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KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Skroupova 18, 306 13 Plzeň

?%\r>;

Výtisk č. 1

Čj: PK-EK/2546/21

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

ÚSC Kdyně, IČO: 00253464
za rok 2021

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

01. 11. 2021 - 05. 11. 2021 - dílčí přezkoumání
21. 03. 2022 - 24. 03. 2022 - konečné přezkoumání
na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Místo provedení přezkoumání: MU Kdyně
Náměstí 1,345 06 Kdyně
Přezkoumané období: 1.1. 2021 - 31. 12. 2021
Přezkoumání vykonaly:

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jitka Volfíková
kontrolorka:

Mgr. Kateřina Kasalová

Při přezkoumání byli přítomni:
Oskar Hamrus - starosta města

Ing. Věra Říhová - místostarostka

Ing. Štěpánka Mrázová - tajemnice městského úřadu
Eva Veseláková, DiS. - vedoucí ekonomického odboru

Blanka Zaujecová, DiS. - hlavní účetní města

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením
doručeným územnímu celku dne 18. 02. 2022 podle § 5 odst. zákona č. 420/2004 SB,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí (dále jen zákon o přezkoumání hospodaření).

Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:

kontrola byla ukončena na místě dne 24. 03. 2022 vrácením vyžádaných podkladů
a podáním informace o kontrolních zjištěních.

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

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu města Kdyně zveřejněn na úřední desce
ve dnech 1. - 31. 12. 2020. Zároveň USC oznámil na své

úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout
do jeho listinné podoby.

Pravidla rozpočtového
provizoria

Vzhledem k tomu, že byl rozpočet města Kdyně na rok
2021 schválen před 1. lednem 2021, nebyla pravidla

Rozpočtová opatření

rozpočtového provizoria stanovena.
K 31. 12. 2021 bylo schváleno 12 rozpočtových opatření:

RO č. 1 schváleno dne 29. 3. 2021 radou města,
navýšení příjmů celkem o 1 858 177,20 Kč, navýšení
výdajů celkem o 1 858 177,20 Kč, zveřejněno na úřední
a elektronické desce dne 1. 4.2021.
RO č. 2 schváleno dne 10. 5. 2021 radou města,

navýšení příjmů celkem o 518 364,53 Kč, navýšení
výdajů celkem o 518 364,53 Kč, zveřejněno na úřední
a elektronické desce dne 17. 5.2021.

RO č. 3 schváleno dne 31. 5. 2021 radou města,
navýšení příjmů celkem o 839 461,00 Kč, navýšení
výdajů celkem o 839 461 ,00 Kč, zveřejněno na úřední
a elektronické desce dne 7. 6.2021.

RO č. 4 schváleno dne 30. 6. 2021 radou města,
navýšení příjmů celkem o 114 868,00 Kč, navýšení
výdajů celkem o 330 000,00 Kč, zveřejněno na úřední
a elektronické desce dne 7. 7.2021.

RO č. 5 schváleno dne 19. 7. 2021 radou města,
navýšení příjmů celkem o 1 888 282,20 Kč, navýšení

výdajů celkem o 1 888 282,20 Kč, zveřejněno na úřední
a elektronické desce dne 26. 7.2021.
RO č. 6 schváleno dne 26. 8. 2021 radou města,

navýšení příjmů celkem o 1 083 810,91 Kč, navýšení
výdajů celkem o 1 083 810,91 Kč, zveřejněno na úřední
a elektronické desce dne 2. 9.2021.
RO č. 7 schváleno dne 29. 9. 2021 radou města,

navýšení příjmů celkem o 678 025,00 Kč, navýšení
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výdajů celkem o 678 025,00 Kč, zveřejněno na úřední
a elektronické desce dne 6. 10.2021.

RO č. 8 schváleno dne 25. 10. 2021 radou města,

snížení příjmů celkem o 5 474,18 Kč, snížení výdajů
celkem o 5 474,18 Kč, zveřejněno na úřední
a elektronické desce dne 1.11. 2021.

