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ZPRAVA o VYSLEDKU PREZKOUMANi HOSPODARENi

ZA ROK 2019
MESTO PODBOIVRANY, Ié: 00265365

Zpra’va o vysledku pfezkouméni hospodafeni byla vypracovana na zékladé Zépisu z diléiho
pfezkouménl hospodai‘eni a na zakladé vysledku koneéného pfezkouméni hospodal‘enl.
Pfezkoumani hospodafenl bylo zahajeno doruéenim oznameni dne 02.08.2019.
Pfezkouméni se uskuteénilo ve mésté Podbofany se sidlem eové 615, 441 17 Podbofany
ve dnech:

-

14.11.2019-15.11.2019
03.03.2020 - 05.03.2020

na zékladé § 42 zakona é. 128/2000 8b., 0 obcich.
Dlléi pfezkoumani vykonala kontrolnl skupina:

-

-

Ing. Véra Pelikanové - kontrolorka povéfené fizenlm pi‘ezkoumani

Ing. Blanka Bléhova’ - kontrolorka
lng. Alena Babicka - kontrolorka
Ing. Barbora Jiraskova - kontrolorka

Koneéné dilél pfezkoumani vykonala kontrolni skupina:
- Ing. Véra Pelikanova - kontrolorka povéfena fizenlm pfezkoumanl
- Ing. Alena Babicka - kontrolorka
- Ing. Barbora Jiréskova - kontrolorka

-

Ing. Blanka Bléhové - kontrolorka

Za’stupci L’Jzemniho samospravného celku:
-

Mgr. Reindl Radek - starosta
Ing. Lucie Harvankova - vedouci finanéniho odboru
Ing. Karel Honzl - mlstostarosta

Pfedmét pfezkouméni hospodafeni
Pfedmétem pfezkouméni jsou Udaje o roénim hospodafeni Uzemniho celku, tvofici souéést
zévéreéného Uétu podle § 17 odst. 2 a 3 zékona é. 250/2000 8b., 0 rozpoétovych pravidlech

Uzemnich rozpoétt‘], ve znéni pozdéjéich pfedpisﬂ, a to vsouladu 5 § 2 odst. 1 zékona

é. 420/2004 8b., 0 pfezkoumévéni hospodafeni L'Izemnich samosprévnych celkﬁ
a dobrovolnych svazkl‘ll obci, ve znéni pozdéjéich pfedpisil, (dale jen ,,zékon é. 420/2004

8b.“):

a) plnéni pfijmﬂ a vydajl'] rozpoétu véetné penéinich operaci, tykajicich se rozpoétovych

prostfedkﬂ.

b) finanéni operace. tykajici se tvorby a pouiiti penéinich fondﬂ,
c) néklady a vynosy podnikatelské éinnosti uzemniho celku,
d) penéini operace. tykajici se sdruienych prostfedkﬂ vynaklédanych na zékladé smlouvy
mezi dvéma a vice Uzemnimi celky. anebo na zékladé smlouvy s jinymi prévnickymi nebo
fyzickymi osobami,
e) finanéni operace. tykajici se cizich zdrojﬂ ve smyslu prévnich pfedpisﬂ o L’Jéetnictvi,
f) hospodafeni a naklédéni s prostfedky poskytnutymi z Nérodniho fondu a s daléimi
prostfedky ze zahraniéi poskytnutymi na zékladé mezinérodnich smluv.
g) vétovéni a vypofédéni finanénich vztahﬂ ke stétnimu rozpoétu, k rozpoétﬂm kraju,

k rozpoétﬂm obci, k jinym rozpoétﬂm, ke stétnim fondﬂm a k daléim osobém.

Pfedmétem pfezkouméni déle je dle § 2 odst. 2 zékona é. 420/2004 8b.:
a) naklédéni a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi Uzemniho celku.
b) naklédéni a hospodafeni s majetkem stétu, s nimi hospodafi Uzemni celek,
c) zadévéni a uskuteéhovéni vefejnych zakézek, s vyjimkou Ukonﬂ
pfezkoumanych orgénem dohledu podle zvlé§tniho prévniho pfedpisu,

a

postupﬂ

d) stav pohledévek a zévazktl a naklédéni s nimi,
e) ruéeni za zévazky fyzickych a prévnicky’lch osob,

f)

zastavovani movitych a nemovitych véci ve prospéch tf‘etich osob,

g) zfizovéni vécnych bfemen k majetku Uzemniho celku.

h) L’Jéetnictvi vedené Uzemnim celkem,
i) ovéfeni poméru dluhu Uzemniho celku k prﬂméru jeho pfijmﬂ za posledni
4 rozpoétové roky podle prévniho pfedpisu upravujiciho rozpoétovou odpovédnost.

Hlediska piezkouméni hospodafeni
Pfedmét pfezkouméni se podle ustanoveni § 3 zékona é. 420/2004 Sb. ovéfuje z hlediska:
a) dodriovéni povinnosti stanovenych zvléétnimi prévnimi pfedpisy. zejména pfedpisy
o finanénim hospodafeni Uzemnich celkt‘], o hospodafeni sjejich majetkem. o aﬁetnictvi
a o odméﬁovéni,
b) souladu hospodafenl' s finanénimi prostfedky ve srovnénl' s rozpoétem.
c) dodrieni L’Iéelu poskytnuté dotace nebo névratné finanéni vypomoci a podminek jejich
pouiiti,

d) vécné a formélni sprévnosti dokladﬂ o pfezkoumévanych operacich.

