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Informace o přijetí nápravných ópatření
zjištěných chyb a nedostatků
Při dílěím přezkoumání hospodaření města Kdyně za rok 2018, které bylo provedeno
Kraj ským úřadem Plzeňského kraje ve dnech 10. až 13. prosince 2018 března 2019 byly zjištěny
chyby a nedostatky, ze kterých vyplynulo porušování zákona č. l 28/2000 sb., o obcích a zákona
č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Nedostatky, které vyplynuly z dílčího přezkoumání hospodaření, Zastupitelstvo města Kdyněa
projednalo na svém 2. Zasedání, které se uskutečnilo dne 20.12. 2018 a přijalo jednotlivá
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

1. Porušení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízerxí) tím, že
zastupitelstvo města nerozhodlo o právních úkonech spadajících do jeho pravomoci. Na
základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 2. 1l. 2018 byla
účetním dokladem č. 1094 ze dne 2. 11. 2018 poskytnuta částka ve výši5 73 732, 00 Kč
Technickým službám Kdyně, příspěvkové organizaci. Poskytnutí návratné finanční
výpomoci a Smlouva o poskytnutí byla schválena pouze radou města dne 31. 10. 201 8
(překročení kompetencí rady města).
Opatření k nápravě:
Město Kdyně bude důsledně dodržovat jednotlivá ustanovení zákona ě. 128/2000
sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tak, aby nedocházelo
kpřekroěení kompetencÍ jednotlivých orgánů města. Zastupitelstvo města
dodatečně schválí již uzavřenou Smlouvu o poskytnutí návratné finanění výpomoci
příspěvkové organizaci Technické služby Kdyně ve výši 573 732,00 Kě, která byla
uzavřena dne 2. 11. 2018 za podmínek sjednaných touto již uzavřenou smlouvou.
2. Porušení § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tím, že v
navrženém programu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18. 6. 2018 bod 3) Převod
nemovitostí není uveden podrobný soupis bodů, o kterých bylo rozhodováno. Pod tímto
bodem bylo schváleno usnesení o prodeji a nákupu nemovitostí a pozemkíí sedrrú
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kupních smluv. Tímto nebylo zajištěno řádné žnformování občanů o všech záležitostech,
které mají být na zasedání projednány a rozhodovány.
Opatření k nápravě:
Informace o konání zasedání zastupitelstva města budou obsahovat podrobný
soupis bodů programu tak, aby bylo zajištěno řádné informování občanů o všech
záležitostech, které budou na zasedání projednávány.
3. Porušení § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tím, že zápis ze
zasedání zastupitelstva obce neměl předepsané náležitosti. Kontrolou zápisů ze
zastupitelstva města bylo zjištěno, že zápisy neobsahují schválený pořad jednání
zastupitelstva. Zápis ze zasedání ZM ze dne 18. 6. 2018 neobsahuje podpis starosty
(příp. místostarosty) a ověřovatele zápisu.
Přijatá usnesení nejsou součástí zápisí:t, ale jsou uvedeny na samostatném dokumentu,
kde chybí podpis starosty (příp. místostarosty) a ověřovatelů.
Usnesení (v samostatném dókumentu) často nekorespondují se zápisem. Např.
v zápisech je uvedeno schválení programu, schválení příslušných ověřovatebí, ale v
,, samostatném dokumentu usnesení" přijaté usnesení není uvedeno.
Opatření k nápravě:
Zápisy ze zasedání zastupitelstva města budou obsahovat všechny potřebné
náležitosti tak, aby bylo dodržováno ustanovení § 95 zákona
č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
4. Porušení § I Od odst. 1,2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tím, že kontrolrú skupině nebylo doloženo
zveřejnění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na úřední desce města způsobem
umožřtujícím dálkový přístup do 3 0 dnů ode dne uzavření těchto smluv. Jednalo se o tyto
smlouvy.'
*

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně na rekonstrukci varhan v

Kostele sv. Mikuláše ze dne 24. 1. 2018 s Římskokatolžckou farností Kdyně na
částku 600 000, 00 Kč

* Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně na rekonstrukcž rozvodů a
osvětlení náhradního hřiště ze dne 24. 1. 2018 s SK Kdyně 1920, z. s. na částku
400 000, 00 Kč
«»

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně na rekonstrukci bytu v
Sokolovně v Prapořišti ze dne 24. 1. 2018 s TJ Sokol Prapořiště, z. s. na částku
700 000,00 Kč
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Opatření k nápravě:
Město Kdyně bude důsledně dodržovat jednotlivá ustanovení zákona ě. 250/2000
sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Uzavřené
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou zveřejňovány na úřední desce
města zákonem stanoveným způsobem a ve stanoveném termínu.

Tato prij atá opatření k nápravě byla přezkoumávaj ícímu orgánu písemně sdělena dne 4. 1. 2019.
Výše uvedené nedostatky se již v roce 2019 nevyskytují, přijatá opatření jsou tedy plněna.
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Technické služby
Kdyně byla dodatečně schválena usnesením ZM č. Z2-10 ze dne 20.12. 2018.

Dále byly při konečném přezkoumání hospodaření města Kdyně za rok 2018, které
proběhlo ve dnech 25. a 26. března 2019, zjištěny následující závažné chyby a nedostatky, ze
kterých vyplývá porušování zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů. Jedná se o následující chyby a nedostatky:

1.

Porušení § 6 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
Zadavatel nedodržel
nedodržel
ve
vztahu
pozdějších předpisů -- Zadava7el
k dodavatelům zásadu rovného zacházení a zákazu diskržminace tím, že nebylo
postupováno dle zásad transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a

zákazu omezování účasti dodavatelů dle § 6 zákona o veřejných zakázkách. Účetní
jednotka neprovedla výběr dodavatele nebo prokazatelně nevyzvala 3 dodavatele na
dodávk2ý a služby.' "Obstarání správy nemovitostí."
K porušení zákona o veřejných zakázkách došlo tím, že byl dne 1. 4. 2018 sepsán
Dodatek č. 3 mezi městem (vlastníkem nemovitostí) a firmou (správcem) ke Smlouvě o
obstarání správy nemovitosti a výkon dalších práv a povinností, kde v čl. 5 byla
navýšena odměna správci na 20 % předepsaného nájemného.
Celková výše odměny za služby, proplacená v roce 2018, činila
2 584 471,90 Kč (bez DPH). Správně mělo být vypsáno výběrové řízení na podlžmitní
zakázku malého rozsahu na služby.

Návrh.opatření k nápravě:
Město Kdyně bude důsledně dodržovat jednotlivá ustanovenÍ zákona
ě, 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín, ve kterém bude Krajskému úřadu PK podána zpráva o plnění přijatých opatření:
31.10. 2019.
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2.

Porušerú § 9 odst. l zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších

předpisů - Územní samosprávný celek nekontroloval hospodaření
s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti. Kontrolní skupině
nebyl doložen žádný Protokol o kontrole hospodaření svých příspěvkových organizací.
Jednalo se např. o příspěvkové organizace Masarykova základní škola Kdyně, Centrum

vodní zábavy Kdyně, MKS Modrá hvězda Kdyně, ZUŠ Kdyně.
Návrh opatření k nápravě:

Město Kdyně bude důsledně dodržovat jednotlivá ustanovení zákona
č. 320/2001 sb., o finanění kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto
zjištění bude vydána směrnice týkající se způsobu zajištění kontrol hospodaření
příspěvkových organizací zřízených Městem Kdyně.

Terrnín, ve kterém bude Krajskému úřadu PK podána zpráva o plnění přijatých opatření:
31.10. 2019.

Náwhy opatření knápravě chyb a nedostatků, zjištěných při konečném přezkoumání
hospodaření města Kdyně, budou projednány spolu se Závěrečným účtem města Kdyně za rok
2018 na 4. zasedání Zastupitelstva města Kdyně, které se uskuteční dne 27.5. 2019.

Ve Kdyni dne 10.5. 2019
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