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ZPRAVA o WSLEDKU PREZKOUMANi HOSPODARENi
mésta Podbofany za rok 2020, IC: 00265365

Zprava o VYSledku pfezkoumanl' hospodafenl' byla vypracovéna na zakladé Zépisu z dl'lél'ho
pfezkoumanl' hospodafeni a na zékladé vysledku koneéného pfezkoumani hospodafem’.
Pfezkoumani hospodafem’ bylo zahajeno doruéenl'm oznamenl' dne 22. 7. 2020 a bylo
provedeno na zakladé § 42 zakona 63. 128/2000 3b., 0 obcn’ch.
Dl'léi pFezkoumanI' se uskutaénilo v sidle Krajského Ufadu Usteckého kraje, na adrese Velka
Hradebnl' 3118/48, 400 02 Ustl' nad Labem, dne 5. 10. 2020 - 6. 10. 2020.

Dl'léi pfezkoumani vykonala kontrolnl' skupina:
- Ing. Blanka Blahova - kontrolor povéfeny Fizenl'm pFezkoumani,
— Ing. Alena Babické — kontrolor,
—

Ing. Barbora Jiraskova — kontrolor.

Koneéné dl'lél' pfezkoumanl' se uskuteénijo vsidle Krajského Ufadu Usteckého kraje,
na adrese Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Ustl' nad Labem, dne 12. 4. 2021 - 13. 4. 2021.
Koneéné dl'léi pfezkoumanl' vykonala kontrolni skupina:
— Ing. Blanka Blahova - kontrolor povéfeny Fizenl'm pFezkoumani,
— Ing. Alena Babické — kontrolor,
— Ing. Barbora Jiréskové — kontrolor,
— Ing. Véra Pelikanova — kontrolor.

Zéstupci mésta:

—
—

Mgr. Reindl Radek - starosta mésta,
Ing. Lucie Hawankova - vedouci finaném’ho odboru.

Pfedmét pfezkouméni hospodafeni

Pfedmétem pfezkouméni jsou adaje o roénim hospodafeni azemm’ho celku, tvoﬁ'ci souéést
zévéreéného Uétu podle § 17 odst. 2 a 3 zékona é. 250/2000 Sb., 0 rozpoétch pravidlech
azemnich rozpoétﬂ, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisﬂ, a to vsouladu 3 § 2 odst. 1 zékona
é. 420/2004 8b., 0 pfezkoumévém’ hospodafeni L'Izemnich samosprévnS/ch celkﬂ
a dobrovolnYch svazkﬂ obci, ve znénl' pozdéjéich pfedpisﬂ, (déle jen ,,zékon é. 420/2004
8b.“):
a) plnénl' pﬁ'jmﬂ a vydajﬂ rozpoétu véetné penéim’ch operaci, tYkajicich se rozpoétch
prostFedkCI,
b) finanénl' operace, tYkajici se tvorby a pouiitl' penéinich fondﬂ,
c) néklady a vynosy podnikatelské éinnosti uzemnl'ho celku,
d) penéinl' operace, tYkajici se sdruienYch prostfedkl‘] vynaklédanYch na zékladé smlouvy
mezi dvéma a vice uzemnimi celky, anebo na zékladé smlouvy s jinS/mi prévnickYmi nebo

fyzickymi osobami,
e) finanénl' operace, tYkajici se cizn’ch zdrojﬂ ve smyslu prévnl'ch pfedpisﬂ o L'Iéetnictvi,
f) hospodafeni a naklédénl' s prostfedky poskytnutymi z Nérodnl'ho fondu a s dalél'mi
prostFedky ze zahraniél' poskytnutYmi na zékladé mezinérodnl'ch smluv,
g) vyﬂétovém’ a vypofédénl' finanénl'ch vztahl‘] ke stétnl'mu rozpoétu, k rozpoétﬂm krajﬂ,
k rozpoétﬂm obci, k jinS/m rozpoétﬂm, ke stétm’m fondCIm a k dalél'm osobém.
Pfedmétem pfezkouméni déle je dle § 2 odst. 2 zékona 63. 420/2004 8b.:
a) naklédéni a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi ﬂzemniho celku,
b) naklédéni a hospodafeni s majetkem stétu, s nl'mi hospodaﬁ L'Izemnl' celek,
c) zadévéni a uskuteéﬁovéni vefejm’lch zakézek, s VikU Ukonﬂ a
d)
e)
f)
g)
h)
i)

pfezkoumany’lch orgénem dohledu podle zvléétnl'ho prévnl'ho pFedpisu,

postupﬂ

stav pohledévek a zévazkl‘] a naklédém’ s nimi,
ruéem’ za zévazky fyzicch a prévnicch osob,
zastavovém’ movitych a nemovith véci ve prospéch tfetl'ch osob,
zFizovéni vécnych bfemen k majetku Uzemnl'ho celku,
ﬂéetnictvi vedené Uzemnl'm celkem,
ovéfeni poméru dluhu azemniho celku k prﬂméru jeho pfl’jmﬂ za poslednl'

4 rozpoétové roky podle prévnl'ho pfedpisu upravujl'ciho rozpoétovou odpovédnost.

Hlediska pfezkouméni hospodafeni
Pfedmét pfezkoumém’ se podle ustanovenl' § 3 zékona 63. 420/2004 Sb. ovéFuje z hlediska:
a) dodriovénl' povinnostl' stanovenYch zvléétnimi prévnl'mi pfedpisy, zejména pfedpisy

o finanénim hospodafeni Uzemnl'ch celkﬂ, o hospodafeni sjejich majetkem, o L'Iéetnictvi
a o odméﬁovéni,
b) souladu hospodafeni s finanénl'mi prostfedky ve srovnéni s rozpoétem,
c) dodrieni L'Jéelu poskytnuté dotace nebo névratné finanénl' VYpomoci a podminek jejich
pouiiti,
d) vécné a formélnl' sprévnosti dokladl‘] o pfezkoumévany’lch operacich.
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A. Pfezkoumané pisemnosti

VYbérovS/m zpﬂsobem byly provéfovény nésledujl'ci pisemnosti:
Druh pisemnosti

Popis pl'semnosti

Névrh rozpoétu

- zpracovén dle rozpoétové skladby, zvefejnén v souladu 3 § 11 zékona
é. 250/2000 8b., 0 rozpoétch pravidlech azemnl'ch rozpoétl‘], ve znénl'
pozdéjéich pfedpisﬂ, na Ofednl' desce i desce umoiﬁujici délkovy pfl'stup
od 14. 2. 2020 do 5.3.2020.
- zastupitelstvo mésta (déle také "ZM") stanovilo na svém jednéni dne

Pravidla
rozpoétového
provizoria

11. 12. 2019 usnesenim é. |||/11 Pravidla rozpoétového provizoria pro rok

2020:
- pﬁjmy ve vy.§i 62 886 000 Ké, VYdaje ve vyéi 68 554 000 Ké, financovéni
ve vyéi 5 668 000 Ké,
- rozpoétové provizorium se stanovuje nejdéle na obdobl' od 1. 1. 2020
do 30. 4. 2020,
- provizorium vychézi ze skuteénosti obdobl' leden a2 duben 2019
upravené na zékladé poiadavkl‘] pﬁ'kazcﬂ operaci (sniieni pfl’padné
zvS/éem'),
- v dobé rozpoétového provizoria nesml' bYt zahajovény ani financovény
nové investiém’ akce, jejich pﬁ'prava véak mﬂie pokraéovat v plénovaném
rozsahu,
-

vlastnl'm

pFispévkom

organizacim

bude

poskytnut

pﬁ'spévek

na provoz maximélné do vyée pfl'spévku poskytnutého ve stejném obdobl'
roku 2019,
- dodrienl' stanovenSIch pravidel ovéfeno ve vykazu FIN 2-12 M
sestavenému ke dni 29. 2. 2020.
v pfezkoumévaném obdobl' upravilo mésto schvéleny rozpoéet éedeséti
Rozpoétové opatfem’
éesti rozpoétoi opatfenimi (déle také "RO"):
R0 ('3. 1 - ('2. 2 schvéleno ZM dne 4. 3. 2020, zvefejnéno 9. 3. 2020,

R0 (“3. 3 - ('2. 6 schvéleno radou mésta (déle také "RM") dne 25. 3. 2020,
zvefejnéno 27. 3. 2020,
R0 ('3. 7 - ('2. 13 schvéleno RM dne 22. 4. 2020, zvefejnéno 4. 5. 2020,
R0 ('3. 14 - ('3. 16 schvéleno RM dne 27. 5. 2020, zvefejnéno 3. 6. 2020,

R0 ('3. 17 - ('3. 18 schvéleno ZM dne 3. 6. 2020, zvefejnéno 8. 6. 2020,
R0
R0
R0
R0
R0
R0