Strana 2 (Celkem 12)

A. Pfezkoumané pisemnosti
vybérovym zpﬂsobem byly provéfovény nésledujici pisemnosti:
Druh pisemnosti

Popis pisemnosti

Névrh rozpoétu

- zpracovén dle rozpoétové skladby, zvefejnén v souladu s § 11 zékona
é. 250/2000 8b.. ve znéni pozdéjél'ch pfedpisﬂ na L’Ifedni desce i desce

Pravidla
rozpoétového
provizoria

- rozpoétové provizorium se stanovuje nejdéle na obdobi od 1. 1. 2019
do 30. 4. 2019. Provizorium vychézi ze skuteénosti obdobi leden a2
duben 2018 upravené na zékladé poiadavkﬂ pfl’kazcﬂ operace (sniieni
pi‘ipadné zvyéeni). V dobé rozpoétového provizoria nesmi byt zahajovény
ani financovény nové investiéni akce, jejich pfiprava véak mﬂie
pokraéovat v plénovaném rozsahu. Vlastnim pfispévko/m organizacim
bude poskytnut pfispévek na provoz maximélné do vyée pfispévku
poskytnutého ve stejném obdobi roku 2018,
- usneseni zastupitelstva mésta (déle také ZM) é. III/7 ze dne

Rozpoétové opatfeni

- Uzemné
schvéleny
RO):
- 6. 1 - 6. 3
- 6. 4 - 6.

umoiﬁujici délkovy pfistup od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019.

19. 12. 2018.

samospra’vny celek (déle také 08C) v roce 2019 upravil
rozpoéet padesétiéesti rozpoétovymi opatfenimi (déle také

schvéleno ZM dne 27. 2. 2019, zvefejnéno dne 6. 3. 2019,
5 schvéleno radou mésta (dale také RM) dne 13. 3. 2019,

zvefejnéno dne 14. 3. 2019,
- 6. 6 - 6. 11 schvéleno ZM dne 24. 4. 2019. zvefejnéno dne 26. 4. 2019,

- 6. 12 - 6. 16 schvéleno RM dne 15. 5. 2019, zvei‘ejnéno dne 20. 5. 2019,

- 6. 17 - <5. 19 schvéleno RM dne 12. 6. 2019. zvefejnéno dne 13. 6. 2019.
- (5. 20 schvéleno ZM dne 19. 6. 2019. zvei‘ejnéno dne 20. 6. 2019,

-

6. 21 - 6. 23 schvéleno RM dne 10. 7. 2019, zvef‘ejnéno dne 11. 7. 2019,
6. 24 - ('2. 29 schvéleno RM dne 7. 8. 2019, zvefejnéno dne 8. 8. 2019.
('3. 30 - 6:. 37 schvéleno ZM dne 18. 9. 2019, zvefejnéno dne 19. 9. 2019,
('3. 38 - ('2. 47 schvéleno RM dne 16. 10. 2019. zvefejnéno dne

18. 10. 2019,

- (2. 48 schvéleno RM dne 13. 11. 2019, zvefejnéno dne 18. 11. 2019.
- 6. 49 - ('3. 52 schvéleno ZM dne 11. 12. 2019. zvefejnéno dne

13. 12. 2019,
- 6. 53 - ('3. 56 schvéleno starostou mésta dne 27. 12. 2019. zvei‘ejnéno
dne 8. 1. 2020,

-, véechna R0 zvefejnéna v fédném terminu na internetovych strénkéch

USC.

Zastupitelstvo mésta dne 27. 2. 2019 usnesenim é. Ill/6 schvélilo
kompetenci k provédéni rozpoétovych zmén starostovi obce,
vrozsahu:
,.Zastupite|stvo mésta Podbofany stanovuje kompetenci starostovi mésta

na obdobi od posledniho jednéni RM v roce 2019 do konce roku 2019

k provédéni rozpoétovych opatfeni, tak aby nedoélo k poruéeni
rozpoétové kézné. O rozpoétovych opatfenich provedenych starostou
mésta Podbofany budou finanéni vybor a ZM informovény na svém
prvnim jednéni v roce 2020."
Déle ZM dne 27. 2. 2019 usnesenim é. Ill/6 schvélilo kompetence Radé
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Schvéleny rozpoéet

mésta Podboiany k provédéni jednotlivych RO:
,,do celkové vy§e pfi rozpoétovém zapojeni I'Iéelové pfidélenych
finanénich prostiedki] z jinych rozpoétﬂ a do celkové vyée pFi piesunech
poloiek z béinych na kapitélové nebo z kapitélovych na béiné
(nezvyéuje se rozpoéet pfijmi’I ani vydajﬂ mésta)".
- schvélen ZM dne 27. 2. 2019 jako rozpoéet schodkovy, pfijmy ve vyéi