RO č. 9 schváleno dne 15. 11. 2021 radou města,

navýšení příjmů celkem o 820 236,80 Kč, navýšení
výdajů celkem o 820 236,80 Kč, zveřejněno na úřední
a elektronické desce dne 22. 11. 2021.
RO č. 10 schváleno dne 29. 11. 2021 radou města,

navýšení příjmů celkem o 23 943,00 Kč, navýšení výdajů
celkem o 23 943,00 Kč, zveřejněno na úřední
a elektronické desce dne 6. 12.2021.
RO č. 11 schváleno dne 13. 12. 2021 radou města,

navýšení příjmů celkem o 253 700,00 Kč, navýšení
výdajů celkem o 253 700,00 Kč, zveřejněno na úřední
a elektronické desce dne 20. 12.2021.
RO č. 12 schváleno dne 30. 12. 2021 radou města,

navýšení příjmů celkem o 1 326 000,00 Kč, navýšení
výdajů celkem o 1 326 000,00 Kč, zveřejněno na úřední
a elektronické desce dne 6. 1.2022.

Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2021 schválen rozpočet zastupitelstvem
města 16. 12. 2020 jako schodkový, příjmy rozpočtu
ve výši 127 504 000,00 Kč, výdaje rozpočtu ve výši
141 258 005,00 Kč, schodek činí 1 269 845,00 Kč a bude
kryt z finančních prostředků minulých let. Schválený
rozpočet města byl zveřejněn na úřední desce dne
31. 12. 2020, zároveň USC oznámil na své úřední desce,

kde je rozpočet zveřejněn v elektronické podobě a kde
Stanovení závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím

je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Závazným ukazatelem rozpočtu je neinvestiční příspěvek

PO ZŠ Kdyně ve výši 4 400 000,00 Kč, MS Kdyně

ve výši 1 650 000,00 Kč, ZUŠ Kdyně ve výši
120 000,00 Kč, MKS Modrá hvězda Kdyně ve výši
6 300 000,00 Kč, Centrum vodní zábavy Kdyně ve výši

5 500 000,00 Kč, Technické služby Kdyně ve výši
10 500 000,00 Kč, Doma ve Kdyni ve výši
3 500 000,00 Kč. Ukazatele byly stanoveny
zastupitelstvem města dne 16. 12. 2020.
Střednědobý výhled
rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu na rok 2022 - 2023 byl
zveřejněn na úřední desce ve dnech 1.12. 2020 -

31. 12. 2020. Střednědobý výhled na období let 2022 2023 byl schválen zastupitelstvem města dne
16. 12. 2020 a zveřejněn na úřední desce dne
31. 12. 2020. Uzemní samosprávný celek oznámil na své
úřední desce, kde je schválený střednědobý výhled na
období let 2022 - 2023 města zveřejněn v elektronické
podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné
podoby.
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Závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce ve dnech
3. 6. - 28. 6. 2021. Závěrečný účet města za rok 2020
byl schválen dne 28. 6. 2021 bez výhrad, zveřejněn byl
na úřední desce dne 23. 7. 2021. Uzemní samosprávný
celek oznámil na své úřední desce, kde je závěrečný
účet města zveřejněn v elektronické podobě a kde je
možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Účetní
závěrka města za rok 2020 byla schválena
zastupitelstvem města dne 28. 6. 2021.
Hospodaření příspěvkových organizací:
ZS Masarykova - účetní závěrka byla schválena RM dne
12. 4. 2021. Hospodářský výsledek je přebytek ve výši
87135,14Kč

MKS "Modrá Hvězda" - účetní závěrka byla schválena
RM dne 10. 5. 2021. Hospodářský výsledek je přebytek
ve výši 1 138055,86Kč

MS - účetní závěrka byla schválena RM 12. 4. 2021.
Hospodářský výsledek je přebytek ve výši 219,50 Kč

MS - účetní závěrka byla schválena RM 12. 4. 2021.
Hospodářský výsledek je přebytek ve výši 140 459,92 Kč
Technické služby Kdyně - účetní závěrka byla schválena
RM 10. 5. 2021. Hospodářský výsledek je přebytek
510151,96Kč

ZUŠ - účetní závěrka byla schválena RM dne
12. 4. 2021. hlospodářský výsledek je přebytek
135678,95Kč
Městská poliklinika - účetní závěrka byla schválena RM
dne 10. 5. 2021. Hospodářský výsledek je ztráta
1 453,33 Kč
Centrum vodní zábavy Kdyně - účetní závěrka byla
schválena RM dne 12. 4. 2021. Hospodářský výsledek je
ztráta 478 466,53 Kč
Doma ve Kdyni - účetní závěrka byla schválena RM dne
12. 4. 2021. Hospodářský výsledek je přebytek 405 031,
50 Kč
ZS a MS Prapořiště - účetní závěrka nebyla schválena.

