poskytnuta v
nesprávné výši nebo nebyla poskytnuta., - usnesením ZM č. 111/22
ze dne 19.12. 2018 byl zřízen finanční výbor a byli zvoleni jeho
členové,
- Usnesením ZM č. III/23 ze dne 19. 12. 2018 byl zřízen kontrolní
výbor a byli zvoleni jeho členové.
- Usnesením RM č. 584/2018 ze dne 12. 12. 208 byly zřízeny komise
a byli zvoleni jejich členové s účinností od 12.12. 2018.
- Usnesením ZM č. 1/12 ze dne 31.10. 2018 byly stanoveny výše
odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Podbořany za
výkon funkce s účinností od 1. 11. 2018.
Členovi finančního výboru, členovi kontrolního výboru a
předsedovi kontrolního výboru, který je současně členem komise
pro školství, mládež a tělovýchovu nebyla vyplacena odměna za
měsíc prosinec 2018 ve správné výši, protože jim byla vyplacena
odměna pouze ve výši odměny člena ZM bez další funkce.
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II.

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Podbořany za rok 2018
nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

4,09 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

3,59 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
územního celku

0,00 %

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Podbořany za rok 2018
bylo ověřeno dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a
odborné posouzení předložených dokladů dne 05. 03. 2019.

Podbořany dne 05. 03. 2019

Podpisy kontrolorek:
Ing. Věra Pelikánová
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Ing. Alena Babická
kontrolorka

Ing. Barbora Jirásková
kontrolorka
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S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Podbořany o počtu 11
stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

Rozdělovník :
Stejnopis

Počet výtisků

1

1

2

1

Předáno
Město Podbořany
KÚ ÚK
oddělení PHO

Převzal
Mgr. Reindl Radek
Ing. Věra Pelikánová

Poučení:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo všech
dílčích přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se
stává okamžikem marného uplynutí lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., ve
které měl územní celek možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému
řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen Krajský úřad Ústeckého kraje).
Územní 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
příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu (Krajskému úřadu Ústeckého kraje), a to nejpozději do 15 dnů po
projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem
v orgánech územního celku.
Územní celek je 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.
Nesplnění výše uvedených povinností je dle § 14 odst. 1 přestupkem, za který lze uložit
územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., pokutu do výše
50 000 Kč.
Územní celek je povinen zaslat Krajskému úřadu Ústeckého kraje zprávu o plnění přijatých
opatření ve lhůtě uvedené v zaslané informaci.
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