164 393 300 Kc vydaje ve vyéi 228 093 100 Kb,
- schodek ve vysi 63 699 800 Ké je kryt financnimi prostredky
nahospodarenymi

z

minulych

let

k 31. 12. 2018 éini 64 780 072,44 Ké,

-

zékladni

bézny

L’Icet

USC

- zévazné ukazatele pro obec stanoveny.
- zévazné ukazatele rozpoétu jednotlivym pfispévkovym organizacim byly
Stanoveni
zévaznych ukazatelf) stanoveny usnesenim ZM é. Ill/7 dne 27. 2. 2019 v rémci schvéleni
rozpoétu Mésta Podbofany na rok 2019,
ziizenym
- 6x doruéenky datovych zprév ze dne 4. 3. 2019 - sdéleni zévaznych
organizacim
ukazatelﬂ rozpoétu (stanoveni zévazného vztahu k piispévkové
organizaci mésta).
- zpracovén na roky 2019 az 2022 schvalen ZM usnesenimcc.|||/9 dne
Stiednédoby vyhled
19.12.2018,zverejnén na internetovych strénkach obce dne
rozpoétu
20. 12. 2018, na L'IFedni desce je zvefejnéno oznémeni, kde je zveiejnén

v elektronické podobé a kde je moino nahlédnout do jeho listinné

Zévéreény L'Iéet

podoby.
- névrh zévéreéného L'Iétu za rok 2018 zveiejnén na Ufedni desce a desce
umoihujici délkovy pﬁstup od 21. 3. 2019 do 25. 4. 2019,

- zévéreény L’Iéet projednén a schvélen usnesenim ZM é. III/5 dne
24. 4. 2019 s vyrokem souhlasu hospodafeni s vyhradou,

- schvéleny zévéreény I'Iéet zvefejnén na Ufedni desce umoir‘iujici
délkovy pfistup dne 25.4. 2019,

Bankovni vypis

Inventurni soupis

majetku a zévazkf]

- na L’Ifedni desce je zveiejnéno oznémeni. kde je zvefejnén
v elektronické podobé a kde je moZno nahlédnout do jeho listinné
podoby.
- zﬂstatky evidované ve vypisech z bankovnIch UCtU k 30.9.2019

a k 31 12.2019 SU 231 Zékladni béiny L'Icet USC a SU 236 Bézné UCty

fondu USC souhlasi se stavem rad‘II 6010 a 6020 vykazu FIN 2- 12 M a
vykazu Rozvaha k 30 9.2019 a 31.12.2019,
- zustatky evidované ve vypisech z bankovnich I'Jctu k 30.9.2019 a
k 31.12. 2019 souhlasi se stavem SU 241 Béiny L'Icet, SU 245 Jiné
bézné I’Jcty vykazu Rozvaha k 30. 9 2019 3 31.12.2019
- pfedloiena Smérnice k inventarizaci majetku a zévazki'I é. 4/2011
ze dne16. 11.2011,
- plén inventur na rok 2019 ze dne 7. 11.2019,
- podpisové vzory élenﬁ inventarizaénich komisi,
- Zépis ze ékoleni élem‘] inventarizaénich komisi ze dne 6. 12. 2019,

véetné podpisovych VZOFU,

- inventarizaéni zpréva Ustfedni inventarizaéni komise o inventarizaci
majetku a zévazkﬂ mésta za rok 2019 2e dne 30. 1. 2020,

Kniha doélych faktur

- nebyiy zjiétény inventarizaéni rozdily.

- za obdobi od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 pfedloieny tFi knihy doélych
faktur:
- ruéné vedené kniha doélych faktur k bankovnimu L’Iétu hospodéfské
éinnosti, zaloiené dne 1. 1. 2018, obsahuje 40 éislovanych stran, v roce
2019 pouZity listy 6. 11 - 6. 19, 203 za’znami’I,
- knihy vedené elektronicky v ekonomickém systému Vera:
- kniha doélych faktur k béinému bankovnimu dotu dotace, 1 strana,
1O zéznamﬂ,
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- kniha doélych faktur k vydajovému bankovnimu Uétu, 42 stran,

664 zéznamﬂ,

Kniha odeslanych
faktur

- faktury pfijaté k aotu 94-5215481/0710 od 6. 2019001/2019
do 6. 2019006/2019,
- faktury pfijaté k Uétu 625481/0100 od (3. 1277/2019 do 6.1286/2019.

- za obdobi od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 pfedloieny tfi knihy vydanych
(odeslanych) faktur, dvé knihy vydanych daﬁovych dokladﬂ a éest knih
poukazt‘] k éesti bankovnim uétﬂm:

- ruéné vedené kniha odeslanYch faktur k bankovnimu Uétu hospodéfské

éinnosti. zaloiené dne 1. 1. 2000, obsahuje 36 éislovanych stran, v roce
2019 pouiit list 6. 34, 8 zéznama,
- knihy vedené elektronicky v ekonomickém systému Vera:
- kniha vydanYch faktur k vydajovému bankovnimu Uétu, 3 strany,

86 zéznamﬂ,

- kniha vydanych daﬁovych dokladﬂ k vydajovému bankovnimu Uétu,
1 strana, 28 zéznaml‘],
- kniha vydanych faktur k pﬁjmovému bankovnimu (low, 1 strana,

9 zéznamﬂ,

- kniha vydany'Ich daﬁoch dokladﬂ k pfijmovému bankovnimu now,

5 stran, 222 zéznamﬂ,

- kniha poukazﬂ 6.
712 zéznamﬂ,

1

k vydajovému bankovnimu now,

15 stran,

- kniha poukazﬂ ('2. 1 k zékladnimu béinému Uétu, 1 strana, 18 za’znamt'],
- kniha poukazﬂ o. 1 k pﬁjmovému bankovnimu now. 3 strany.
113 zéznamﬂ.

- kniha poukazu 6. 1 k bankovnlmu Uétu fondu zaméstnancﬂ, 1 strana.

