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Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
12.11.2018 - 13.11.2018 (dílčl'přezkoumánl')
04.03.2019 - 05.03.2019 (konečné přezkoumání)
na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. l zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále i ,,zákon č. 420/2004 Sb.").
Zahájeno bylo dne 28.06.2018 doručením oznámeni o zahájení přezkoumání hospodaření
v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a s § 5 odst. 2 písmene b) zákona Č. 255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon č. 255/2012
Sb.").
Místo uskutečněného přezkoumání:

Městský úřad Rotava
Sídliště 721
357 01 Rotava

Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání
ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. vydaného vedoucí
finančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 2018/553/1? dne
29.6.2018.
Zástupci územního celku:
-

Michal Červenka - starosta města

-

Jana Skalická - účetní městského úřadu

Přezkoumání vykonali:
-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing. Marcela Frischová

-

kontrolor:
Naděžda Klíčová
Be. Lenka Najvarová
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Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v § 2 odst. l a 2 zákona č. 420/2004 Sb.
Přezkoumání hospodaření je vykonáno výběrovým způsobem.
Předmět dílčího přezkoumání byl ověřován dle § 3 zákona č. 420/2004 Sb. z hlediska:
a) dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále i ,,zákon
č. 250/2000 Sb."), a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření
územních celků,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
C) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
l
,

použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon, kterým bylo samotné posouzení a vyhodnocení obsahu podkladů
získaných v souvislosti s kontrolou a vztahujících se k oblasti účetnictví městského úřadu, byl
učiněn dne 22.03.2019.

A. Přezkoumané písemnosti
I.

Při

přezkoumání

hospodaření

města

Rotava

byly

přezkoumány

následující

písemnosti:

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Pravidla rozpočtového
provizoria
Rozpočtová opatření

Popis písemnosti
Návrh rozpočtu města Rotava pro rok 2018 byl zveřejněn na úřední
desce městského úřadu a na internetových stránkách města v době
od 1.12.2017 do 18.12.2017.
Zveřejnění návrhu rozpočtu trvalo až do schválení rozpočtu.
Územní samosprávný celek oznámil na úřední desce, kde je návrh
rozpočtu zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno
nahlédnout do jeho listinné podoby.
S ohledem na termín schválení rozpočtu města na rok 2018 nebyla
pravidla rozpočtového provizoria stanovena.
Za kontrolované období bylo účetní jednotkou provedeno celkem
27 rozpočtových opatřeni:
- Rozpočtová opatření č. 1-11/2018 schválena zastupitelstvem
města dne 12.3.2018 usneseními od č. 9/3/18 do č. 11/3/18,
Č. 13/3/18, Č. 14/3/18, Č. 16/3/18, Č. 18/3/18, Č. 20/3/18, Č. 22/3/18,
č. 45/3/18 a č. 46/3/18. Všechna byla zveřejněna na internetových
stránkách města dne 28.3.2018,
- Rozpočtová opatření č. 12-16/2018 schválena zastupitelstvem
města dne 25.6.2018 usneseními č. 84/6/18, č. 85/6/18, č. 97/6/18,
č. 98/6/18 a č. 106/6/18. Všechna byla zveřejněna na internetových
stránkách města dne 13.7.2018,
- Rozpočtová opatření č. 17-20/2018 schválena zastupitelstvem
města dne 27.8,2018 usneseními č. 116/8/18, č. 117/8/18,
č. 119/8/18, č. 120/8/18. Všechna byla zveřejněna na internetových
stránkách města dne 13.9.2018,
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- Rozpočtové opatření č. 21/2018 schváleno radou města dne
19.9.2018 usnesením č. 271/16/18. Zveřejněno bylo na
internetových stránkách města dne 18.10.2018,
- Rozpočtová opatření č. 22-27/2018 schválena zastupitelstvem
města dne 26.9.2018 usneseními od č. 130/9/18 do č. 132/9/18,
č. 140/9/18, č. 153/9/18 a č. 155/9/18. Všechna byla zveřejněna na
internetových stránkách města dne 18.10.2018.
- Rozpočtové opatření č. 28/2018 schválena Radou niěsta dne
14.1 1.2018 usnesením č. 330/2 1/18. Zveřejněno bylo na
internetových stránkách města dne 10.12.2018.
- Rozpočtové opatření č. 29/2018 schváleno Radou města dne
26.11.2018 usnesením č. 344/22/1 8. Zveřejněno bylo na
internetových stránkách města dne 13.12.2018.
- Rozpočtové opatření č. 30/2018 schváleno Zastupitelstvem města
dne 3 1.12.2018 usnesením č. 199/12/18. Zveřejněno na
internetových stránkách dne 24.1.2019.
Územní samosprávný celek oznámil na úřední desce, kde jsou
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Schválený rozpočet

