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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ŮSC Kdyně, IČO: 00253464
za rok 2019

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

09.12.2019-13.12.2019
06. 05. 2020 - 07. 05.2020

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Místo provedení přezkoumání: OU Kdyně
Náměstí 1, 345 06 Kdyně
Přezkoumané období: 1.1. 2019 - 31.12.2019
Přezkoumání vykonaly:

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc. Hana Škoríková
kontrolorka:

Jitka Volfíková

Při přezkoumání byli přítomni:
Oskar Hamrus - starosta města

Ing. Věra Říhová - místostarostka města
Eva Veseláková, DIS. - vedoucí finančního odboru

Blanka Zaujecová, DIS. - hlavní účetní města

Ing. Štěpánka Mrázová - tajemnice městského úřadu
Marcela Rejchová - mzdová účetní, pokladní

Blanka SUčová - zástupkyně hl. účetní města

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

Rozpočtová opatření

Popis písemnosti
zveřejněn od 4. 12. do 21. 12. 2018 na úřední desce a
v elektronické podobě
ROč. 1 - 15 schválena RM, zveřejněna v rádném
termínu

Schválený rozpočet

Stanovení závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím
Střednědobý výhled
rozpočtu

schválen ZM dne 20. 12. 2018 jako vyrovnaný;
zveřejněn od 16. 1.2019
pro příspěvkové organizace na rok 2019

1) na období 2019 - 2021 schválen ZM dne 20. 12.2018;
návrh zveřejněn 4. 12. - 21. 12. 2018 na úřední desce
a v elektronické podobě; po schválení zveřejněn
od 16. 1.2019

2) na období 2021 - 2022 schválen ZM 20: 12. 2019,
návrh zveřejněn 5. - 20. 12.2019,
Závěrečný účet

po schválení zveřejněn od 13. 1. 2020 dosud.
za rok 2018 schválen ZM dne 27. 5. 2019 s výhradou;
jeho návrh zveřejněn od 10. 5. do 28.5.2019,
po schválení zveřejněn 25. 6. 2019

Bankovní výpisy

1) BU KB - Bytservis

2) BÚ OSOB
3) Spořící účet ČSOB
4) BÚ ČNB
5) BŮ KB

6) BÚ OSOB - Sociální fond
Evidence majetku
Faktury

protokoly o zařazení a vyřazení hmotného majetku za rok
2019 v účetním programu Fenix
1) vystavené za lesy doklad č. 21900001 - 21900022
2) vystavené doklad č. 11900001 -11900061
3) došlé Bytservis doklad č. 1 - 394

4) došlé doklad č. F1 -F2311
Hlavní kniha

k31. 10.2019ak31. 12.2019

Inventurní soupisy
majetku a závazků

sestavení k 31. 12.2019

Kniha došlých faktur
Pokladní doklady

za leden až prosinec 2019

Pokladní deník

pokladna č. 1 za říjen až prosinec 2019

Příloha rozvahy

k30. 9. 2019 a k 31. 12.2019

PPD a VPD doklad č. 1121 -1210
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Rozvaha
Účetní doklad

^

k30. 9. 2019 a k 31. 12.2019

1) k BŮ Bytservis doklad č. 4001 -40641
2) k BÚ OSOB doklad č. 1-1189, 1400-1521
3) k spořícímu účtu CSOB doklad č. 34001 - 34021;
34501 -34510

4) k BÚ ČNB doklad č. 52201 - 52244
5) k BŮ KB doklad č. 30001 - 31243

6) k BÚ sociální fond doklad č. 52001 - 52053
7) předpisy pohledávek doklad č. 15000 -153000
8) předpisy došlých faktur doklad č. 60001 - 62311
9) předpisy došlých faktur doklad č. 63001 - 63125
10) VŮD doklad č. 50001 -50186
Výkaz pro hodnocení

za únor - prosinec 201 9

plnění rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty

k 30. 9. 2019 a k31. 12.2019

PO zřízené Městem Kdyně k 31. 12. 2019
Rozvaha zřízených
příspěvkových organizací
PO zřízené Městem Kdyně k 31. 12. 2019
Výkaz zisku a ztráty
zřízených příspěvkových
organizací
Smlouva o daru ze dne 22. 11. 2019 - finanční dar
Darovací smlouvy
ve výši 100 000,00 Kč od DSP Domažlice na vánoční
osvětlení