('3. 19 - ('3. 22 schvéleno RM dne 24. 6. 2020, zvefejnéno 30. 6. 2020,
('3. 23 - ('3. 25 schvéleno RM dne 22. 7. 2020, zvefejnéno 27. 7. 2020,
('3. 26 - ('3. 34 schvéleno RM dne 26. 8. 2020, zvefejnéno 1. 9. 2020,
('3. 35 - ('3. 37 schvéleno ZM dne 2. 9. 2020, zvefejnéno 10. 9. 2020,
('3. 38 - ('3. 41 schvéleno RM dne 23. 9. 2020, zvefejnéno 1. 10. 2020,
('2. 42 - ('2. 46 schvéleno RM dne 21. 10. 2020, zveFejnéno

26. 10.2020,
R0 ('3. 47 - ('3. 54 schvéleno RM dne 25. 11. 2020, zvefejnéno 7. 12. 2020,
R0 ('3. 55 - 6. 59 schvéleno ZM dne 16. 12. 2020, zvefejnéno
24. 12.2020,
R0 ('3. 60 - ('2. 64 schvéleno starostou mésta dne 30. 12. 2020, zvefejnéno
8. 1. 2021,
R0 ('3. 65 - ('2. 66 schvéleno starostou mésta dne 30. 12. 2020, zvefejnéno
13. 1. 2021.
Na zékladé rozpoétovych opatl‘enl' doélo k navy/éenl' rozpoétu u pﬁjmﬂ
o ééstku 196 093 830 K6, u vydajﬂ o ééstku 259 809 750 K6, financovém’
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ve vyéi 63 715 920 Ké. Véechna R0 Fédné zvefejnéna.
ZM dne 4. 3. 2020 usnesenim é. III/6 schvélilo kompetenci k provédéni
rozpoétch zmén starostovi mésta, v tomto znénl':
,,Zastupitelstvo mésta Podbofany stanovuje kompetenci starostovi mésta
na obdobl' od posledniho jednéni RM v roce 2020 do konce roku 2020
k provédénl' rozpoétch opatFeni, tak aby nedoélo k poruéeni
rozpoétové kézné. O rozpoétovS/ch opatfenich provedenSIch starostou
mésta Podbofany budou finanéni vybor a ZM informovény na sve’m
prvnl'm jednéni v roce 2021
Déle ZM dne 4. 3. 2020 usnesenl'm é. Ill/6 schvélilo tuto kompetenci

Radé mésta Podbofany k provédém’ jednotlivych RO:
,,do celkové vy§e pfi rozpoétovém zapojenl' L'Jéelové

pﬁdélenych

finanénl'ch prostfedkﬂ z jinglch rozpoétﬂ a do celkové vyiée pfi pfesunech

v paragrafech a pfesunech poloiek z béinYch na kapitélové nebo
z kapitélch na béiné (nezvyéuje se rozpoéet pﬁjmﬂ ani vydajﬂ
mésta)".
Schvéleny rozpoéet - schvélen ZM dne 4. 3. 2020 jako rozpoéet schodkovy, pfl’jmy ve vyéi
152 027 500 Ké, vydaje ve vy§i 225 458 550 K63,
- schodek ve vyéi 73 431 050 Ké je kryt finanénl'mi prostfedky
nahospodafenymi z minulych let,
- zﬂstatek zékladm’ho béiného Uétu mésta k 31. 12. 2019 éinil
75 577 429,73 Ké,
- zpracovén v tﬁ'dénl' dle platné rozpoétové skladby,
- zévazné ukazatele pro mésto stanoveny: u pfl’jml‘] paragrafy a
u daﬁch pﬁjmﬂ poloiky rozpoétové skladby, u vydajl‘] paragrafy a
vybrané poloiky rozpoétové skladby.
- v rémci schvéleného rozpoétu mésta Podbofany na rok 2020 schvéleny
Stanoveni
zévaznych ukazatelﬂ zévazné ukazatele, tj. pfl'spévky pro jednotlivé méstem zh’zené
zﬁzenYm
pfispévkové organizace (paragraf 3111, 3113, 3231 a 4350 rozpoétové
organizacim
skladby),
- zévazné ukazatele jednotlivS/m pfispévkovSIm organizacim sdéleny
datomi zprévami, doloieno 6 doruéenkami datovych zprév vypravenych
dne 10. 3. 2020 jednotliv pfl'spévkovym organizacim.
Stfednédoby vyhled - dl'lél' pFezkoumém’ hospodafeni:
rozpoétu

- zpracovén na obdobl' let 2019 a2 2022, schvélen ZM usnesem’m é. III/9

dne 19. 12.2018,
- zvefejnén na internetovych strénkéch mésta dne 21. 12. 2018,
- koneéné dl'lél' pFezkouménI' hospodafeni:

Zévéreény L'Jéet

- zpracovén na roky 2021 a2 2024, schvélen ZM usnesenl'm é. Ill/6 dne
16. 12.2020,
- zvefejnén na desce umoiﬁujici délkovy pfl'stup dne 23. 12. 2020.
- névrh zévéreéného Uétu za rok 2019 zveFejnén na Ufednl' desce a desce
umoiﬁujl'ci délkovy pﬁ'stup od 2. 4. 2020 do 4. 6. 2020,
- zévéreény L'Jéet projednén a schvélen ZM usnesem’m é. III/6 dne
3. 6. 2020 s vyrokem souhlasu hospodaFem’ bez Whrad,
- schvéleny zévéreény Uéet zvefejnén zpﬂsobem umoiﬁujicim délkovy

Bankovnl' vypis

- zﬂstatky evidované ve VS/pisech z bankovng’ch Oétl‘] ke dni 30. 6. 2020 a
31. 12. 2020 synteticky Uéet (déle také ,,SU“) 231 Zékladm’ béiny aéet

pfistup dne 9. 6. 2020.

USC a 80 236 Béiné Uéty fondﬂ USC souhlasi se stavem fédkﬂ 6010 a

6020 vykazu FIN 2 - 12 M a stavy SU 231 a 236 ve VS/kazu Rozvaha
ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12.2020,
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Dohoda o hmotné
odpovédnosti

Evidence majetku

- zﬂstatky evidované ve vypisech z'bankovnich L'Iétfi ke dni 30. 6. 2020 a
31. 12. 2020 souhlasi se stavem SU 241 Béiny acet, SU 245 Jiné béiné
acty, vykazu Rozvaha ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020.
- predloieny tfi Dohody o odpovédnosti za svérené hodnoty k vyﬂétovéni,
- véechny uzavreny dne 26. 2. 2020 se stréiniky Méstské policie
v Podboi'anech.
- vedena v ekonomickém systému VERA, spol. s r. o., Praha,

Ic 62587978,

- vyrazeni majetku:

- Zépis c. 3/2020 2 jednéni Iikvidacni komise ze dne 23. 9. 2020,

podrobny rozpis dle jednotlivych inventérnich cisel s uvedenim pofizovaci
ceny, data porizeni, dﬂvodem vyrazenl', navrhovanym zpﬁsobem
Iikvidace, névrhy na vyrazeni majetku fyzickou Iikvidaci, u spotrebicﬂ a
kanceléfské techniky priloieny odborné posudky:
- inv. c. 2140 - dataprojektor EPSON a inv. c. 1935 - kompresor Likvidacni protokol ze dne 24. 9. 2020, majetek predén na Iikvidaci

do sbérného dvora, Pokyny pro vyi'azeni dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku z majetkové a ucetni evidence SU AU 028 0001,
acetni doklad - vyrazeni majetku fyzickou Iikvidaci - 6. 440170 ze dne
25. 9. 2020.
- inv. c. 40 - monitor 24" LCD Dell U2412M - Pokyny pro vyrazeni

dlouhodobe'ho hmotného a nehmotného majetku z majetkové a ucetni

evidence 80 A0 028 0001, ucetni doklad - vyi'azenl' majetku ekologickou

Iikvidaci firmou Provyt IC 25437526, Zatec, - ('2. 440169 ze dne
24. 9. 2020.
- inv. c. 1263 - web kamera na koupaliéti DOME DS-2DE7232IW-AE(B) Likvidacni protokol ze dne 25. 9. 2020, majetek dne 20. 10. 2020 pi'edén
na Iikvidaci do sbérného dvora, Pokyny pro vyi'azenl' dlouhodopého
hmotného a nehmotného majetku z majetkové a acetni evidence SU AU
028 0001, L'Icetnl' doklad - vyrazeni majetku fyzickou Iikvidaci - 6. 440192
ze dne 20. 10. 2020,

Evidence
pohledévek

- zafazeni majetku:
- investicni akce "IA ('3. 10357 - Regenerace sidliété Barborka
v Podboranech", SU AU 021 0400,
- soupis doély’lch faktur za obdobi roku 2016 - 2020 v celkové hodnoté
10 011 780,35 Kc véetné DPH,
- zafazeni majetku do uiivéni - ﬂcetni doklad ('3. 440045 ze dne
2. 3. 2020, v celkové hodnoté 10 011 780,35 Kc vcetné DPH,
- kolaudacni souhlas s uiivénim stavby c. j. SU/875/2020/Raj ze dne
2. 3.2020.
-vvedena v ekonomickém systému VERA, spol. s r. o., Praha,
IC 62587978,
- Smérnice k evidenci a vyméhéni daﬁoch pohledévek c. 1/2011

3 L'Icinnosti dnem 1. 10. 2011,
- Smérnice o vyméhéni pohledévek vznikly’lch vykonem samostatné
pﬂsobnosti é. 2/2011 3 acinnostidnem 1. 11. 2011.
- Uredni zéznam o zéniku nedoplatku c. j. FlN/27842/2020/gas, ze dne
16. 12. 2020, za neuhrazenou pokutu z Komise pro projednévéni
pfestupkﬂ, ve vyéi 500 K63,
- Usneseni o zastaveni exekucniho fizeni v plném rozsahu ze dne
9. 11. 2020 pod c. j. 134 EX 17400/14-1001 z dCivodu umrti dluinika,
dédické Fizeni bylo zastaveno,
- vnitrni uéetni doklad 6. 234566 ze dne 18. 12. 2020.
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-

Evidence poplatkﬂ

Ufedni

zéznam

o

zéniku

nedoplatku

ze

dne

29.