Bankovní výpisy

Hospodaření založených organizací:
Služby města Kdyně, spol. s. r.o. - výsledek hospodaření
bude předložen RM.
Vodovody a kanalizace města Kdyně, spol. s.r.o. - účetní
závěrka byla schválena RM dne 10. 5. 2021.
Hospodářský výsledek je ztráta 106 000,00 Kč.
Bytové družstvo Kdyně střed - výsledek hospodaření
bude předložen RM.
Transteplo, spol. s.r.o. - výsledek hospodaření
společnosti za rok 2020 schválen v rámci působnosti
valné hromady.
Město mělo zřízeno tyto bankovní účty /zůstatky k 31. 12.
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2021/:

KB a.s. Běžný účet č. 19-424321/0100 - 656 751,76 Kč
ČNB č. 94-8012321/0710 - 4 920 555,87 Kč
OSOB Municipální konto, č. 109450128/0300 20 276 930,75 Kč,

^

OSOB Municipální konto č. 108563737/0300 7 548 684,28 Kč

KB a.s. Běžný účet č. 424321/0100 - 3 584 304,67 Kč
KB a.s. Běžný účet č. 182-424321/0100 9927214,62Kč

OSOB Běžný účet /sociální fond/ č. 126393006/0300 78 843,53 Kč

Zůstatky souhlasily se stavem účtů 231 a 236 uvedenými
v hlavní účetní knize a v rozvaze k 31. 12. 2021 a se

stavem na běžných účtech a fondech celkem ve výkazu
Fin 2-12 M k31. 12.2021.

OSOB Spořící účet č. 219575634/0300 - 28 497,06 Kč
Evidence majetku

Účetní jednotka eviduje svůj majetek v programu Fenix,
pořizuje zařazovací a vyřazovací protokoly a karty
drobného hmotného majetku.

Faktury

Byly zkontrolovány došlé faktury č. F1 - F140 za leden

2021, F 2012 - F2090. K faktuře byl přiložen průvodní
doklad s předpisem závazku a se zaúčtováním úhrady
faktury, zároveň jsou faktury opatřeny podpisovým
záznamem o provedení řídící kontroly dle zákona

č. 320/2001 Sb. příkazcem operace, správcem rozpočtu
a hlavní účetní. Dále byly zkontrolovány odeslané faktury

č. 12100001 -č. 12100052. Nebyly zjištěny chyby
Hlavní kniha

Inventurní soupisy
majetku a závazků

a nedostatky.
Ke kontrole byla předložena hlavní kniha k datu
31. 12.2021.
Plán inventur na rok 2021, obsahoval termíny provedení
inventarizace u jednotlivých druhů majetku, složení
a jmenování inventarizačních komisí.
Proškolení členů inventarizačních komisí bylo provedeno
dne 25. 11. 2021 a doloženo podpisovou listinou
jednotlivých členů. Bylo vytvořeno celkem
80 inventarizačních soupisů. Inventurní soupisy
obsahovaly náležitosti stanovené v §8 vyhlášky

č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
v platném znění - název účtu, účetní stav, inventurní
stav, rozdíl, datum zahájení inventury, datum ukončení
inventury a opatřeny byly podpisy členů inventarizační
komise. Inventurní soupisy byly podloženy např. výpisy
z bankovních a úvěrových účtů, apod.
Inventarizační zpráva za rok 2021 byla vyhotovena
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inventarizační komisí dne 1. 2. 2022, obsahovala časový
a věcný průběh inventarizace, způsob provedení

Kniha došlých faktur

Kniha odeslaných faktur
Pokladní doklady

inventarizace, doložení provedených inventur.
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Město předložilo "Knihu došlých faktur" k datu
31. 12. 2021. Obsahovala předepsané náležitosti.
Celkem bylo přijato 2090 dodavatelských faktur.

Město předložilo "Knihu odeslaných faktur č. 1" k datu
31. 12. 2021. Obsahovala předepsané náležitosti.
Celkem bylo vydáno 52 odběratelských faktur.
Byla provedena kontrola doložitelnosti výdajů, kontrola
příjmových a výdajových pokladních dokladů pokladny
č. 1 -č.1 - 250 za měsíc leden 2021, č. 1551 - 1869 za

měsíce říjen - prosinec 2021. Pokladna č. 2 - č. 354 - 449

za měsíce říjen - prosinec 2021. Všechny kontrolované
příjmy a výdaje byly řádné doloženy a opatřeny podpisy
oprávněných osob. Současně byla provedena kontrola

Pokladní deníky

správnosti účtování.