Odméﬁovéni (":IenL’J
zastupitelstva

Pokladni doklad

Pokladni kniha

(denik)

Rozvaha

Uéetni doklad

13 zéznamtl,
- kniha poukazi: o. 1 kjinému bankovnlmu now, 3 strany. 104 zéznamﬂ.
- kniha poukazﬂ 6. 1 k béznému Uétu dotaci, 1 strana, 15 zéznamtl.
- faktury vydané: od 6. PF-2019—FAV— 075 do (‘5. PF-2019-FAV—084,
PF-2019-FA-0008 a PF-2019-FA-0009, od 6. PF-2019-DD0210
do PF-2019-DD0222.
- mésiéni odmény za vykon jednotlivych funkci neuvolnénych élenﬂ ZO

schvéleny usnesenim 20 (3. NZ dne 31. 10. 2018,
- provéfena funkéni odména uvolnéného starosty, uvolnéného
mistostarosty, (Elena rady, pfedsedy vyboru, (Elena vybortl a élena
zastupitelstva dle mzdovyIch listCI za rok 2019.
- Uéetni doklad 6. 8068 ze dne 30. 9. 2019 k pokladnim pfijmovym

dokladﬂm z hlavni (:innosti od 6. 1908254 - do ('3. 1908378,

- L'Jéetni doklad c. 7018 ze dne 30. 9. 2019 k pokladnim vydajovym
dokladﬂm z hlavni éinnosti od 6. 1924260 do (“3. 1924276,
- k 30. 9. 2019 a 31. 12. 2019 sestaveny a pfedloieny tfi, ke véem
pokladném vedenym v hlavni éinnosti,
- zﬂstatky souhlasi s vykazem Rozvaha k 30. 9. 2019 a 31. 12. 2019.
- sestavena k 30. 9. 2019 a 31. 12. 2019.

- L’Jéetnl’ doklady od ('3. 400349 do 6:. 400386 k bankovnim vypisﬂm
od 6. 157 do 6. 175 vydajového Uétu 6. 625481/0100.
- vnitfm’ Uéetni doklad od ('3. 6264 do (“3. 6288.

vykaz pro hodnoceni - sestaven k 30. 9. 2019 a 31. 12. 2019 v ekonomickém systému VERA.

plnéni rozpoétu
vykaz zisku a ztréty - sestaven k 30. 9.2019 a 31. 12.2019.
- usnesenim ZM é. Ill/4 ze dne 19. 6. 2019 schvélen Dodatek (“3. 1
Zﬁzovaci listina
organizaénich sloZek ke zfizovaci listiné Zékladni ékola Podbofany, Husova 276, okres Louny
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a pﬁspévkovych
organizaci, odpisovy
plén
Dohody o pracovni
éinnosti
Smlouvy a daléi
materiély k
poskytnutym

Uéelovym dotacim

s Uéinnosti od 1. 9. 2019, pfedmétem dodatku 6. 1 je vymezeni Uéelu
a pfedmétu éinnosti,

- rozpoéet na rok 2019 a stfednédoby vyhled rozpoétu na roky 2021 a
2022 schvéleny pro véechny zrizené prispévkové organizace RM dne
12. 12. 2018.
- dohoda o pracovni éinnosti uzavfena se zastupitelkou oboe dne
12. 12. 2019 (na dobu uréitou do 31. 12.2020),
- usneseni Z0 6. 10 ze dne11. 12.2019.
- vyzva k pfedklédéni iédosti o neinvestiéni dotaci - dotaéni program
na zajiéténi akce Podbofanské letni slavnosti 2019 a Podboranské letni
slavnosti 2020 ze dne 19. 12. 2018.
- usneseni ZM é. Ill/20 ze dne 19. 12. 2018,
- doloika o zvefejnéni vyzvy k predklédéni Zédosti o neinvestiéni dotaci dotaéni program na zajiéténi akce Podboranské letni slavnosti 2019 a

Podbofanské letni slavnosti 2020 na uredni desce mésta Podborany zverejnéno od 20. 12. 2018 do 1. 4. 2019.
- Vefejnoprévni smlouva o poskytnuti dotace z rozpoétu Mésta
Podbofany é. 173/2019 uzavfené s Petrem Ulkem Kryry ve vyéi 350 000
Ké za Uéelem uspofédéni akce Podboranské letni slavnosti 2019 ze dne

3. 5. 2019:

-

usneseni ZM é. Ill/12 ze dne 27. 2. 2019,
iédost o poskytnuti dotace ze dne 18. 2. 2019.
zvefejnéno na afedni desce dne 10. 5. 2019.
potvrzeni o uvefejnéni smlouvy v registru smluv ze dne 10. 5. 2019.

- prﬂvodka k poukazu 6. 3299/2019 a 3361/2019.

- vypis 6. 114 z bankovniho Clotu vedeného u Komeréni banky. a. s.

Smlouvy a daléi
materiély k pfijatym
uéelovym dotacim

ze dne 24. 6. 2019, doklad 6. 1140020
- vypis 6. 90 z bankovniho L’Iétu vedeného u Komeréni banky, a. s.
ze dne 20. 5. 2019, doklad 6. 900030.

- byly provéi‘eny pfijaté dotace oznaéené (Joelovym znakem:
- 02 14004 Neinvestioni transfery krajﬂm podle § 27 zékona é. 133/1985
8b., 0 poiérnf ochrané,
- 02 13101 Aktivni politika zaméstnanosti pro obce,

- 02 13013 Operaéni program Zaméstnanost,
- UZ 15091 Program péée o krajinu.
- 02 102 - Program na Zachranu a obnovu kulturnich pamétek Usteckého
kraje pro rok 2019,

- sestava z programu FENIX - KOD SESTAVY: V/HK_31,

Smlouvy néjemni

- provéfeno z hlediska oznaéeni pfiima i v9daj0 L'Jéelpvym znakem.