10.

2020,

za neuhrazenou pokutu z Komise pro projednévéni pfestupkﬂ, ve VS/éi
200 Kc,
- Usneseni o zastaveni exekucniho fizeni v plném rozsahu ze dne
20. 10. 2020 pod c. j. 099 EX 1214/07-28 z dﬂvodu umrti dluinika,
dédické Fizeni bylo zastaveno,
- vnitfni ﬂcetni doklad 6. 233532 ze dne 30. 10. 2020.
- evidence vedena v ekonomickém systému VERA, pi'edpisy actovény,
zﬂstatek k 31. 12. 2020 vykézén a ovéfen,

- mésto stanovilo obecné zévaznou vyhléékou (déle také "OZV") mistni
poplatek:

Evidence zévazkl‘]
Faktura

Hlavni kniha

Inventurni soupis

majetku a zévazkﬂ

- za systém shromaid’ovéni, sbéru, pfepravy, tfidéni, vyuiivéni a
odstranovéni komunélnich odpadl‘] (OZV c. 1/2018),
- z pobytu (OZV c. 4/2019),
- ze psi] (OZV c. 3/2019).
- vedena v ekonomickém systému VERA, spol. s r. 0., Praha,
IC 62587978.
- faktury pﬁjaté 63.: 765/2020, 766/2020, 771/2020, 777/2020, 793/2020,
666/2020, 688/2020, 1221/2020, 1716/2020, 1794/2020,
PF-2020-DD-0051,
PF-2020-DD-0052,
faktury
vydané
6.:
PF-2020-DD-0006,
PF-2020-DD-0185,
PF-2020-DD-0152,
PF-2020-DD-0076, PF-2020-DD-0088, PF-2020-DD-0162.

- pi'edloiena k 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020,

- analytické obratové pfedvaha.
- pouiité zkratky: AU — anaiyticky acet, IK — inventarizacni komise, ORG.
— organizace (stfedisko), SU — synteticky acet,
- Smérnice k inventarizaci majetku a zévazkl‘] c. 4/2011 ze dne
16. 11.2011,
- Dodatek c. 1 k vnitfni smérnici é. 4/2011 - Smérnice k inventarizaci

majetku a zévazkﬂ, schvélen RM dne 26. 8. 2020 usneseni 63. 342/2020,

- Plén inventur na rok 2020 ze dne 9. 11. 2020,
- podpisové vzory clenﬂ IK,

- Zépis ze ékoleni clenﬂ IK ze dne 8. 12. 2020, vcetné podpisch vzorﬂ,

- Inventarizacni zpréva ustfedni inventarizacni komise o inventarizaci

majetku a zévazkﬂ mésta za rok 2020 ze dne 29. 1. 2021,

- nebyly zjiétény inventarizacni rozdily,

- pi'edloieny inventurni soupisy SU, popf. SU/AU: 013, 018/0013, 021,

Kniha doéch faktur
Kniha odeslany’lch
faktur
Mzdové agenda
Odménovéni clenl‘]

zastupitelstva

022/0006 ORG 0584, 028/0001 ORG 0200, 031/0300, 036, 042, 069,
192, 194, 231, 236, 241, 245, 261, 311/0001, 0039, 315/0025, 321, 331,
343, 346/0140, 373/0120, 377/0320, 403/0900, 408, 419/0108, 469/0900
ORG 0432.
- ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020, zi’istatek souhlasi s vykézanou
hodnotou SU 321 Dodavatelé ve vykazu Rozvaha.
- ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020, zi’istatek souhlasi s vykézanou
hodnotou SU 311 Odbératelé ve v9kazu Rozvaha.
- vedena zarnéstnankyni afadu v ekonomickém systému KVASAR spol.
s r. 0., Zlin, IC 00569135,
- archiv uloien sidle Méstského afadu Podboi'any.
- mésicni odmény za vykon jednotlich funkci neuvolnénych clenl‘] ZO
acinné od 1. 1. 2020 schvéleny usnesenim Z0 ('3. III/26 dne 11. 12. 2019,

- ZO dne 4. 3. 2020 usnesenim c. III/8 a) schvélilo vyplaceni mimofédné
odmény ve vyéi dvojnésobku mésicnl' odmény starostovi a
mistostarostovi a usnesenim c. III/8 b) schvélilo vyplaceni mimoi'édné
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Pokladnl' doklad

odmény ve vyéi dvojnésobku mésiénl' odmény neuvolnénSIm élenﬂm ZM,
- provéfena funkéni odména uvolnénS/ch: starosty a mistostarosty a
neuvolnéné: élenky RM a élenky v9boru ZM dle mzdoch listl‘] za obdobl'
01 - 06/2020,
- provéfeny funkénl' odmény starosty, mistostarosty, dvou pfedsedl‘]
vilboru ZM a dvou élenﬂ RM dle mzdch listﬂ sestavenYch ke dni
31. 12. 2020.

- pokladnl' denI'k pﬁ'jmové pokladna hlavni éinnost - pokladnl' doklady

od ('3. 2004053 do ('2. 2004061 za obdobl' éerven 2020,
- pokladnl' denI'k vydajové pokladna hlavnl' éinnost - pokladnl' doklady
od ('3. 2024186 do ('2. 2024194 za obdobI' éerven 2020.

Pokladnl' kniha

- provéfena pokladna vedené k hlavni éinnosti sestavené ke dni

Pfiloha rozvahy

- pfedloiena ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020.
- pfedloiena ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020.

(denik)

Rozvaha

Uéetni doklad
Uétovy rozvrh
Upoml'nka k
pohledévce a

zévazku

30.6.2020 a 31. 12.2020,
- zﬂstatek souhlasi s hodnotou SU 261 Pokladna vyikazu Rozvaha ke dni
30.6.2020 a 31. 12.2020.
- aéetm’ doklad 6.: 440103, 410010, 600003, 200040, 200038, 200063,
200086, véechny za |. pololeti r. 2020.

- platny pro rok 2020.

- platebnl' vymér na ('2. 309 29 dne 11. 7. 2018 na dluh za mistnl' poplatek
za provoz systému shromaid’ovéni, sbéru, pfepravy, tﬁdém’, vyuil'véni a

odstraﬁovém’ komunélnich odpadl‘], éj. MHAS/13194/2018/Elb,
- upozornénl' ze dne 8. 1. 2020, éj. FIN/504/2020/gas téhoi dluinl'ka
na neuhrazeny mistnl' poplatek za provoz systému shromaid’ovénl',
sbéru, pfepravy, tfl’dénl', vyuil'vénl' a odstraﬁovénl' komunélnl'ch odpadﬂ,

ktery byl vyméfen vyiée uvedenym platebm’m vymérem,
- vypis ('3. 30 z bankovniho aétu 63. 19-625481 vedeného u Komerém’
banky ze dne 11. 2. 2020, Uéetni doklad 300002, L'Jhrada dluhu,
- pfl’kaz na sprévnl' trest pokuty za spéchéni pfestupku dle zékona

o silniénl'm provozu ve v9§i
éj. OD/6485/2018/Kar,

-

upozornénl'

ze

dne

29.

3 000

4.