Pokladní deníky byly vedeny elektronicky v programu
FENIX. Příjmové a výdajové doklady byly očíslovány
jednou číselnou řadou do 31. 12. 2021 a bylo vystaveno -

pokladna č. 1 - 1869 pokladních dokladů, pokladna

č. 2 - 449 pokladních dokladů. Evidovaný stav pokladní
hotovosti města k 31. 12. 2021 byl ve výši 18 261,00 Kč

a souhlasil se stavem účtu 261 Pokladna v hlavní knize,

Příloha rozvahy

v rozvaze a ve výkazu FIN 2-12M.

Ke kontrole byla předložena "Příloha" účetní závěrky
sestavena k 31. 12- 2021 v programu FENIX a

obsahovala číselné a slovní údaje dle vyhlášky

c.410/20098b.
Rozvaha

Ke kontrole byla předložena "Rozvaha" sestavena k

31. 12. 2021. Aktiva netto ve výši 981 291 331,76 Kč

odpovídala pasivům. Výsledek hospodaření roku 2020
byl převeden na účet 432 - Výsledek hospodaření

Účetní deníky

Účetní doklady

minulých let.

Ke kontrole byly předloženy účetní deníky za období

leden - prosinec 2021.

Byly kontrolovány tyto účetní doklady:

- BV OSOB Municipální konto, č. 109450128/0300 za

období měsíců 1 -12/2021 - účetní doklady

č. 11001 -11617,

- výpisy konta č. 108563737/0300 za období měsíců

8 - 9/2021 - účetní doklady č. 1063 - 1274, za období

měsíce 12/2021 č. 1577-1678

- BV KB a.s. č. 424321/0100 za období měsíců

1 - 4/2021 - účetní doklady č. 30001 - 30178, za období

měsíců 11 -12/2021 - č. 30522 - 30641

- BVč. 127 -147 za období měsíců 8 - 9/2021,

- vnitřní účetní doklady č. 50001 - 50070 za období
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měsíců 1 -9/2021,
- předpisy pohledávek za období měsíců

1-12/2021 - účetní doklady č. 15001 - 15484,
50501 - 50543,

- předpisy došlých faktur č. 107 - 229 bytového
hospodářství za období měsíců 3 - 5/2021 - účetní
doklady 41107-41229,
- předpisy vydaných faktur za prodej dřeva za období

měsíců 1 -12/2021 - účetní doklady č. 14001 - 14019,
- předpisy vydaných faktur ostatních za období měsíců

1 - 12/2021 - účetní doklady č. 13001 -13051
- předpisy pokladny č. 1 za období měsíců 10 - 12/2021 č. 81566-81873

- předpisy pokladny č. 2 za období měsíců 10 - 12/2021 č. 42354 - 42449

předpisy faktur bytového hospodářství za měsíc
12/2021 -č.5613-5685
Účtový rozvrh

Účetní jednotka má sestavený platný účtový rozvrh pro
rok 2021.

Výkazy pro hodnocení
plnění rozpočtu

Kontrolou výkazu Fin 2-12M, který se týkal čerpání
rozpočtu k 31. 12. 2021, bylo zjištěno, že v příjmové části
byly vytvořeny příjmy po konsolidaci ve výši

138 969 046,13 Kč (tj. plnění k rozpočtu po změnách ve
výši 101,7 %) a ve výdajové části bylo čerpání výdajů po

konsolidaci ve výši 136 429 597,15 Kč (tj. plnění
k rozpočtu po změnách ve výši 96,8 %). Výsledek
rozpočtového hospodaření města k 31. 12. 2021 byl
přebytek ve výši 2 539 448,98 Kč.
Výkaz zisku a ztráty

Kontrole byl předložen Výkaz zisku a ztráty k

31. 12. 2021, sestavený v programu FENIX. Město
neprovozuje hospodářskou činnost.
Náklady ve výši 115 865 098,92 Kč a výnosy ve výši

122 804 886,06 Kč, HV - zisk ve výši 6 939 787,14 Kč,
který souhlasí s výsledkem hospodaření v rozvaze na
Rozvahy zřízených
příspěvkových organizací

straně pasiv k 31. 12.2021.
Ke kontrole byly předloženy rozvahy:

Příspěvkové organizace Masarykova ZS Kdyně k

31. 12. 2021, kde aktiva netto ve výši 16 844 438,29 Kč
odpovídala pasivům, výsledek hospodaření běžného
účetního období ve výši 56 314,24 Kč odpovídal
hospodářskému výsledku uvedeném ve výkazu zisku
a ztrát k 31. 12. 2021. Zůstatek běžného účtu k
31. 12. 2021 činil 10 631 497,04 Kč a zůstatek účtu
FKSP činil 1 484 305,02 Kč.