- provéfen postup pronéjmu nemovitého majetku. éa’sti p. p. (“2. 470/1 —
ostatni plocha (o vyméfe 86 m2) k. u. syrovice a obec Podborany,
- usneseni RM ('3. 549/2018 ze dne 12. 12. 2018.

- smlouva o néjmu pozemku ze dne 31. 12. 2018 (néjem od 1. 1. 2019),

- vnitl’ni L’Iéetm’ doklad - ('3. 197872 pi‘edpis 3110013/6030303 ze dne

2. 1. 2019.
- doklad o Uhradé — vypis KB ((2. u. 19-625481/0100) poF. ('3. 19 ze dne
2. 1. 2019,

- provéren postup pronéjmu nemovitého majetku. éésti p. p. é. 269/1 —
ostatni plocha (o vyméfe 100 m2) k. u. Podboi‘any a obec Podbofany,
- usneseni RM (“3. 549/2018 ze dne 11. 9. 2019,
- smlouva o néjmu pozemku ze dne 31. 12. 2018 (néjem od 1. 10. 2019),
- vnitrni lléetni doklad - 6. 209508 pfedpis 3110013/6030303 ze dne
1. 10. 2019,
- doklad o Uhradé - PPD (3. 1908700 ze dne 10. 10. 2019.
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Smlouvy o pfevodu
majetku (koupé,
prodej, sména,
pfevod)

- provéfen postup pfi prodeji nemovitého majetku st. p. ("3. 2165 —
zastavéné plocha (o vyméfe 333 m2) k. u. Podboi‘any, obec Podbofany,
jejii souéésti je budova bez ép. a p p. 6. 2156/18 — ostatni plocha

(o vymél‘e 543 m2) k. u. Podbofany,

- usneseni ZM ze dne é. Ill/10 pism. d) ze dne 19. 12. 2018,
- vypis KB pof. ('3. 85 ze dne 28. 11. 2018 2 bankovniho L’Jétu

é. 43-52700277/0100 - uhrazeni zélohy.

- kupni smlouva se zi‘izenim pfedkupniho préva s 06inky vécného préva
ze dne 31. 1. 2019 (formélni chyba rok 2018),

- potvrzeni o uvefejnéni smlouvy v registru smluv ze dne 1. 2. 2019

Wpis KB pof. 6. 44 ze dne 4. 3. 2019
. 19-625481/0100 - éésteéné 0hrada kupni ceny,
vyipis KB pof. (2. 46 ze dne 6. 3. 2019
. 19-625481/0100 - éésteéné 0hrada kupni ceny,
'O<'0< vypis KB pof. 6. 48 ze dne 8.
3. 2019
O< . 19-625481/0100 - doplatek kupni ceny,
- névrh na vklad do katastru nemovitosti ze dne 13.

z

bankovniho

détu

z bankovniho

dotu

z

Uétu

bankovniho

3. 2019,

- vnitfni doetni doklad o. 6104, 480001. 460001, 440003,
- Uéetni doklad 6. 201770 29 dne 3. 4. 2019, 480001, 460001, 440003,
16257. 16256, 16258

- vyrozuméni o provedeném vkladu do katastru nemovitosti ve véci
Sp. zn. V-827/2019—533 ze dne 3. 4. 2019.
- provéfen postup pﬁ prodeji nemovitého majetku p. p. 6. 188/156 —
ostatni plocha (o véfe 1000 m2) k. u. Hlubany oddélené GP

od p. p. é. 188/100 k. u. Hlubany, obec Podboi‘any,
- usneseni ZM ze dne é. Ill/10 pism. k) ze dne 19. 12.2018,
- potvrzeni o L’Jhradé platebnf kartou é. KP-2018-pf‘ijmové-0001721 uhrazeni zélohy,
- Geometricky plan 6. 399-5673/2018,
- kupni smlouva se zfizenim pfedkupniho préva s 06inky vécného préva

ze dne 21.1.2019,
- potvrzeni o uvefejnéni smlouvy v registru smluv ze dne 29. 1. 2019,
- vypis KB pof. 6. 20 ze dne 29. 1. 2019 2 bankovniho Uétu
é. 19-625481/0100 - Uhrada kupni ceny,
- névrh na vklad do katastru nemovitosti ze dne 30. 1. 2019,

- doetni doklad 6. 200006 ze dne 29. 1. 2019, 199638 2e dne 20. 2. 2019,
6. 300017 ze dne 12. 2. 2019,

- vyrozuméni o provedeném vkladu do katastru nemovitosti ve véci

sp. zn. V-317/2019—533 ze dne 20. 2. 2019,
- souhlasné prohlééeni o odstoupeni kupni smlouvy ze dne 4. 10. 2019,

- névrh na vklad do katastru nemovitosti ze dne 9. 10. 2019,
- vyrozuméni o provedeném vkladu do katastru nemovitosti ve véci

Smlouvy o vécnych
bfemenech

sp. zn. V-3167/2019-533 ze dne 31. 10. 2019,
- Uéetni doklad (”3. 209931 ze dne 10. 10. 2019.