2020

Kc“; ze dne 28.
na

2.

neuhrazenou

2019,

pokutu

éj. FlN/8612/2020/gas ve vyéi 3 000 Kc"),
- vypis ('3. 94 z bankovniho aétu 63. 19-625481 vedeného u Komerénl'
banky ze dne 11. 5. 2020, Uéetni doklad 940143, L'Ihrada pokuty.
vykaz pro hodnocenl' - pl’edloien ke dni 30. 6.2020 3 31. 12. 2020.
plnénl' rozpoétu

vykaz zisku a ztréty
Rozvaha zFI'zem'Ich
pfispévkch
organizaci

- pl’edloien ke dni 30. 6.2020 3 31. 12. 2020.
- ke dni 31. 12. 2020 provéfeny vykazy p. 0.:
M8 Hlubanské - ovéfeno zﬂétovénl' hospodéfského vysledku za rok 2019
do rezervnl'ho fondu p. o. v souladu s rozhodnutl'm zfizovatele (RM dne
25. 3. 2020 usneseni é. 129/2020),
ZS T. G. Masaryka: schvélenl' ﬂéetni zévérky véetné VSIsledku
hospodal‘eni ve v9§i 0 K6 (RM dne 25. 3. 2020 usnesenl' é. 130/2020),

M8 BratFI' Capkﬂ: ovéfeno zﬂétovém’ hospodéFského VSIsledku za rok

2019 do rezervnl'ho fondu p. o. v souladu s rozhodnutl'm zfizovatele (RM
dne 25. 3. 2020 usnesem’ é. 131/2020),

ZS Husova: ovéFeno zUétovénI' hospodéfského VS/sledku za rok 2019
do rezervnl'ho fondu p. o. v souladu s rozhodnutl'm zfizovatele (RM dne
25. 3. 2020 usneseni é. 132/2020).
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VS/kaz zisku a ztréty
zrl'zenYCh
pfispévkovSIch

- predloieny ke dni 31. 12. 2020.

ZFizovacr’ listina

- zmény ani dodatky ke zfizovacim listiném zfr’zenYch pFispévkoch

a pfispévkoch
organizaci, odpisovy

- usnesenr’mi RM (‘3. 68/2020, 77/2020, 129/2020, 130/2020, 131/2020,
132/2020 schvéleny Uéetnl' zévérky éesti méstem zfl'zenych

organizaci

organizaénl'ch sloiek organizaci nebyly v prezkoumévaném obdobl' provedeny,
plén

pfispévkch organizacr’ sestavenYch ke dni 31. 12. 2019 véetné jejich

zlepéenYch vysledkl‘] hospodarenl' za rok 2019 a jejich prevodﬂ do fondﬂ,
- usnesenr’mi RM (‘3. 70/2020, 72/2020, 73/2020 schvéleny odpisové plény
tFI' méstem zrl'zenych pfispévkoch organizaci,
- usnesenr’mi RM 6. 601/202019, 602/2019, 603/2019, 605/2019,
607/2019, 609/2019 schvéleny rozpoéty na rok 2020 éesti méstem
zﬁzenYch pFispévkovS/ch organizaci,

- usnesenl'mi RM 63. 604/2019, 606/2019 a 608/2019 schvéleny
strednédobé vyhledy rozpoétu na rok 2022 a 2023 trem méstem

zﬁzenYch pFispévkovS/ch organizaci,

- usnesenl'm RM 6. 610/2019 schvélen strednédoby Whled rozpoétu
Listiny o zaloieni
prévnickS/ch osob

na rok 2021 - 2022 jedné méstem zfl'zené pﬁspévkové organizaci.

- mésto Podborany je menéino podilnl'kem spoleénosti Sklédka
Vrbiéka s. r. 0., IC 47781131,
- dle v9pisu z obchodnl'ho rejstriku éinl' zékladni kapitél spoleénosti
25 680 000 Ké,
- penéiity vklad mésta Podbofany éinl' 4 258 000 Kc“; = podil ve velikosti
4258/25680,
- podI'I predstavuje Uéast spoleénl'ka na spoleénosti a z této Uéasti

Darovaci smlouvy

plynoucr’ préva a povinnosti, v6. mI'ry ﬂéasti spoleém’ka na 6istém
obchodnl'm majetku spoleénosti,
- stanovy v prezkoumévaném obdobl' beze zmény.
- Darovacr’ smlouva 63. 213/2020 na poskytnutl' daru do rozpoétu mésta

ve v9§i 50 000 K?) od IZOPOL, DVORAK s. r. 0. IC 26342391 na nékup

ochranm’lch rouéek a GOP v souvislosti s nékazou COVlD-19 uzavrena
dne 3.4.2020,
- usnesenl' RM 6. 161/2020,
-

bankovnl'

vyipis

poradové

6.

70

Komerénl'

banky

19-625481/0100 ze dne 6. 4. 2020, doetni doklad 6. 700017.

k

('3.

L'Iétu

- Darovacr’ smlouva pro Domov pro seniory Podborany, p. o., dérce

Ceské Iékérna holding, a. s.,

- prijeti finanéniho daru ve v9§i 17 000 Kc“; schvélila RM dne 15. 1. 2020
Dohody o pracovnl'
éinnosti

usnesenl'm ('3. 22/2020.
- pro prezkoumévané obdobl' uzavfelo mésto dne 12. 12. 2019 DPC

se zastupitelkou mésta panl' S. C. na obsluhovénr’ plynové kotelny

v knihovné v Podboranech na obdobl' od 12. 12. 2019 do 31. 12. 2022

v rozsahu max. 20 hod. tS/dné,
- vznik pracovné prévnl'ho vztahu se zastupitelkou pro obdobl'
od
12.
12. 2019 do 31.
12. 2022 schvélilo ZM dne
11. 12.2019, usnesenl'm é. Ill/10,

Dohody o provedenl'
préce

v

- pfedloien mzdovy list S. C. vztahujicr’ se k DPC za obdobl' od 1. 1. 2020
do 30. 9. 2020.

- pro prezkoumévané obdobl' uzavrelo mésto dne 12. 12. 2019 DPP

se zastupitelkou mésta panl' |. H. na tlumoéenl' némeckého jazyka
pfi akcr’ch mésta Podborany na obdobi od 12. 12. 2019 do 31. 12. 2022,
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- vznik pracovné pravnl'ho vztahu se zastupitelkou pro obdobl'
od
12.
12. 2019 do 31.
12. 2022 schvalilo ZM dne

11. 12.2019, usnesenl'm é. III/10,
- mzdovy list za obdobl' od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 pfedloien prézdny,

Smlouvy a daléi
materialy k
poskytnutym
aéelov9m dotacim

dle informace mzdové ﬂéetni nebyla v tomto obdobl' zﬂétovéna ani
vyplacena odména za tlumoéeni.
v
- Vefejnoprévni smlouva c.
111/2020 na poskytnuti dotace ve vyéi
20 000 Kc“; z rozpoétu mésta Podborany pro rok 2020 yzavrena dne
1. 6. 2020 s 1. Ceskou spoleénosti, z. s., Podborany ICO 01588982

na éinnost spolku,
- Zadost 1. Ceské spoleénosti, z. s., o dotaci z rozpoétu mésta Podbofany

pro rok 2020 ve vyéi 20 000 K6 ze dne 29. 1. 2020,
- Rada mésta usnesenim é. 167/2020 dne 22. 4. 2020 schvalila
poskytnutl' dotace ve v9§i 20 000 K6 2 rozpoétu mésta Podborany pro rok
2020, prijemce dotace - 1. Ceské spoleénost, z. s., B“)? Kopec 432,
441 01 Podborany ICO 01588982 na oinnost spolku v roce 2020,
- prﬂvodka k poukazu 6:. 3273/2020 ze dne 1. 6. 2020, priloha k pokynu
k plnénl' veFeach vyidajﬂ ze dne 1. 6. 2020, bankovnl' vypis ('3. 98
Komerénr’ banky, a. s. 625481/0100 ze dne 5. 6. 2020, uéetni doklad
6. 980077.

- Vefejnoprévni smlouva é. 101/2020 na poskytnutl' dotace ve vyéi
20 000 Kc“; z rozpoétu mésta Podborany pro rok 2020 uzavrena dne
27. 5. 2020 se Svazem télesné postiienS/ch v Ceské republice z. s.,
mistnl' organizace Podborany na éinnost spolku,
- Zadost Svaz télesné postiienYch v Ceské republice z. s., mistnl'
organizace Podborany o dotaci z rozpoétu mésta Podborany pro rok 2020
ve vyéi 20 000 Kc'; ze dne 6. 2. 2020,
- Rada mésta usnesenim é. 171/2020 dne 22. 4. 2020 schvalila
poskytnutl' dotace ve v9§i 20 000 K6 2 rozpoétu méstva Podbofany pro rok
2020, pﬁjemce dotace - Svaz télesné postiienYch v Ceské republice z. s.,
mistnl' organizace Podbofany na éinnost organizace v roce 2020
(provoznl' néklady),
- prﬂvodka k poukazu 6. 3271/2020 ze dne 27. 5. 2020, priloha k pokynu
k plnénl' vefejnS/ch vydajﬂ ze dne 27. 5. 2020, bankovnl' vilpis 6. 98
Komerénr’ banky, a. s. 625481/0100 ze dne 5. 6. 2020, uéetni doklad
6. 980078.
- Dotaéni program mésta Podborany Podpora sportovnl' éinnosti v roce
2020, zvefejnén na ﬂredni desce od 16. 12. 2019 do 16. 3. 2020,
- usnesem’ ZM é. III/24 ze dne 11. 12. 2020.
- Vefejnopravnl' smlouva ('3. 64/2020 na poskytnuti dotace ve vyéi 90 387
K6 2 rozpoétu mésta z dotaénl'ho programu Podpora sportovnl' éinnosti

v roce 2020, uzavrena s Karate Club Podborany, z. s., dne 16. 4. 2020 —
provéfeno pouze z hlediska zverejnéni,