Smlouvy o převodu
majetku (prodej, převod)

1) Darovací smlouva ze dne 15. 7. 2019 - dar pozemku
parc. č. 1435/42 Plzeňskému kraji.
2) Kupní smlouva ze dne 26. 11. 2019 - prodej pozemků

p.o. 2021, p.č. 2022, p.č. 455/6 a p.o. 1112/47 v k.ú.
Kdyně.
3) Kupní smlouva ze dne 3. 12. 2019 - prodej pozemků
p.o. 415/13 a p.o. 415/31 v k.ú. Dobňkov na Šumavě.
Smlouvy o výpůjčce

Smlouvy ostatní

Smlouva o výpůjčce ze dne 12. 8. 2019 - výpůjčka
předmětů z Muzea a galerie Mariánská Týníce v hodnotě
10 000,00 Kč na expozici Muzea Příhraničí ve Kdyni
Smlouva o bezúplatném převodu majetku ze dne

21. 3. 2019 - bezúplatný převod drobného majetku od ČR
Zveřejněné záměry o
nakládání s majetkem
Informace o přijatých
opatřeních (žák. 420/2004
Sb, 320/2001 Sb., apod.)

- HZS PK
k darovací smlouvě ze dne 15. 7. 2019 a ke kupním
smlouvám sepsaným dne 26. 11. 2019 a 3. 12. 2019
došlo na KŮPK dne 10. 6. 2019

Výsledky kontrol

Protokol o výsledku VSK v PO, jejich zřizovatelem je

zřízených organizací
Zápisy z jednání rady

Město Kdyně za rok 2019 ze dne 15. 1. 2020
za období leden až listopad 2019

včetně usnesení

Zápisy zjednání
zastupitelstva včetně

za období prosinec 2018 až prosinec 2019

usnesení

Finanční, kontrolní výbor | zápisy z finančního výboru za rok 2019
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B. Zjištění z konečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření USC Kdyně:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr
l. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- § 93 odst. 1 - Obecní úřad neinformoval o místě, době a navrženém programu
připravovaného zasedání zastupitelstva obce alespoň 7 dní před zasedáním
zastupitelstva obce na úřední desce.

Nedostatek: 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 pozemků sedmi kupních smluv. Tímto nebylo zajištěno řádné
informování občanů o všech záležitostech, které mají být na zasedání projednány a
rozhodovány.

Napraveno.

- Opatření k nápravě (splněno dne: 13.12.2019) - nedostatek se
v roce 2019 neopakuje

Předmět: Zákon 6. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem

Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- § 95 odst. 1 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce neměl předepsané náležitosti.
Nedostatek: O průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, který podepisuje
starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet
přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce,
průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
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 zápisů, ale jsou vedeny na samostatném dokumentu,
kde chybí podpis starosty (příp. místostarosty) a ověřovatelů - viz zápis usnesení
ze dne 18. 6. 2018.

Usnesení (v samostatném dokumentu) často nekorespondují se zápisem. Např.
v zápisech je uvedeno schválení programu, schválení příslušných ověřovatelů, ale
v samostatném dokumentu přijaté usnesení není uvedeno. Napraveno.
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- Opatření k nápravě (splněno dne: 13.12.2019) - nedostatek se
v roce 2019 neopakuje.
byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů
rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- § 10d odst. 1,2 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpomoci včetně dodatků nebyla zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne
zveřejnění