- Smlouva o budouci smlouvé o zfizeni sluiebnosti uzavfena s Ceskou

telekomunikaéni infrastrukturou a. s. zastoupenou na zékladé plné moci
SCHLIKE-DOMI, spol. s r. o. dne 17. 4. 2019, pozemek zatiieny vécnym

bfemenem sluiebnosti parc. ('3. 828, k. 0. Podbofany, obec Podbofany,
- usneseni RM (“3. 162/2019 ze dne 13. 3.2019,
Zvefejnéné zéméry o - doloika ke zvefejnéni zéméru prodeje st. p. 6. 2165 — zastavéné plocha
naklédéni s
(o vyméfe 333 m2) k. u. Podbofany, jejii souéésti je budova bez ép. a
majetkem
p. p. 6. 2156/18 — ostatni plocha (o vyméfe 543 m2) k. u. Podbofany
(zvefejnéno od 4. 12. 2018 do 20. 12. 2018),
- doloZka ke zvefejnéni zéméru prodeje (":ésti p. p. 6. 188/100 - ostatni
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plocha (o vyméfe 1000 m2) k. U. Hlubany (zvefejnéno od 4. 12. 2018

do 20. 12.2018),

- doloika ke zvefejnéni zéméru pronéjmu éésti p. p. (“3. 470/1 - ostatni
plocha (o vyméfe 86 m2) k. U. syrovice (zvefejnéno od 27. 11. 2018

do 13. 12. 2018),

- doloika ke zvefejnéni zéméru pronéjmu éésti p. p. 6. 269/1 - ostatni
plocha (o vyméfe 100 m2) k. u. Podbofany (zvefejnéno od 27. 8. 2019

do 12.9.2019).

Dokumentace

- vefejné zakézka malého rozsahu (déle také VZMR) na stavebni préce

zakézkém

v Podbofanech":
- usneseni RM 6. 169/2019 29 dne 18. 4. 2019,

k vefejnym

"Obnova béiecké drahy u ékolniho

hfiété ZS T.

G.

Masaryka

- vyzva k zéméru zadéni vefejné zakézky malého rozsahu na stavebni
préce "Obnova béiecké drahy u ékolniho hfiété ZS T. G. Masaryka

v Podbofanech" zvefejnéna dne 18. 4. 2019 na https://www.vhodneuverejneni.cz/profill00265365,
- Zadavaci podminky pro vefejnou zakézku malého rozsahu na stavebni
préce ze dne 18.4.2019,

- Vysvétleni a zména zadévaci dokumentace ve véci "Obnova béiecké
dréhy u ékolniho hi‘iété ZS T. G. Masaryka v Podbofanech" ze dne

9. 5. 2019,

- vypisy 6. 47, 48, 50 z bankovniho Uétu vedeného u Komeréni banky sloieni jistoty,
vystavené
PRAGG00034821
é.
zéruky
Bankovni
kopie
5.
2019
(neodvolatelné,
s.
dne
10.
a.
Ceskoslovenskou obchodni bankou,
bez némitek. na prvni pisemnou Zédost) na poskytnuti jistoty,

- Prezenoni listina komise pro oteviréni obélek, posouzeni a hodnoceni
nabfdek na plnéni VZMR ze dne 15. 5. 2019,
- Cestné prohlééenl o neexistenci stretu zéiI (Elena hodnotici komise
ze dne 15.5.2019,
- Protokol z oteviréni obélek ze dne 15. 5. 2019,

- Zépis z posouzeni a hodnoceni nabidek ze dne 15. 5. 2019,
- usneseni RM 6. 256/2019 ze dne 15. 5. 2019,
- Smlouva o dilo na akci "Obnova béiecké dréhy u ékolnl’ho hfiété 28

T. G. Masaryka v Podbofaneoh“ uzavfena s TUBEKO SPORT. spol.

s r. o. Rynholec. ICO 49825020, dne 24. 6. 2019 v celkové hodnoté dila

1 407 200 Kc“: bez DPH,

-

smlouva

24. 6. 2019,

zvefejnéna

na

https://www.vhodne—uverejneni.cz/dne

- Pfedévaci protokol - zépis o pfedéni a pfevzeti dila ze dne 30. 8. 2019,
Vnitfni pfedpis a
smérnice
Wsledky kontrol
zfizenych organizaci

- Faktura 6. 1268/2019, véetné prﬂvodky k faktufe.

- ZM schvélilo dne 19. 12. 2018 usnesenim é. Ill/8 novou Smérnici pro

tvorbu, kontrolu a sledovéni rozpoétu mésta é. 1/2018, které nabyla

uéinnosti dnem 1. 1. 2019.
- Protokol 6. 1 o vysledku vefejnosprévni kontroly na misté provedené
v pfispévkové organizaci Zékladni ékola T. G. Masaryka Podbofany,
Husova 445, okres Louny dne 25. 3. 2019 - bez zévad,
- Protokol 6. 2 o vysledku vefejnosprévni kontroly na misté provedené
v pfispévkové organizaci Zékladni ékola Podbof'any, Husova 276, okres
Louny dne 29. 4. 2019 - se zjiéténim nedostatkﬂ,
- Protokol 6. 3 o vysledku vefejnosprévni kontroly na misté provedené
v pfispévkové organizaci Zékladni umélecké ékola Podbofany, okres

Louny dne 17. 6. 2019 — se zjiéténim nedostatkﬂ,

- Protokol ("3. 4 o vysledku veFejnosprévni kontroly na misté provedené

v pfispévkové organizaci Matefské ékola Podbofany, Hlubanské 321,
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okres Louny, okres Louny dne 26. 6. 2019 - bez zévad,
- Protokol (E. 5 o vysledku verejnosprévni kontroly na misté provedené
v prispévkové organizaci Domov pro seniory, Podbofany, okres Louny
dne 5. 8. 2019 - bez zévad,
- Povéreni é. 6/2019 ze dne 27. 1. 2019 k provedeni kontroly hospodareni
s verejnymi prostfedky za rok 2018 u Materské ékoly Podbofany, Bratri
Capkﬂ 795, okres Louny. provedenim kontroly povéfena referentka
finanéniho odboru Méstského uradu v Podboi‘anech.