- zvefejnéno v registru smluv dne 16. 4. 2020 - doruéenka datové zpravy
ze dne 16. 4. 2020.
- Verejnoprévnl' smlouva o poskytnutl' dotace ve v9§i 695 607 K6
2 rozpoétu mésta roku 2020, ze dne 16. 3. 2020,
- uéelova dotace pro préci s mlédeir’, na béinou sportovnl' éinnost,

v92namné akce, pronéjmy, nemovitosti,
- vyﬂétovanl' dotace nejpozdéji do 31. 3. 2021,
- ovéreno uverejnénl' verejnoprévnl' smlouvy v registru smluv dne
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30.- 3. 2020 - doruéenka datové zprévy ze dne 30. 3. 2020. v
- Zédost Télchovné jednoty Tatran Podborany, z. 3., IC 47791314,
ze dne 18. 2. 2020,
- L'Iéetnl' doklad 6. 660093 ze dne 9. 4. 2020 k bankovnl'mu vypisu KB,
Smlouvy a daléi
materialy k prijatS/m
aéelov9m dotacr’m

por. ('3. 66, ze dne 9. 4. 2020.

- v pfezkoumavaném obdobl' mésto pfijalo ﬂéelové prostredky oznaéené
aéelov9m znakem (dale také "02"):
- 13010 2 kapitoly statnl'ho rozpoétu (dale také "SR") Ministerstvo prace a
socialnl'ch véci (dale také "MPSV") - Statni prispévek na vykon
péstounské péée,

- 13011 2 kapitoly SR MPSV - Dotace na vykon éinnosti obce

s rozél'renou pﬂsobnostl' v oblasti socialné-pravnl' ochrany détl’,
- 13013 2 kapitoly SR MPSV - Operaénl' program Zaméstnanost,

- 13015 2 kapitoly SR MPSV - Prispévek na vykon socialnl' préce
(s vyjimkou sociélné-pravni ochrany déti),
- 13101 2 kapitoly SR MPSV - Aktivni politika zaméstnanosti pro okresnl'
Grady a obce,
- 13351 2 kapitoly SR MPSV - Reéenr’ naléhavych potreb pfi zabezpeéem’

provozu socialnl'ch sluieb zﬁzenYch a provozovanYch obcemi,
- 14004 2 kapitoly SR Ministerstvo vnitra (dale také "MV") - Neinvestiénr’
transfery krajl°Jm podle § 27 zékona é. 133/1985 8b., 0 poiérnl' ochrané
- 15091 2 kapitoly SR Ministerstvo iivotniho prostfedr’ - Program péée
o krajinu,

- 17508 2 kapitoly SR Ministerstvo pro mistni rozvoj - Podpora rozvoje
regionl‘] 2019+ - program ('3. 11782 - investiénl',
- 35442 2 kapitoly SR Ministerstvo zdravotnictvr' - Ostatni zdravotnické
programy - neinvestice
- 89517 2 kapitoly SR Statnl' zemédélsky intervenénl' fond (dale také
"SZIF") - Realizace mistni rozvojové strategie — NIV—SR,
- 89518 2 kapitoly SR SZIF - Realizace ml'stnl' rozvojové strategie — NIVEU,
- 91252 - z kapitoly SR Stétni fond dopravnl' infrastruktury - Financovanl'
dopravnr’ infrastruktury - neinvestice,
- UZ 98018 - z kapitoly SR Véeobecna pokladnl' spréva (dale také "VPS")
ﬁzena Ministerstvem financi (dale také "MF") - Dotace pro obce

s pﬂsobnostr’ obecného stavebnl'ho uradu - SLDB - 2021,
- 98024 2 kapitoly SR VPS rl'zené MF - Jednorazovy prispévek obcim
pro rok 2020 podle zékona ('3. 159/2020 Sb., 0 kompenzaénim bonusu,

- 98030 2 kapitoly SR VPS ﬁzené MF - Finanénl' kompenzace vydajﬂ obci
s rozél'renou pﬂsobnostl' na harmonizaci ZSJ — SLDB 2021,

- 98193 2 kapitoly SR VPS ﬁzené MF - Uéelové dotace na vydaje spojené
se spoleény’lmi volbami do Senatu a zastupitelstev krajﬂ.
- pfedloiena sestava pﬁjath ﬂéelovych prostredkﬂ FENIX - KOD
SESTAW: V/HK_31.

02 13101 predloieno:

- schvéleni RM dne 26. 2. 2020 usnesenl'm 6. 63/2020 a podpis dodatku
o prodlouieni doby ukonéenl' pracovnl'ch pomérﬂ a pfl’jem poskytnutych
pfispévkﬂ na mzdy u dohody 6. LNA—VZ-6/2019,
- prodlouieni do 30. 9. 2020 u jednoho pracovniho mista - délm’k
pro L'Jklid a Udribu verejného prostranstvi,
- aéetni doklad 6. 400023 ze dne 20. 1. 2020 k vypisu CNB, por. 6. 3
zve dne 20. 1. 2020, doetni doklad 6. 400236 ze dne 23. 6. 2020 k vypisu
CNB, por. ('2. 37 2e dne 23. 6. 2020,
- provéfeno z hlediska oznaéeni pfl’jml‘] a vydajl‘] UZ 13101,
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02 98193 pFedloieno:
- Vy06tovénl' dotace Volby do zastupitelstva kraje, dotace 442 000 K6
,'
od Krajského afadu Usteckého kraje ze dne 7. 12. 2020, uznané néklady
obce 371 027,80 K6, vratka ve vyéi 70 972,20 K6,
- vratka nevy6erpan96h prostfedkﬂ nejdﬁve 1. 1. 2021 a nejpozdéji
29. 1. 2021,
- finan6nl' prostfedky vréceny dne 14. 1. 2021, ﬂéetni doklad 6. 400021
ze dne 14. 1. 2021 k bankovnl'mu vypisu CNB, pm". 6. 3, 2e dne
14. 1. 2021,
- 06etnl' doklad 6. 6307 ze dne 27. 10. 2020 - ozng6enl' dokladﬂ UZ,
- provéfeno z hlediska ozna6eni pfl’jml‘] a vydajl‘] UZ 98193,

02 98024 pFedloieno:

.

- Oznémem’ Krajského Ufadu Usteckého kraje 6. j. KUUK/121013/2020

z 10. 8. 2020 o poskytnutl' jednorézového pfispévku pro obce Usteckého

kraje v roce 2020,
- jednorézovy, bez 06elového ur6enl', 6éstka 1 250 K6 na obyvatele obco,
- poéet obyvgtel mésta Podbofany k 1. 1. 2020 dle bilance obyvatel CR
zpracované CSU: 6 386 osob,

- 06etni doklad 6. 400328 ze dne 13. 8. 2020 k bankovnl'mu vypisu CNB,
-

poF. 6. 55, 2e dne 13. 8. 2020 - pfl’jem 6éstky 7 982 500 K6
(100 % bonusu),
,

- provéfeno z hlediska ozna6eni pfl’jmu UZ 98024,

02 89517 a 89518:
- Dohoda o poskytnutl' dotace z Programu rozvoje venkova CR ze dne
16. 1. 2020, poskytovatel dotace SZIF, regionélni odbor Ustl' nad Labem,
-

Operace

Smlouvy néjemm’

19.2.1

-

Podpora

provédém’ operaci v rémci

komunitné

vedeného
mistnl'ho
rozvoje,
Registra6ni
6I'slo
19/003/19210/342/071/000580/H001 , investién i,
- nézev projektu: V3'Istavba stezky na vrch Rubin, Podbofany, okres
Louny,
- celkové v96e pﬁznané dotace ve vyéi 631 101 K6, 2 toho pfl'spévek EU
ve viléi 403 904 K6 (64 %), pfispévek z nérodnich zdrojﬂ ve vyéi 227 197
K6 (36 %),
-v pfijetl' dotace 06etnl' doklad 6. 400493 29 dne 15. 12. 2020 k vyipisu
CNB, pof. 6. 91 ze dne 15. 12. 2020,, poskytnuto 100 % dotace,
za06tovéno UZ 89518 ve vyéi 403 904 K6, UZ 89517 ve vyéi 227 197 K6,
-' Protokol o kontrole 6. 0100080314, 6. j. SZIF/2020/0593679, ze SZIF
Ustl' nad Labem, ze dne 2. 10. 2020, druh kontroly: kontrola fyzické
realizace projektu, nebyly shledény nedostatky v kontrolovany’lch
dokladech,
,
- provéfeno z hlediska ozna6enl' pfl’jmﬂ a vydajﬂ UZ 89517 a 89518 a
ovéfeno ozna6eni pﬁjmu prostfedkﬂ z Nérodnl'ho fondu néstrojem 130 a
prostorovou jednotkou 1 a 5.
- néjemnl' smlouva o pronéjmu nebytch prostor v 1. patfe budovy
6. p. 922 na Masarykové néméstl' - Kulturnl' dCIm, zasedaci mistnost konzultovna, 509 m2, néjemce Sociélm’ centrum pro rodinu, z. 0.,
Staﬁkovice, IC 063 55 480, ze dne 27. 2. 2020,
- néjem nejWée 2 dny v mésici, néjemné 100 K6 véetné DPH za 2 dny
v mésici,
- usnesenl' RM 6. 39/2020 ze dne 15. 1. 2020,
- usnesenl' RM 6. 81/2020 ze dne 26. 2. 2020,
- 06etnl' pﬁ'pad kontrolovén namétkové za mésic 6erven 2020 - uhrada:
v