Stanovení závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím

Střednědobý výhled
rozpočtll

rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě a kde je
možno nahlédnout do jejich listinné podoby.
Pro rok 2018 byl zastupitelstvem města usnesením č. ZM
186/12/17 schválen dne 18.12.2017 schodkový rozpočet. Příjmy ve
výši 86.512.248,09 kč a výdaje ve výši 101.388.155,38 Kč.
Plánované splátky dlouhodobého úvěru ve výši 2.112.000,- KČ,
celkový schodek ve výši 16.987.907,29 KČ bude financován
prostředky z minulých let. Schválený rozpočet na rok 2018 byl
sestaven v platném třídění dle rozpočtové skladby a byl zveřejněn
na internetových stránkách města od 15.1.2018, závaznými
ukazateli byly schváleny třídy rozpoČtové skladby. Územní
samosprávný celek oznámil na své úřední desce, kde je rozpočet
zveřejnčn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do
jeho listinné podoby.
Finanční vztah zřízených příspěvkových organizací k rozpočtu
města byl stanoven dne 18.12.2017 při schválení rozpočtu města
formou neinvestičního příspěvku na provoz, a to pro Mateřskou
školu Rotava ve výši 902.000,- KČ a pro Základní školu Rotava ve
výši 2.866.000,- KČ. Zároveň byly nařízené odvody z investičních
fondů (závazné ukazatele) zřízeným příspěvkovým organizacím ve
výši jejich ročních odpisů v roce 2018, pro Mateřskou školu Rotava
ve výši 39.818,- KČ a pro Základní školu Rotava ve výši
17.797,- KČ. Písemné oznámení o výši neinvestičního příspěvku na
provoz a závazného ukazatele zasláno Mateřské škole Rotava dne
4.1.2018 a Základni škole Rotava dne 5.1.2018.
Rozpočtový výhled na období let 2018 - 2021 schválen
zastupitelstvem města dne 30.11.2016 usnesením č. 147/16 a byl
zveřejněn od 5.12.2016. Obsahuje souhrnné základní údaje
o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích
a pohledávkách.
Územní samosprávný celek oznámil na své úřední desce, kde je
střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn v elektronické podobě
a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
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Závěrečný účet