Příspěvkové organizace ZUŠ Kdyně k 31. 12. 2021, kde
aktiva netto ve výši 2 718 145,52 Kč, odpovídala
pasivům, výsledek hospodaření běžného účetního
období ve výši 53 247,63 Kč odpovídal hospodářskému
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výsledku uvedeném ve výkazu zisku a ztrát k
31. 12. 2021. Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2021 činil
1 731 287,12 Kč a zůstatek účtu FKSP činil
410987,50Kč.

Příspěvkové organizace MS Markova k 31.12.2021,kde
aktiva netto ve výši 2 299 533,69 Kč, odpovídala
pasivům, výsledek hospodaření běžného účetní období
ve výši 46 736,93 Kč, odpovídal hospodářskému
výsledku uvedeném ve výkazu zisku a ztrát k
31. 12. 2021. Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2021 činil
1 626 285,09 Kč a zůstatek účtu FKSP činil
47 376,51 Kč.
Příspěvková organizace Centrum vodní zábavy Kdyně

k 31. 12. 2021, kde aktiva netto ve výši 1 007 965,02 Kč,

Výkazy zisku a ztráty
zřízených příspěvkových
organizací

odpovídala pasivům, výsledek hospodaření běžného
účetní období ve výši 851 974,90 Kč, odpovídal
hospodářskému výsledku uvedeném ve výkazu zisku a
ztrát k 31. 12. 2021. Zůstatek běžného účtu k
31. 12. 2021 činil 334 925,42 Kč a zůstatek účtu FKSP
činil 86 230,46 Kč.
Ke kontrole byly předloženy výkazy zisků a ztrát:

Masarykova ZŠ Kdyně k 31. 12. 2021. Náklady celkem
v hlavní činnosti 51 013 228,12 Kč, výnosy celkem
v hlavní činnosti ve výši 51 058 678,25 Kč, výsledek
hospodaření je zisk ve výši 45 450,13 Kč. Náklady
celkem

v hospodářské činnosti ve výši 98 070,89 Kč, výnosy
celkem v hospodářské činnosti ve výši 108 935,00 Kč,
výsledek hospodaření je zisk ve výši 10 864,11 Kč.

ZUŠ Kdyně k 31. 12. 2021. Náklady celkem v hlavní
činnosti ve výši 9 168 843,90 Kč, výnosy celkem v hlavní
činnosti ve výši 9 222 091,53 Kč. Výsledek hospodaření

je zisk ve výši 53 247,63 Kč.

MS Markova k 31. 12. 2021. Náklady celkem v hlavní
činnosti ve výši 11 147 960,40 Kč, výnosy celkem

v hlavní činnosti ve výši 11 194 697,33 Kč. Výsledek
hospodaření je zisk ve výši 46 736,93 Kč.
Centrum vodní zábavy Kdyně. Náklady celkem v hlavní
činnosti ve výši 9 687 079,78 Kč, výnosy celkem v hlavní

činnosti ve výši 10 539 054,68 Kč. Výsledek hospodaření
je zisk ve výši 851 974,90 Kč.
Darovací smlouvy

Darovací smlouva ze dne 2. 7. 2021. Město jako dárce
poskytlo dar ve výši 50 000,00 Kč pro Město Kryry, jako
peněžní dar pro místní část Stebno, která byla zasažena
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bouří. Darovací smlouva byla schválena ZM dne
28.6.2021.