- Oznémeni ze dne 27. 5. 2019 o zahéjeni vei‘ejnosprévni kontroly
u Matefské ékoly Podborany, Bratrl' Capkﬂ 795. okres Louny ve dnech od

10. 9. 2019 do 30. 9.2019.
- doruéenka datové zprévy Oznémeni o zahéjeni verejnosprévni kontroly,
adresét: Matefské ékola Podborany. Bratri Capkﬂ 795, okres Louny, ID

zprévy 682465272,

- Protokol 6. 6 o vysledku vefejnosprévnl kontroly na misté provedené
u prispévkové organizace Matefské ékola Podbofany, Batri ('33k 795.

okres Louny ze dne 1. 10. 2019, pfedmétem kontroly bylo hospodafeni
s vefejny'Imi prostredky v roce 2018. sprévnost, Uplnost, prﬂkaznost,
srozumitelnost. pfehlednost uoetnictvi a jeho vedeni zpﬂsobem

zaruéujicim trvalost Uéetnich zéznama v névaznosti na dodriovéni
ustanoveni zékona é. 563/1991 Sb. 0 L'Iéetnictvi, stav sprévy a ochrany

Zépisy z jednéni
rady véetné
usnesenl

majetku - bez zévad.
- ze dne 12. 12. 2018, 20. 2. 2019, 13.3.2019, 18.4.2019, 15. 5.2019,
12. 6. 2019, 10. 7. 2019, 7. 8. 2019, 11. 9. 2019 - pri prezkouméni
hospodai‘eni pouZito podpﬂmym zptlsobem.

- ze dne 19. 12. 2018. 27. 2.2019. 24.4. 2019. 19. 6. 2019, 18.9.2019 zastupitelstva véetné pfi pfezkouméni hospodafeni pouzito podpﬁlrnym zpasobem.
Zépisy z jednéni
usneseni

PenéZni fondy

Uzemniho celku pravidla tvorby a
pouiiti

- Zésady pro poskytovéni finanéni pﬂjéky z Fondu rozvoje bydleni schvéleny usnesenim Z0 6. 13 ze dne 19. 12. 2019,

Cinnost kontrolniho a - zépis z jednéni finanéniho vyboru ze dne 4. 2. 2019, 15. 4. 2019.

finanéniho vyboru

17. 6. 2019, 9. 9. 2019 a 9. 12. 2019 - pfi pfezkouméni hospodar‘eni
pouiito podpl‘JrnYm psobem,
- zépis z jednéni kontrolniho vyboru ze dne 11. 2. 2019. 23. 4. 2019,
12. 6. 2019, 11. 9. 2019 a 4. 12. 2019 - pri prezkouméni hospodareni

pouiito podpﬂrnym zpt‘llsobem.

Hospodéfské éinnost - USC provozuje hospodéfskou éinnost - spréva byttl,
- RM dne 12. 12. 2018 usnesenim é. 572/2018 schvélila plén vynosfx a
Rozpoétové
odpovédnost

Uéetni zévérka

mésta Podborany

Uéetni zévérka

pfispévkch
org anizaci

nékladL": hospodérské éinnosti pro rok 2019.
- pomér dluhu Uzemniho celku k prﬂméru jeho prijml'] za posledni

4 rozpoétové roky éini 0 %, hranice dané zékonem 6. 23/2017 8b.,
0 pravidlech rozpoétové odpovédnosti, nebyla pfekroéena.
- za rok 2018 projedna’véna a schvélena ZM dne 24. 4. 2019. usnesenim

é. III/8.

- RM dne 13. 3. 2019 usnesenim 6. 136 ai 141/2019 schvélila L’Iéetni
zévérky prispévkovych organizaci a souéasné schvéleni a rozdéleni

hospodérského vysledku do rezervniho fondu prispévkovych organizaci:

Zékladni ékola Podbofany, Husova 276, okres Louny; Zékladni ékola
T. G. Masaryka Podbofany, Husova 445, okres Louny; Materské §kola
Podbofany, Hlubanské 321, okres Louny; Zékladni umélecké ékola
Podbofany, okres Louny: Domov pro seniory, Podbof‘any, okres Louny;
Matefska ékola Podbofany. BI‘i Capkﬂ 795. okres Louny.
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II. Zéstupce USC Podbofany prohlaéuje, 2e Uzemni celek:
—
-

nemé zastaveny majetek,
mé zfizena vécné bfemena,
uskuteénil akce, podléhajici zadévacimu fizeni dle zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévéni
vefejnych zakézek,
provozuje hospodéfskou éinnost,
je zfizovatelem pfispévkovych organizaci,
je zfizovatelem organizaéni sloiky,
mé majetkovou Uéast na podnikéni jinych osob.
nehospodafi s majetkem stétu.
neruéi za zévazky fyzicch a prévnickych osob neuvedenych v § 38 odst. 3 zékona
128/2000 8b., 0 obcich (obecni zfizeni).
nezastavil movité véci ve prospéch tfetich osob.