06etnl' doklad 6. 1300005, vypis c. 130 z bankovnl'ho 06tu vedeného
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u Komer6nl' banky 6. 19-625481 ze dne 29. 6. 2020,

Smlouvy o pfevodu
majetku (koupé,
prodej, sména,
pfevod)

- ovéFeno zveFejnéni zéméru pronéjmu na ﬂfednl' desce od 20. 1. 2020
do 27. 2. 2020,
- kontrolnl' skupina upozorﬁuje na potfebu dodriovénl' formélni sprévnosti
zvefejnénS/ch zémérﬂ, zémér obsahuje v nézvu zavédéjici informaci o
v9pﬂj6ce, z textu véak wplWé, 2e se jedné o pronéjem v9§e uvedeného
nebytového prostoru.
- smlouva na prodej pozemkové parcely 6. 665/2 oddélené na zékladé
geometrického plénu z pozemkové

parcely 6.

665

uzavFena

dne

17. 1. 2020,
- zémér prodeje 6ésti pozemkové parcely 6. 665, ostatnl' plocha, o VYméfe
40 m2, k. L'I. Letov (kupnl' cena dle triniho znaleckého posudku) zveFejnén
od 26. 11. 2019 do 12. 12. 2019 v6etné zékresu 6ésti parcely,
- usnesenl' ZM 6. III/16 e 2e dne11. 12.2019,
- znalecky posudek 6. 4168/45/2019 na cenu obvyklou nemovité véci pozemku p. p. 6. 665,

- L'Ihrada kupnl' ceny - L'I6etnl' doklad 6. 1909305, 2000618,
- Vyrozuménl' o provedeném vkladu do katastru nemovitostl' ve véci
sp. zn. V-161/2020—533,
- 06etnl' doklad 6. PD-2020-9340-222357, PD-2020-9342-222367, 6055,
440020, 530011,
- kupnI' smlouva o pfevodu bytové jednotky do osobnl'ho vlastnictvi
ze dne 9. 3. 2020,
- prodej bytové jednotky Svermova 713/2, Podbofany, spoluvlastnicky
podI'I 728/5144 k bytu i p. p. 6. 852/1 v k. L'I. PodboFany, obec Podbofany,
- zémér prodeje bytové jednotky zvefejnén od 17. 7. 2018 do 2. 8. 2018,
- kupnl' cena na zékladé znaleckého posudku 6. 4098/18/2018,
- smlouva zvefejnéna v registru smluv dne 28. 4. 2020,
- L'Ihrada kupnl' ceny - L'I6etnl' doklad 6. 600024 ze dne 23. 3. 2020
k bankovnl'mu vypisu KB, pof. 6. 60, ze dne 23. 3. 2020,
- Vyrozuménl' o provedeném vkladu do katastru nemovitostl' ve véci
sp. zn. V-1066/2020-533,
- kupnI' smlouva na prodej p. p. 6. 803/15 0 véfe 391 m2, k. u.
Podbofany, obec PodboFany, ze dne 5. 11. 2020,
- smlouva zvefejnéna v registru smluv dne 10. 11. 2020,
- prodej schvélen ZO dne 2. 9. 2020 usnesenl'm 6. III/9 b),

-

zémér prodeje

6ésti

p.

p.

6.

803/1,

dle

geometrického

plénu

6. 1913—6023/2020 se jedné o p. p. 6. 803/15 0 vyméfe 391 m2, k. L].
Podbofany,
- doloieno zvefejnénl' zéméru 0d 17. 8. 2020 do 3. 9. 2020,
- iédost o odkoupenl' 6ésti p. p. 6. 803/1, k. u. Podbofany, ze dne
10. 6. 2020.
- znalecky posudek 6. 4183/08/2020 o cené nemovitosti, vypracoval

Véclav Neslédek, Zatec, dne 16. 7. 2020,

- Névrh na vklad préva do katastru nemovitosti ze dne 23. 11. 2020,
- 0hrada kupnl' ceny - 06etnl' doklad 6. 2210011 ze dne 5. 11. 2020
k bankovnl'mu vypisu KB, pof. 6. 221 ze dne 5. 11. 2020,

- Vyrozuménl' o provedeném vkladu do katastru nemovitostl' ve véci
sp. zn. V-3262/2020-533, prévm’ 06inky ke dni 23. 11. 2020,
.
,
- Pokyn pro vyfazeni pozemku z majetkové a 06etnl' evidence SU AU 031
0300 ze dne 23. 11. 2020, U6etni doklad 6. 440213 ze dne 23. 11. 2020.
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- Kupnl' smlouva se zfl'zenim pfedkupnl'ho préva s (Joinky vécného préva
na p. p. ('3. 1693/40 - orné pﬂda, o vyméfe 1 190 m2, k. L]. Podbofany,
ze dne 27. 1. 2021,

- prodej schvélen Z0 16. 12. 2020 usnesenl'm é. III/7 a), za nabl'dnutou
kupnl' cenu ve vyéi 477 950 K?) bez DPH, tj. 605 000 Kc“; véetné DPH,

- pfedkupni prévo jako vécné prévo ve prospéch oprévnéného mésta

Podbofany na dobu do dokonéeni stavby a pfidélenl' él'sla popisného,
- zémér prodeje formou obélkové metody byl zvefejnén od 5. 11.
do 16. 12.2020,
- minimélm’ vy§e kupnl' ceny stanovena ZO dne 2. 9. 2020, usnesenim
é. III/9 e), a éini 300 Ké/m2 bez DPH, tj. 363 Ké/m2,
- doloien dokument vybér kupujl'ciho obélkovou metodou p. p. 6.
1693/40, k. L]. Podbofany, uréen terml'n a misto konénl' vybéru,
zvefejnéno od 5. 11. do 16. 12. 2020,
- Seznam pfihlééeny’lch zéjemcCI o koupi, hodnoceno 7 nabl'dek,
- NabI'dkovy listek do obélkové metody vitéze, nabl'zené kupnI' cena
véetné DPH ze cely pozemek 605 000 K6, tj. cena 508 Kc“: 2a m2 v6. DPH,
- Protokol o prﬂbéhu obélkového vybéru ze dne 1. 12. 2020,
- Névrh na vklad préva do katastru nemovitostl' ze dne 3. 2. 2021,
,
- Pokyn pro vyfazeni pozemku z majetkové a aéetnl' evidence SU AU 036
0031 ze dne 3. 2.2021,
- vyfazeni majetku prodejem - aéetnl' doklad ('3. 440007
ze dne 23. 2. 2021,

- Vyrozuménl' o provedeném vkladu do katastru nemovitostl' ve véci
sp. zn. V-328/2021-533, prévnl' L'Iéinky ke dni 3. 2. 2021,

- ﬂéetnl' doklad (‘3. 200013 ze dne 28. 1. 2021 k bankovnimu VS/pisu KB,

Smlouvy o vécnSIch
bfemenech

poF. ('3. 20, ze dne 28. 1.2021.
Smlouva
o
zﬁzenl'

vécného

bfemene

-

sluiebnosti

é. |V-12-4014407NB002, ze dne 1. 7. 2020, uzavfena se spoleénostl'

CEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na zékladé plné moci ELMO Schof,
s. r. o., Lovosice, ze dne 17. 5. 2019, nézev stavby: Podbofany, st. p. ('2.
2162, kNN, 1xOM bydleni,

- pozemky zatl'iené vécnS/m bfemenem sluiebnosti - p. p. ('2. 2156/4 ostatnl' plocha, p. p. 6. 2156/15 - ostatnl' plocha, p. p. 6. 2156/74 - 8,
k. L'I. Podbofany, p. p. 6. 2156/101 - ostatnl' plocha, vée k. l]. Podbofany,

obec PodboFany, L'Iplatné, na dobu neuréitou,
- geometricky plén é. 1892-34/2020 ze dne 23. 3. 2020,
- usnesem’ RM 6. 222/2020 ze dne 27. 5. 2020,
- Vyrozuménl' o provedeném vkladu do katastru nemovitostl' ve véci
sp. zn. V-2221/2020-533, prévm’ uéinky dnem 21. 8. 2020,
- aéetni doklad 6. 300195 ze dne 31. 8. 2020, vypis KB a. s., (‘2. 195
ze dne 30. 9. 2020,
- aéetné analyticky oddéleno - 4 karty majetku zatl'ieného vécnym
bfemenem.
-