Darovací smlouva ze dne 12. 10. 2021. Město jako dárce
poskytlo dar ve výši 3 000,00 Kč pro Sportovní unii
Domažlice. Darovací smlouva byla schválena RM dne
29.9.2021.
Smlouvy a další materiály Ke kontrole byly vybrány smlouvy:
k poskytnutým účelovým Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
dotacím

Kdyně, Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti, ve výši 181 405,00 Kč, zveřejněna dne
1. 6. 2021, schválena ZM dne 26. 4.2021.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Kdyně, TJ Sokolu Kdyně, z.s. ze dne 10. 5. 2021
ve výši 90 000,00 Kč, zveřejněna dne 1. 6. 2021,
schválena ZM dne 26. 4. 2021.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Kdyně, Pionýr, z.s. Jitřenka zde dne 12. 5. 2021

ve výši 60 000,00 Kč, zveřejněna dne 1. 6. 2021,
schválena ZM dne 26. 4. 2021.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Kdyně, Pionýr, z.s. Safír ze dne 31. 6. 2021
ve výši 70 000,00 Kč, zveřejněna dne 1. 6. 2021,
schválena ZM dne 26. 2. 2021.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu

města Kdyně, SK Kdyně 1920, z.s. ze dne 29. 9. 2021
ve výši 100 000,00 Kč, zveřejněna dne 18. 10. 2021,
schválena ZM dne 22. 9. 2021.

Smlouvy a další materiály Smlouva č. 32192021 o poskytnutí účelové dotace od
Plzeňského kraje, na nákup nového dopravního
k přijatým účelovým
dotacím

automobilu pro město Kdyně: JSDHO Hluboká ve výši
300 000,00 Kč, přijetí dotace bylo schváleno RM dne
13.9.2021.

Smlouva č. 30182021 o poskytnutí účelové dotace od
Plzeňského kraje, na osobní ochranné prostředky pro

město Kdyně: JSDHO Kdyně ve výši 24 010,00 Kč, přijetí
dotace bylo schváleno RM 30. 6.2021.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 122D221001233 ze

dne 8. 7. 2021 od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Smlouvy nájemní

Praha ve výši 906 720,00 Kč
Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 15. 3. 2021
- pronájem nebyt.prostor v domě čp. 635 na dobu
neurčitou, schválena RM dne 1. 3.2021,

Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 28. 6. 2021
- pronájem nebyt.prostor v domě čp. 9 /stodota/ na dobu
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určitou, schválena RM dne 14. 6.2021
Smlouvy o dílo

Ke kontrole byly předloženy smlouvy:
Smlouva o dílo na akci "Havarijní výměna stávajícího
teplovodu v MZS Kdyně" ze dne 10. 3. 2021 za cenu

617 957,93 Kč bez DPH, s firmou VETOP spol. s r.o.,
Staňkov, zveřejněna na profilu zadavatele dne
30.3.2021.

Smlouva o dílo na akci "Výměna vstupních dveří, oken,
dlažby a schránek" ze dne 20.7.2021 za cenu
1 114 467,00 Kč bez DPH, s firmou Otherm Klatovy
s.r.o., zveřejněna na profilu zadavatele dne 20. 7. 2021.
Smlouva o dílo na akci "Oprava bytových jader Sokolská" ze dne 11. 8. 2021 za cenu 877 000,00 Kč
včetně SPH, s firmou Stanislav Jarábek, Kout na

Šumavě, zveřejněna na profilu zadavatele dne
16.8.2021.

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

Ke kontrole byly vybrány kupní smlouvy:
Na prodej pozemků p. č. 418/6 - 12 m2 a418/7 - 46 m2
za cenu 11 600,00 Kč. Záměr města na prodej pozemků
byl zveřejněn ve dnech 11. 2. - 27. 2. 2021. Prodej
pozemků byl schválen usnesením Zastupitelstva města
Kdyně dne 26. 4. 2021, kupní smlouva byla podepsaná
dne 20. 5. 2021.
Na prodej pozemku p. č. 418/4 - 74 m2 za cenu
14 800,00 Kč. Záměr města na prodej pozemku byl
zveřejněn ve dnech 11. 1. - 27. 1. 2021. Prodej pozemku
byl schválen usnesením Zastupitelstva města Kdyně dne
26. 4. 2021, kupní smlouva byla podepsána dne
26.5.2021.
Na prodej pozemku p. č. 604/12 - 39 m2 za cenu
7 800,00 Kč. Záměr města na prodej pozemku byl
zveřejněn ve dnech 2. 11. - 20. 11. 2020. Prodej
pozemku byl schválen usnesením Zastupitelstva města
Kdyně dne 26. 4. 2021 , kupní smlouva byla podepsána
dne 20. 5. 2021.
Na prodej pozemku p. č. 333 -211 m2 za cenu
42 200,00 Kč. Záměr města na prodej pozemku byl
zveřejněn ve dnech 27. 5. - 12. 6. 2021. Prodej pozemku
byl schválen usnesením Zastupitelstva města Kdyně dne
28. 6. 2021, kupní smlouva byla podepsána dne
11.8.2021.
Na prodej pozemku p. č. 18/2 - 716 m2 za cenu
143 000,00 Kč. Záměr města na prodej pozemku byl
zveřejněn ve dnech 27. 5. - 12. 6. 2021. Prodej pozemku
byl schválen usnesením Zastupitelstva města Kdyně dne
28. 6. 2021, kupní smlouva byla podepsána dne
10.8.2021.