Nedostatek: Kontrolní skupině nebylo doloženo zveřejnění veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace na úřední desce města způsobem umožňujícím dálkový přístup
do 30 dnů ode dne uzavření těchto smluv, jak ukládá ustanovení § 10 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jednalo se o tyto
smlouvy:

1) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně na rekonstrukci varhan
v Kostele sv. Mikuláše ze dne 24. 1. 2018 s Římskokatolickou farností Kdyně na
částku 600 000,00 Kč

2) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kdyně na rekonstrukci rozvodů a

osvětlení náhradního hřiště ze dne 24. 1. 2018 s SK Kdyně 1920, z. s. na částku
400 000,00 Kč

3) Smlouvu 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. Napraveno.
- Opatření k nápravě (splněno dne: 13.12.2019) - nedostatek se
v roce 2019 neopakuje

Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- § 85 písm. c) - Zastupitelstvo obce nerozhodlo o poskytnutí dotace a návratné
finanční výpomoci nad 50 000 Kč v jednotlivých případech a uzavření veřejnoprávních
smluv o jejich poskytnutí.

Nedostatek: Zastupitelstvo města nerozhodlo o právních úkonech spadajících do jeho

pravomoci. Na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne
2. 11. 2018 byla účetním dokladem č. 1094 ze dne 2. 11. 2018 poskytnuta částka
ve výši 573 732,-Kč Technickým službám Kdyně, příspěvkové organizaci. Poskytnutí
návratné finanční výpomoci a Smlouva o poskytnutí byla schválena pouze radou
města dne 31. 10. 2018 (překročeni kompetencí rady města). Napraveno.
- Opatření k nápravě (splněno dne: 13.12.2019) - nedostatek se
v roce 2019 neopakuje.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst 2 písm. c) zadávání a uskutečňování
veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem
dohledu podle zvláštního právního předpisu
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Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

- § 6 odst. 2 - Zadavatel nedodržel ve vztahu k dodavatelům zásadu rovného

zacházení a zákazu diskriminace.

Nedostatek: 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 dodávky a služby: "Obstarání správy
nemovitostí."

K porušení zákona o veřejných zakázkách došlo tím, že byt 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 či. 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 podlimitní zakázku malého rozsahu na služby.
Napraveno.

- Opatření k nápravě (splněno dne: 13.12.2019) - nedostatek se
v roce 2019 neopakuje

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním

celkem

Právní předpis: Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších

předpisů

- § 9 odst. 1 - Uzemní samosprávný celek nekontroloval hospodaření s veřejnými

prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti.

Nedostatek: 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. Napraveno.

- Opatření k nápravě (splněno dne: 07.05.2020) - nedostatek se

již v roce 2019 neopakuje.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2019
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok 2019
Nebily ^Listeny chyby a nedostatky í§ 10 odst. 3 písm. a) zákona

č. 420/2004 Sb.)
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Při přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok 2019

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření USC Kdyně za rok 2019

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující
ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

8,51 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

4,00 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního

2,98%

celku

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

A. 1 Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního
předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový

„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."
Krajský úřad Plzeňského kraje dne 11. 05.2020
Podpisy kontrolorek:
Jitka Volfíková
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Be. Hana Škoríková
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kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
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Uzemní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákn"^ '

č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky
konečného a dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření USC Kdyně

o počtu 9 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
MĚSTO KDYNĚ
K

IČO;00253464

DIČ:CZ00253464
Náměstí l. 345 06 Kdy^

'® ,7

Dne:

Osk^r Hamrus

<f^..

2020

starosta města
/

Rozdělovník

Výtisk č.

Počet

Předáno

Převzal(a)

výtisků

1

1

ŮSC Kdyně

Oskar Hamrus

2

1

Krajský úřad
Plzeňského kraje

Be. Hana Škoríková

Poučení:

Uzemní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci

příslušném přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18,

306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu

se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Uzemní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona
č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož
zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou
8

zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení §
14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za to lze uložit územnímu celku podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu
do výše 50 000,00 Kč.
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