Bankovní výpis

Návrh závěrečného účtu města za rok 2017 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření byl zveřejněn na
internetových stránkách města a úřední desce městského úřadu
v terminu od 24.5.2018 do 26.6.2018.
Závěrečný účet města Rotava za rok 2017 vC. zprávy o výsledku
přezkoumáni hospodaření byl projednán zastupitelstvem města dne
25.6.2018 usnesením č. 87/6/18 bez výhrad.
Závěrečný účet města za rok 2017 VC. zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření byl zveřejněn na internetových stránkách
města dne 12.7.2018, tj. do 30 dní ode dne schváleni.
Územní samosprávný celek oznámil na úřední desce, kde je
závěrečný účet zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno
nahlédnout do jeho listinné podoby.
Zastupitelstvo města dne 25.6.2018 projednalo a následně schválilo
účetní závěrku města sestavenou ke dni 31.12.2017 usnesením
Č. 86/6/18.
Rada města schválila dne 18.4.2018 usnesením č. 65/5/18
a č. 67/5/18 účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací
Základni škola Rotava a Mateřská škola Rotava sestavenou
k31.12.2017.
Zůstatek peněžních prostředků na rozvahovém účtu 231 - Základní
běžný účet územních samosprávných celků v účetnictví města:
- k 30.9.2018 ve výši 29.103.530,29 Kč souhlasil se stavem
finančních prostředků dle výpisů Z běžných účtů vedených u České
spořitelny, a.s., a u České národní banky ke stejnému datu,
Zůstatek peněžních prostředků na rozvahovém účtu 236 - Běžné
účty fondů územních samosprávných celků:
- k 30.9.2018 ve výši 477.571,04 Kč souhlasil se stavem finančních
prostředků dle výpisu z běžného účtu vedeného u České spořitelny,
a.s., ke stejnému datu,
Rozvahový účet 245 - Jiné běžné účty:
- k 30.9.2018 ve výši 1.172.346,- KČ souhlasil se stavem finančních
prostředků dle výpisu z běžného účtu vedeného u České spořitelny,
a.s., ke stejnému datu,
Rozvahový účet 451 - Dlouhodobé úvěry:
- k 30.9.2018 ve výši 21.520.000,- KČ souhlasil se stavem
finančních prostředků dle výpisu z úvěrového účtu vedeného
u České spořitelny, a.s., ke stejnému datu.
Zůstatek peněžních prostředků na rozvahovém účtu 231 - Základní
běžný účet územních samosprávných celků v úČetnictví města:
- k 31.12.2018 ve výši 19.445.216,54 KČ souhlasil se stavem
finančních prostředků dle výpisů z běžných účtů vedených u České
spořitelny, a.s., a u České národní banky ke stejnému datu,
Zůstatek peněžních prostředků na rozvahovém účtu 236 - Běžné
účty fondů územních samosprávných celků:
- k 31.12.2018 ve výši 585.461,54 KČ souhlasil se stavem
finančních prostředků dle výpisu z běžného účtu vedeného u České
spořitelny, a.s., ke stejnému datu,
Rozvahový účet 245 - Jiné běžné účty:
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Evidence pohledávek

E

Faktura
Inventurní soupis
majetku a závazků

- k 31.12.2018 ve výši 1.179.615,- KČ souhlasil se stavem
finančních prostředků dle výpisů Z běžných účtů vedených u České
spořitelny, a.s., ke stejnému datu,
Rozvahový účet 451 - Dlouhodobé úvěry:
- k 31.12.2018 ve výši 20.922.000,- KČ souhlasil se stavem
finančních prostředků dle výpisu z úvěrového účtu vedeného
u České spořitelny, a.s., ke stejnému datu.
Evidence pohledávek z místních poplatků je vedena elektronicky
v programu VERA. Město vystavuje v případě nezaplaceni
poplatku ve splatnosti "Upozornění na nedoplatek".
Městský úřad nevyměřil v kontrolovaném období roku 2018 místní
poplatek platebním výměrem k přímé úhradě u poplatku
neodvedeného plátcem včas.
Ke kontrole byly předloženy dodavatelské faktury hlavní činnosti
za měsíc září 2018 od č. 1349/2018 do č. 1375/2018 a za měsíc
prosinec 2018 od Č. 1871/2018 do Č. 1897/2018.
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 provedena na
základě plánu inventur ze dne 10.12.2018 účinného v době od
17.12.2018 do 22.2.2019 a Směrnice č. 8 Inventarizace majetku
a závazků, která byla vydána starostkou města Rotava a byla
schválena radou města dne 17.10.2011 usnesením č. 171/11
s účinností ode dne schválení rady města. Jmenována tříčlenná
hlavní inventarizační komise a tři dílčí inventarizační komise,
provedení inventur stanoveno v termínu od 1 7.12.2018 do
22.2.2019. Inventarizační zpráva ze dne 26.2.2019. Kontrola
inventarizace účtů 018, 019, 231, 236, 245, 261, 311, 403, 419,
432, 451 a 462.
Inventarizační
rozdíly
byly
účetní
jednotkou
zjištěny
u rozvahových účtů:
- 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 17.660,- Kč,
- 021 - Stavby ve výši 411.015,50 kč,
- 022 - Samostatné hmotné niovité věci a soubory hmotných věcí
ve výši 60.072,90 kč,