Smlouvy o věcných

Smlouva o zřízení VB - služebnosti č.

břemenech

IV-12-0012651A/B001 ze dne 23. 9. 2021 s ČEZ
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Smlouvy o výpůjčce

Zveřejněné záměry o
nakládání s majetkem
Výsledky kontrol

zřízených organizací

Distribuce a.s. Děčín k parcele č. 227/1 v k.ú. Kdyně k NN, schválena RM ze dne 13. 9. 2021
Smlouva o výpůjčce části nemovité věci za účelem
zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních
automobilových baterií nebo akumulátorů ze dne
28. 5. 2021, schválena RM dne 10. 5, 2021.
k uvedeným smlouvám o prodeji pozemků, ke smlouvám
o nájmu nebytových prostor a ke smlouvě o výpůjčce
za kontrolované období roku 2021
Ke kontrole předložen Protokol o výsledku
veřejnosprávní kontroly hospodaření v PO MS Kdyně,
Markova 523 ze dne 19. 8. 2021 s datem kontroly od
1. do 31. 7. 2021,
dále Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly
hospodaření v PO Doma ve Kdyni - centrum sociálních
služeb ze dne 14. 10. 2021 s datem kontroly od
6. do 30. 9. 2021,

Zápisy z jednání rady
včetně usnesení

dále Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly
hospodaření v PO MS Kdyně, Dělnická 35 ze dne
23. 9. 2021 s datem kontroly od 1. do 31. 8. 2021.
Ke kontrole byly předloženy zápisy, prezenční listiny,
návrhy programů a usnesení z jednání rad města Kdyně
č. 52 - 76, které se uskutečnila za období
leden - prosinec 2021.

Zápisy zjednání
zastupitelstva včetně
usnesení

Zápisy z finančního a
kontrolního výboru

Do 31. 12. 2021 se uskutečnila 4 veřejná zasedání
zastupitelstva města Kdyně (dne 26. 4., 28. 6., 22. 9.
a 20. 12. 2021). Úřad města informoval o místě, době a
navrženém programu připravovaného zasedání
zastupitelstva města v souladu s ustanovením § 93 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
O průběhu zasedání byl pořízen zápis včetně usnesení,
který byt podepsán starostou, místostarostou a určenými
ověřovateli zápisu. K zápisům ze zasedání byly doloženy
prezenční listiny.
Byly předloženy zápisy kontrolního výboru ze dne 14. 4.,
23. 6., 1. 9. a24. 11. 2021 a zápisy finančního výboru
ze dne 21. 6., 15.9.a17. 12.2021.

B. Zjištění z konečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření USC Kdyně:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C.Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
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a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

N!

b) při dílčím přezkoumání za rok 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Při přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok 2021
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky í§ 10 odst. 3 písm. a) zákona

č. 420/2004 Sb.)

Při přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok 2021
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok 2021
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující
ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

8,40 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

2,94 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního

2,90%

celku

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

Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního
předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulov\
„Ověřily jsme poměr dluhu O % USC Kdyně k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly
přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Dluh USC Kdyně nepřekročil 60
% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Při ověření bylo zjištěno, že
poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový."
•;
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Podpisy kontrolorek:

Nebyla přítomna dne 24. 3. 2021
Mgr. Kateřina Kasatová
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Jitka Voffíková

kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání
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celků
a dobrovolných svazků.
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hospodaření obcí a kontroly, Skroupova 18, 306 13 Plzeň.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky
konečného a dílčího přezkoumání.
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Oskar Hamrus
starosta města
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Rozdělovník

Výtisk č.

Počet
výtisků

Předáno

Převzal(a)

1

1

ŮSC Kdyně

Oskar Hamrus

2

1

Krajský úřad
Plzeňského kraje

Jitka Volfíková
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