Smlouva
o
zﬁzenl'
vécného
bfemene
sluiebnosti
é. |V-12-4016709/VB/02, s CEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na zékladé

plné moci R-built s. r. o., Radovesice, IC 25430645, ze dne 19. 8. 2020,

pfedmét stavby: kabelové vedenl' NN a pﬁpojkové skﬁ'né v pill’fi, které
se nachézi na dotéené nemovitosti, Uplatné, na dobu neuréitou,
- pozemky zatl'iené vécnYm bfemenem sluiebnosti - p. p. ('2. 2156/148,

k. 0. Podbofany, obec Podbofany, které vznikla oddélenim z pﬂvodni

p. p. 6. 2156/4 v geometrickém plénu é. 1813-246/2019 ai po zpracovéni

geometrického plénu 6. 1818-167/2019
geometrickém plénu uvedena,
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a

tudii

nenI'

na

tomto

- usnesenl' RM (“3. 315/2020 ze dne 22. 7. 2020,
- Vyrozuménl' o provedeném vkladu do katastru nemovitostl' ve véci
sp. zn. V-2314/2020-533, prévm’ uéinky dnem 31. 8. 2020,

- pfedpis pohledévky - uéetnl' doklad 6. 200224 ze dne 15. 9. 2020,

0hrada pohledévky - aéetni doklad (‘3. 2100014 ze dne 21. 10. 2020

k bankovnl'mu vypisu KB a. s., pof. ('2. 210 ze dne 21. 10.2020,

- pﬂvodni p. p. (‘3. 2156/148 byl jii dFI've Uéetné analyticky oddélen, jako
majetek zatl'ieny vécnym bfemenem.
Zvefejnéné zéméry o - pronéjem nemovitého majetku:
naklédénis

majetkem

- p. p. (“3. 495 - ostatnl' plocha, k. L]. Dolénky u Kaétic, obec Podbofany,

za minimélni ééstku 614 Ké/rok,
- schvéleno RM dne 27. 5. 2020 usnesenl'm é. 230/2020,
- zvefejnéno od 2. 7. do 23. 7. 2020,

- kanceléf v budové (‘3. p. 733 v 1. a 2. patfe v Podbofanech za aéelem
zﬁzeni poboéky Ufadu préce, za cenu minimélné 100 K6/m2/mésic +
energie,
- schvéleno RM dne 22. 7. 2020 usnesenl'm ('3. 323/2020,

- zvefejnéno od 1. 8. do 27. 8. 2020,
-

Restaurace Kuielna - budova ('3.

p.

943 se stavebnl' parcelou

6. 908 - zastavéné plocha, o vyméfe 860 m2 a éésti pozemkové parcely
é. 906/5 - ostatnl' plocha, o vyméfe 120 m2 pro provozovénl' letni
zahrédky, v k. u. Podbofany, - néjemné 10 000 Ké/mésic, bez energil',
- schvéleno RM dne 26. 2. 2020 usnesenl'm é. 109/2020,
- zvefejnéno od 6. 3. do 26. 3. 2020,
- pﬁ'stfeéek na p. p. ('2. 245/7 v k. L]. Hlubany, jehoi souééstije jiné stavba
bez é. p./é. e, néjemné 2 000 Ké/rok + DPH,
- schvéleno RM dne 26. 2. 2020 usnesenl'm ('3. 92/2020,

Dokumentace
k veFejnS/m
zakézkém

VnitFnI' pfedpis a
smérnice

- zvefejnéno od 6. 3. do 26. 3. 2020.
- vefejné zakézka malého rozsahu (déle také "VZMR") na akci ,,Stavebnl'
apravy objektu 6p. 733 v Podbofanech“:
- V92va k zéméru zadéni vefejné zakézky ze dne 21. 1. 2020, zveFejnéna
dne 21. 1. 2020 na https://www.vhodne-uverejneni.cz/, schvélena RM dne
15. 1. 2020 usnesenim é. 9/2020,
- Rozhodnuti o vybéru dodavatele ze dne 2. 3. 2020,
- Smlouva o dilo 6. 42/2020 39 spoleénosti FREIBAU s. r. 0.,
IC 02094240, Praha 5, 29 dne 20. 3. 2020, v celkové hodnoté dI'Ia
3 551 259 Kc'; vé. DPH,
- smlouva zvefejnéna na https://www.vhodne-uverejneni.cz/ dne
26. 3. 2020, v registru smluv dne 26. 3. 2020,
- pfedévaci protokol ze dne 20. 8. 2020,
- faktura é. 439/2020 véetné prﬂvodky k faktufe, é. 571/2020 véetné
prﬂvodky k faktufe, é. 748/2020 véetné prﬂvodky k faktufe, é. 891/2020
véetné prﬁvodky k faktufe,
- bankovm’ vypisy KB a. s., ('3. 75 - uéetnl' doklad (‘3. 750027 29 dne
29. 4. 2020, ('3. 86 - uéetnl' doklad ('3. 860056 ze dne 18. 5. 2020,
6. 107 - L'Iéetni doklad (‘3. 1070033 29 dne 22. 6. 2020, ('3. 128 - uéetni
doklad ('3. 1280034 dne 22. 7. 2020, 6. 141 - Uéetni doklad 6. 1410061
ze dne 13. 8. 2020.
- Dodatek 6. 5 ke Smérnici o jednotném postupu pfi vedenl' pokladen,
schvélen RM dne 25. 3. 2020 usnesenim 6. 134/2020,
- Smérnice pro éasové rozliéeni, schvélena RM dne 26. 2. 2020
usnesenl'm ('3. 75/2020,

Strana 14 (Celkem 18)

- Smérnice o reélné hodnoté, schvélena RM dne 26. 2. 2020 usnesenr’m

VS/sled ky externich
kontrol

6. 76/2020.
Protokol o kontrole u prI'jemce verejné finanénr’ podpory ze dne
.
1 7. 2020 provedené Uradem préce éj. 107411/20/LN,
predmét kontroly: hospodafeni s vereami prostredky, dohoda
o poskytnuti prispévku na vytvoFeni pracovnr’ch pfr’leiitostr’ v rémci VPP
(spolufinancovéno z Evropského sociélniho fondu),
- kontrolované obdobl': od 1. 7. 2019 do 30. 4. 2020 a obdobl' ﬂéetné
souvisejicr’,
- nebyly zjiétény iédné nedostatky,
- Seznémenr’ s vyisledkem kontrolnl'ho zjiéténi Finanénr’ho uradu
pro Ustecky kraj éj. 1611453/20/2500-31472-508211 ze dne 19. 6. 2020,
-

predmét

kontroly:

plnénl'

podml'nek

vyplyvajl'cich

z

Rozhodnutl'

o poskytnuti dotace é. 117D814000103 (6. j. 21819/2012-52) ze dne
16. 2. 2012, dotace byla poskytnuta ze SR ve v9§i 4 535 298 K6
na projekt s nézvem ”InienS/rské sité v Podboranech - lokalita 26 parcel 80 100-01 - Komunikace a zpevnéné plochy, SO 400 - Vefejné
osvétleni“.
- zjiéténi 5x poruéenl' rozpoétové kézné,

1 383 265,89 Ké,

udélena pokuta ve vyéi

- pfedpis podmr’néného zévazku - Uéetni doklad 6. 9074 ze dne

30. 9. 2020,

VS/sledky kontrol
zﬁzenYch organizaci

- dne 3. 7. 2020 podéno odvolénr’ proti Rozhodnutr’, k rozvahovému dni
31. 12. 2020 odvolénr’ stéle probl'hé, platba nebyla provedena.
- Plén verejnosprévnich kontrol pro rok 2020 schvélen RM dne

15. 1. 2020 usnesenl'm ('2. 18/2020,
- protokol 6. 1 o vysledku verejnosprévni kontroly (déle také VSK)
na misté provedené zaméstnankynr’ mésta u Zéklgldni ékoly
T. G. Masaryka Podborany, Husova 445, okres Louny, IC 70879010
ze dne 16. 4. 2020 - bez zévad,
- protokol 6. 2 o vysledku VSK provedené zaméstnankynr’ mésta
u Zékladnl' umélecké ékoly Podborany, okres Louny, Dukelské 155,
IC 46764968 ze dne 5. 6. 2020 - bez zévad,
- protokol 6. 3 o vysledku VSK provedené zaméstnanl§yni mésta

u Materské ékoly Podborany, Hlubanské 321, okres Louny, IC 72745061
ze dne 24. 6.2020 - bez zévad,