Kniha došlých faktur

- 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši
344.459,57 Kč,
- 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši
4.235,-Kč,
- 902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši
86.102,73 Kč.
Uvedené inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního
období roku 2018.
V období od 1.1.2018 do 30.9.2018 bylo v knize došlých faktur
zapsáno celkem 1406 dodavatelských faktur. Ke dni 30.9.2018
byly evidovány neuhrazené faktury v celkové výši 834.027,75 KČ,
které byly zaúčtované na účtu 321 - Dodavatelé.
V období od 1.1.2018 do 31.12.2018 bylo v knize došlých faktur
zapsáno celkem 2037 dodavatelských faktur. Ke dni 31.12.2018
bylo evidováno 87 neuhrazených faktur v celkové výši
4.427.908,75 KČ, které byly zaúčtované na účtu 321 - Dodavatelé.
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Kniha odeslaných
faktur

Odměňováni členů
zastupitelstva

Město vede 3 knihy odeslaných faktur, pro každou knihu je
založena samostatná číselná řada.
Za kontrolované období od 1.1.2018 do 30.9.2018 bylo do knihy
odeslaných faktur:
- "Voda" zapsáno celkem 947 odběratelských faktur,
- "SVJ" zapsáno celkem 87 odběratelských faktur,
- "Ostatní" zapsáno celkem 242 odběratelských faktur,
z nichž k 30.9.2018 bylo evidováno celkem 32 neuhrazených faktur
v celkové finanční výši 152.538,- KČ, které byly zaúčtované na
rozvahovém účtu 311 - Odběratelé.
Za kontrolované období od 1.1.2018 do 31.12.2018 bylo do knihy
odeslaných faktur:
- "Voda" zapsáno celkem 1801 odběratelských faktur,
- "SVJ" zapsáno celkem 106 odběratelských faktur,
- "Ostatní" zapsáno celkem 306 odběratelských faktur,
z nichž k 31.12.2018 bylo evidováno celkem 535 neuhrazených
faktur v celkové finanční výši 2.488.380,19 KČ, které byly
zaúčtované na rozvahovém účtu 3 11 - Odběratelé.
Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města dle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zastupitelstvem města Rotava dne 18.12.2018
usnesením č. ZM 191/12/17 a č. ZM 192/12/17 s účinností od
1.1.2018.
Ke kontrole byly předloženy mzdové listy uvolněného starosty,
neuvolněného místostarosty, předsedy kontrolního výboru
a předsedy finančního výboru, členů zastupitelstva města, rady
města a výborů a komisí (odměňování za měsíc červenec a srpen
2018).
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 3 1.10.2018 byla
usnesením č. ZM/184/10/2018 a č. ZM/185/10/2018 schválena
výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností
vyplácení od 1.11.2018. Peněžité plnění členům výborů a komisí
a předsedům komisí, kteří nejsou zastupiteli města bude nadále
poskytováno dle platného usnesení č. ZM/196/12/17 s účinností
vyplácení od 1.11.2018.

Pokladní doklad

Ke kontrole byly předloženy mzdové listy uvolněného starosty,
neuvolněného místostarosty, radních, předsedů kontrolního
a finančního výboru, předsedů komisí, členů výborů a komisí
a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva města za měsíce
listopad a prosinec 2018.
Za kontrolované období od 1.1.2018 do 30.9.2018 bylo vystaveno:
- v pokladní knize hlavní pokladny 786 pň'jmových a výdajových
dokladů,
- v pokladní knize pokladny kulturního a informačního centra
a městské knihovny 626 příjmových a výdajových dokladů,
- v pokladní knize příjmové pokladny 1695 příjmových
a výdajových dokladů,
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- v pokladni knize pokladny kaucí 48 příjmových a výdajových
dokladů,
- v pokladni knize pokladny poplatků 3 11 příjmových
a výdajových dokladů,
- v pokladni knize pokladny mezd 41 příjmových a výdajových
dokladů.
výběrovým způsobem byly zkontrolovány příjmové a výdajové
pokladní doklady hlavní pokladny za měsíc záři 2018 od č. dokladu
KP-2018-10-000724 do č. dokladu KP-2018-10-000769.
Za kontrolované období od 1.1.2018 do 31.12.2018 bylo
vystaveno:
- v pokladní knize hlavní pokladny 1070 příjmových a výdajových
dokladů,
- v pokladní knize pokladny kulturního a informačního centra
a městské knihovny 797 příjmových a výdajových dokladů,
- v pokladní knize příjmové pokladny 2195 příjmových
a výdajových dokladů,
- v pokladní knize pokladny kaucí 55 příjmových a výdajových
dokladů,