B. Zjiéténi z koneéného diléiho pfezkouméni
Pfi koneéném diléim pfezkouméni hospodafenl USC Podboi‘any za rok 2019

nebyly zjiétény chyby a nedostatky.
C. Plnéni opatfeni k odstranéni nedostatkﬁ

I.

zjiéténych v minulych letech
Pfi pfezkoumanl hospodafeni za rok 2018 byly zjiétény méné zévainé chyby a nedostatky,
které jiZ byly napraveny
PFi pi‘ezkouméni’ hospodai‘eni za rok 2018 nebyly zjiétény zévainé chyby a nedostatky.

ll.

zjiéténych pfi diléim pfezkouméni za rok 2019

Pﬁ diléim pfezkouméni za rok 2019 nebyly zjiétény chyby a nedostatky.
D. Zévér
|.

Pfi pfezkouméni hospodafeni USC Podbofany 2a rok 2019

nebyly zjiétény chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 pism. a) zakona é. 420/2004 Sb.)
||.

Pﬁ pfezkouméni hospodai‘eni USC Podbofany za rok 2019

nebyla zjiéténa rizika. které lze dovodit ze zji§ténych chyb a nedostatkﬂ a které by mohla mit
negativni dopad na hospodafeni uzemniho celku v budoucnosti.

Ill.

Pomérové ukazatele zjiéténé pfi pfezkouméni hospodafeni:
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IV.

a) podil pohledévek na rozpoétu Uzemniho celku

3,41 %

b) podil zévazkﬂ na rozpoétu Uzemniho celku

3,93 %

c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku
Uzemniho celku

0,00 %

Pﬁ pfezkouméni hospodafeni USC Podbofany za rok 2019

bylo ovéfeno dle § 17 zékona 6. 23/2017 8b., 0 pravidlech rozpoétové odpovédnosti, 2e dluh
Uzemniho celku nepfekroéil 60 % prOméru jeho pfijml'll za posledni 4 rozpoétové roky.

Poslednim kontrolnim L’Jkonem pfedchézejicim zpracovéni této zprévy bylo vyhodnoceni a
odborné posouzeni pfedloienych dokladﬂ dne 5. 3. 2020.
Podbofany dne 5. 3. 2020

Podpisy kontrolorﬂ:

|ng.Véra Pellkénové
kontrolorka povéi‘ené fizenim pi‘ezkouméni
Ing. Alena Babické
kontrolorka

Ing. Barbora Jiréskové
kontrolorka
Ing. Blanka Bléhové
kontrolorka
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S obsahem zprévy o vysledku pfezkouméni hospodafeni USC Podbofany o poétu 12 stran
byl seznémen a jeho stejnopis éislo 1 obdriel

Dne: 05.03.2020
"""‘J_:;n-'.I_F't‘:->V

Ing. Karel Hon I
mistostarosta

Rozdélovnik:
Stejnopis

Poéet vy’tiskl‘]

1

1

2

1

Pfedéno
Mésto Podbofany

KU UK

Pfevzal
Ing. Karel Honzl

.

oddéleni PHO

Ing. Véra Pellkénové

POUCENE
Zpréva o vysledku pfezkouméni hospodafeni je souéasné i névrhem zpravy o sledku
pfezkouméni hospodafeni a obsahuje vysledky jednorézového pfezkouméni nebo véech
diléich pfezkouméni. Koneénym znénim zprévy o vyisledku pf‘ezkoumém’ hospodaf‘eni se
stévé okamiikem marného uplynuti Ihl‘Jty dle § 6 odst. 1 pism. d) zékona é. 420/2004 8b.. ve
které mél Uzemni celek moinost podat pisemné stanovisko kontrolorovi povéfenému
fizenim pfezkouméni na adresu Krajského afadu Usteckého kraje. odbor kontroly, Velké
Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem (délejen Krajsky Grad Usteckého kraje).
Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 1 pism. b) zékona é. 420/2004 8b.,
povinen pﬁjmout opatfeni k népravé chyb a nedostatka uvedenych v této zprévé o vysledku
pfezkouméni
hospodafeni
a
podat 0 tom
pisemnou
informaci
pﬁsluénému
pfezkoumévajicimu orgénu (Krajskému Ufadu Usteckého kraje), a to nejpozdéji do 15 0|a po
projednéni zprévy o vysledku pfezkouméni hospodafeni spolu se zévéreénym Uétem
v orgénech Uzemniho celku.
Uzemnl celek je ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 2 zékona é. 420/2004 8b.. povinen
v informacich podle ustanoveni § 13 odst. 1 pism. b) téhoi zékona uvést lhﬂtu, ve které podé
pﬁsluénému pfezkoumévajicimu orgénu pisemnou zprévu o plnéni pfijatych opatfeni.
Nesplnéni vyée uvedenych povinnosti je dle § 14 odst. 1 pfestupkem. za ktery lze uloiit
Uzemnimu celku dle ustanoveni § 14 odst. 2 zékona é. 420/2004 8b., pokutu do vyée

50 000 Ké.

Uzemni celek je povinen zaslat Krajskému L’Ifadu Usteckého kraje zprévu o plnéni pfijatych

opatfeni ve lhﬂté uvedené v zaslané informaci.
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