- protokol 6. 4 o vysledku VSK provedené zaméstnanvkynl' mésta

Zépisyzjednénr’
rady véetné
usnesenl'

u Domova pro seniory, p. o. Podbofany, Nédraini 933, IC 65650964
ze dne 3. 8. 2020 - bez zévad.
- ze dne 4. 12. 2019, 15. 1. 2020, 26. 2. 2020, 25. 3. 2020, 22. 4. 2020,
27. 5. 2020, 24. 6. 2020, 10. 7. 2020, 15. 7. 2020, 7. 8. 2020, 15. 8. 2020,
11. 9. 2020, 16. 10. 2020, 13. 11. 2020 a 4. 12.2020,
- pro 13¢“:e prezkouménl' hospodareni pouiito vilbérovym zpﬂsobem.
- ze dne 11. 12. 2019, 4. 3. 2020, 3. 6. 2020, 2. 9.2020 a 16. 12. 2020,

Zépisy zjednénr’
zastupitelstva véetné - pro 13¢“:e prezkouménl' hospodareni pouiito vilbérovym zpﬂsobem.
usneseni

Penéinr’ fondy
azemnl'ho celku —
pravidla tvorby a
pouiitr’

- Zésady pro poskytovénl' finanéni pﬂjéky z Fondu rozvoje bydleni schvéleny usnesem’m Z0 6. 13 ze dne 19. 12. 2019,
- v prezkoumévaném obdobl' nebyly poskytnuty iédné pﬂjéky z Fondu
rozvoje bydlenl'.
- Kolektivnl' smlouva ze dne 1. 4. 2007,

- Rozpoéet a éerpénr’ fondu zaméstnancﬂ za rok 2020, projednéno v RM
dne 13. 1. 2021 usnesenr’ é. 9/2021,
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- zélohovy pfl’dél do fondu - L'Iéetnl' doklad ('3. 400128 k bankovnl'mu vypisu
KB, p07. ('3. 5, ze dne 14. 4. 2020,

- éerpém’ - pfijaté faktura 6. 952 ze dne 8. 7. 2020, objednévka

é. 543/2020 FIN ze dne 8. 7. 2020, Zédost o pfispévek z fondu
zaméstnancﬂ ze dne 9. 7. 2020 dle faktury, Uhrada faktury - L'Iéetnl' doklad
é. b1280010 ze dne 22. 7. 2020 k bankovnimu vypisu KB, pof. 6. 128,

ze dne 22. 7. 2020.
Hospodéfské éinnost - mésto Podbofany provozuje hospodéfskou éinnost - spréva bytﬂ,
- RM dne 4. 12. 2019 usnesenim é. 600/2019 schvélila plén VS/nosﬂ a
nékladﬂ hospodéfské éinnosti pro rok 2020 - VS/nosy 3 681 500 Kc"),
néklady 3 505 000 Ké, zisk 176 500 K6,
- L'Iéetnl' doklad 6. 105 29 dne 30. 6. 2020 vystaveny k bankovm’mu vyipisu
6. 74 2e dne 30. 6. 2020 k aétu é. 19027-625481/0100 vedenému KB a. s.
DOPORUCUJEME pronéjem obecnl'ch bt a nebytovSIch prostog vést
v hlavni éinnosti, viz metodické podpora Ministerstva financi Ceské
republiky odbor 12 - Financovénl' L'Jzemnich rozpoétﬂ ze dne 19. 3. 2020
,,Pronéjem obecnl'ch bytﬂ a nebytch prostor nenl' podnikatelskou
Rozpoétové

od povédnost

éinnostl'".

- pomér dluhu Uzemnl'ho celku k prﬂméru jeho pfl’jmﬂ za posledni
4 rozpoétové roky éinl' 0,00 %, hranice dané zékonem 6. 23/2017 Sb.,
0 pravidlech rozpoétové odpovédnosti, nebyla pfekroéena.

mésta Podbofany

- za rok 2019 projednévéna a schvélena ZM dne 3. 6. 2020, usnesenl'm
é. III/5.

VnitFnI' kontrolnl'
éinnost

- pfi pfezkoumém’ hospodafeni pouiito podpﬂrnym zpﬂsobem,

Uéetni zévérka

- zépis z jednéni finanéniho VYboru ze dne 31. 8. 2020 a 7. 12. 2020
- zépis z jednénl' kontrolniho VYboru ze dne 26. 8. 2020 - pfi pfezkouménl'

hospodal‘eni pouiito podpﬁrnSIm zpﬂsobem.
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Zéstupce mésta PodboFany prohlaéuje, 2e azemnl' celek v roce 2020:
- neuskuteénil penéim’ operace, tykajl'ci se sdruienych prostfedkl‘] vynaklédanSIch na
zékladé smlouvy mezi dvéma a vice L'Izemm'mi celky, anebo na zékladé smlouvy sjinymi
prévnickymi nebo fyzickymi osobami,
- nemél svéfen k hospodafem’ majetek stétu,
- nezaruéil se za zévazky fyzicch a prévnickS/ch osob,
- nezastavil movité a nemovité véci ve prospéch tfetich osob.

B. Zjiéténi z koneéného diléiho piezkouméni
Pfi koneéném dl’léim pfezkoumém’ hospodafeni mésta Podbofany za rok 2020 nebyly
zjiétény chyby a nedostatky.
C. Plnéni opatfeni k odstranéni nedostatkﬂ
zjiéténSIch v minuch letech
Pfi pfezkouménl’ hospodafeni za rok 2019 nebyly zjiétény chyby a nedostatky.
zjiéténSIch pfi dilél'm pfezkoumém’ za rok 2020
PFI' dilél'm pfezkouméni za rok 2020 nebyly zji§tény chyby a nedostatky.
D. Zévér
Pfi pfezkouméni hospodafeni l'JSC Podbofany za rok 2020 nebyly zjiétény chyby a
nedostatky (§ 10 odst. 3 pism. a) zékona é. 420/2004 8b.).
Pfi pfezkoumém’ hospodafeni USC Podbofany za rok 2020 nebyla zjiéténa rizika, které
Ize dovodit ze zjiéténych chyb a nedostatkﬂ a které by mohla mI't negativnl' dopad na

hospodafeni L'Jzemnl'ho celku v budoucnosti.

Pomérové ukazatele zjiéténé pfi pFezkouméni hospodafem’:
a) pod“ pohledévek na rozpoétu L'Jzemnl'ho celku

b) podI'I zévazkl‘] na rozpoétu azemnl'ho celku
c) podl'l zastaveného majetku na celkovém majetku Uzemnl'ho celku

4,75 %

3,83 %
0,00 %

Pfi pfezkouménl' hospodafeni USC Podbofany za rok 2020 bylo ovéfeno dle § 17 zékona

0. 23/2017 8b., 0 pravidlech rozpoétové odpovédnosti, 2e dluh L'Jzemnl'ho celku

nepfekroéil 60 % prﬂméru jeho pfl’jmﬂ za posledni étyFi rozpoétové roky.

Poslednl'm kontrolnim Ukonem pfedchézejicn’m zpracovéni této zprévy bylo vyhodnoceni a

odborné posouzenl' pfedloienSIch dokladﬂ dne 17. 5. 2021.
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Misto a datum vyhotovenl' zprévy: Usti nad Labem, dne 24. 5. 2021

Ing. Blanka Blavhoyal'
.

.

.

v

. .

kontrolor povereny rlzen I m prezkoumanl

Ing. Alena Bablcka

kontrolor

Ing. Barbora Jlraskova
kontrolor

Ing. Véra Pelikénové
kontrolor
Nvévrh Zprévy o vysledku pfezkouménl' hospodafenl' mésta Podbofany za rok 2020,
IC: 00265365, 0 poétu 18 stran byl délkové projednén dne 17. 5. 2021 s Mgr. Radkem
Reindlem - starostou mésta Podborany.
Zéznam o projednénl' byl doruéen dne 19. 5. 2021 do datové schrénky mésta a dne
19. 5. 2021 potvrzen starostou mésta Podborany.

Rozdélovnik:
1 stejnopis pro mésto Podboﬁany

1 stejnopis pro Krajsky Grad Usteckého kraje, odbor kontroly

PouéENE
Zpréva o VYSledku prezkouméni hospodafenl' je souéasné i névrhem zprévy o vysledku
pfezkouménl' hospodareni a obsahuje VS/sledky jednorézového prezkouméni nebo véech
dl'lél'ch prezkouméni. Koneénym zném’m zprévy o vysledku pfezkouménl' hospodareni se
stévé okamiikem marného uplynutl' Ihﬁty dle § 6 odst. 1 pism. d) zékona é. 420/2004 8b., ve
které mél Uzemnl' celek

moinost podat pl'semné stanovisko kontrolorovi povérenému

ﬁzenim prezkouméni na a’dresu Krajského uradu Usteckého kraje, odbor kontroly, Velké
Hradebnl' 3118/48, 400 02 Ustl' nad Labem.
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