Pokladni kniha (deník)

- v pokladní knize pokladny poplatků 394 příjmových
a výdajových dokladů,
- v pokladni knize pokladny mezd 53 příjmových a výdajových
dokladů.
výběrovým způsobem byly zkontrolovány příjmové a výdajové
pokladní doklady hlavní pokladny za měsíc prosinec 2018 od
č. dokladu KP-2018-10-001014 do č. dokladu KP-2018-10-001053.
Město vede celkem 6 pokladních knih, jedná se o pokladní knihy
pro vedení hlavní pokladny, pokladny kulturního a informačního
centra a městské knihovny, příjmové pokladny, pokladny - kauce,
r!oplatkovc pokladny a pokladny - mzdy.
Učetní jednotka zvolila od 1.1.2018 nový způsob účtování
pokladen hlavní činnosti, a to metodu, kdy se rozpočtová položka
a paragraf účtují u rozvahového účtu 261 - Pokladna.
Celkový zůstatek finančních prostředků pokladních knih
k 30.9.2018 ve výši 427.534,- KČ souhlasil se stavem rozvahového
účtu 261 - Pokladna ve výkazu rozvahy města ke stejnému datu
a s vykázaným stavem pokladny ve výkazu pro hodnoceni plnění
rozpočtu Fin 2-12 M v části VI. Stavy a obraty na bankovních
účtech ke stejnému datu.
Denní pokladni limit ve výši 30.000,- KČ byl schválen směrnicí
č. 3/2005 k organizování, vedení a účtování pokladny s úČinnosti
od 1.1.2006 a byl v kontrolovaném období překročen.
Celkový zůstatek finančních prostředků pokladních knih
k 31.12.2018 ve výši 63.963,- Kč souhlasil se stavem rozvahového
účtu 261 - Pokladna ve výkazu rozvahy města ke stejnému datu
a s vykázaným stavem pokladny ve výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 M v části VI. Stavy a obraty na bankovních
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Příloha rozvahy
Rozvaha
Účetní doklad
l
,

Účtový rozvrh
výkaz pro hodnoceni
plnění rozpočtu

výkaz zisku a ztráty

Rozvaha zřízených
příspěvkových
organizací
výkaz zisku a ztráty

účtech ke stejnému datu.
Denní pokladní limit ve výši 30.000,- KČ byl schválen směrnicí
č. 3/2005 k organizování, vedení a účtování pokladny s účinností
od 1.1.2006 a nebyl v mčsici prosinci překročen.
Ke kontrole byl předložen výkaz přílohy rozvahy sestavený účetní
jednotkou k 30.9.2018 a k 31.12.2018.
Ke kontrole byl předložen výkaz rozvahy účetní jednotky sestavený
k30.9.2018ak31.12.2018.
výběrovým způsobem byly prověřeny účetní doklady za měsíc záři
2018 od dokladu č. 112066 do dokladu č. 112198 v návaznosti na
bankovní výpisy k běžnému účtu vedenému u České spořitelny, a.s.
Účetní doklady se vztahovaly k fakturám, platům, zálohám na
energie, pojištění, atd.
Účetní jednotka má zpracovaný platný účtový rozvrh pro rok 2018.
Kontrolou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
sestavenému k 30.9.2018 bylo zjištěno, že v příjmové části byly
vytvořeny příjmy po konsolidaci ve výši 62.918.367,87 KČ
(tj. plnění k rozpočtu schválenému po změnách na 71,7 %) a ve
výdajové části byly výdaje po konsolidaci čerpány ve výši
70.334.088,50 KČ (tj. plnění k rozpočtu schválenému po změnách
na 56,4 %). Výsledkem rozpočtového hospodaření města
k 30.9.2018 byl schodek ve finanční výši 7.415.720,63 KČ.
Kontrolou bylo zjištěno, že účetní jednotka v kontrolovaném
období neprovedla změnu rozpočtu ve finančních vztazích k jinému
rozpočtu, a to u rozpočtové položky 4111 - Neinvestiční přijaté
transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši
150.000,- KČ a u položky 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od
krajů ve výši 370.734,- kč.
Kontrolou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
sestavenému k 31.12.2018 bylo zjištěno, že v příjmové části byly
vytvořeny příjmy po konsolidaci ve výši 87.369.913,83 KČ
(tj. plněni k rozpočtu schválenému po změnách na 105,30 %) a ve
výdajové části byly výdaje po konsolidaci čerpány ve výši
104.185.774,72 KČ (tj. plnění k rozpočtu schválenému po změnách
na 83,20 %). Výsledkem rozpočtového hospodaření města
k 31.12.2018 byl schodek ve finanční výši 16.815.860,89 KČ.
Kontrolou bylo zjištěno, že účetní jednotka k datu 31.12.2018
provedla změnu rozpočtu ve finančních vztazích k jinému
rozpočtu.
Kontrolou výkazu zisku a ztráty účetní jednotky k 30.9.2018 bylo
zjištěno, že výsledkem hospodařeni běžného účetního období
v hlavní činnosti byl zisk ve výši 7.200.523,33 KČ.
Kontrolou výkazu zisku a ztráty účetní jednotky k 31.12.2018 bylo
zjištěno, že výsledkem hospodaření běžného účetního období
v hlavní činnosti byl zisk ve výši 1.494.861,60 KČ.
Předloženy výkazy rozvahy zřízených příspěvkových organizací
Mateřská škola Rotava a Základní škola Rotava sestavené
k30.9.2018a31.12.2018.
Ke kontrole byly předloženy výkazy zisku a ztráty zřízených
8
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zřízených
příspěvkových
organizací

,

l
Č

Darovací smlouvy
Dohody o pracovní
Činnosti

Dohody o provedeni
práce

příspěvkových organizací města:
l.) "Základní škola Rotava, Nová Plzeň 673":
- výsledkem hospodařeni k 30.9.2018 byl zisk z hlavní činnosti ve
výši 1.757.755,45 Kč a zisk z hospodářské činnosti ve výši
56.436,75 kč. celkový výsledek hospodařeni byl zisk ve výši
1.814.192,20 Kč;
- výsledkem
hospodaření
3 1.12.2018
byl zisk z činnosti
hlavni činnosti
ve
výši
245.000,31
Kč a kzisk
z hospodářské
ve výši
40.104,95 kč. Celkový výsledek hospodaření byl zisk ve výši
285.105,26 Kč.
2.) "Mateřská škola Rotava, Sídliště 674":
- výsledkem hospodaření k 30.9.2018 byl zisk z hlavní činnosti ve
výši 52.290,72 Kč a zisk z hospodářské činnosti ve výši
33.952,71 kč. celkový výsledek hospodaření byl zisk ve výši
86.243,43 Kč;
- výsledkem hospodaření k 31.12.2018 byl zisk z hlavni činnosti ve
výši 66.284,88 Kč a zisk z hospodářské činnosti ve výši
33.120,61 kč. celkový výsledek hospodaření byl zisk ve výši
99.405,49 Kč.
Nebyly
předloženy
žádné
darovací
smlouvy
uzavřené
v kontrolovaném období.
Za kontrolované období město Rotava uzavřelo celkem 17 dohod
o pracovní činnosti. Ke kontrole byla předložena dohoda
o pracovní činnosti na "úklid MK, kanceláře KIC v budově
městského úřadu Rotava" ze dne 1.1.2018 a dohoda o pracovní
činnosti na práci správce veřejného pohřebiště ze dne 1.1.2018, na
práci odečtů stavu vodoměrů v katastru města Rotava, Smolná ze
dne 25.6.2018, na údržbu veřejného prostranství ze dne 1.7.2018,
na práci vodoinstalatérství, topenářství, montáž a opravy plynových
zařízení ze dne 13.8.2018, evaluátor CAF v rámci projektu
,,Optimalizace procesů ve veřejné správě a životních podmínek
občanů Rotavy" ze dne 1.9.2018, sekání trávy a výsek dřevin
v katastru města Rotava ze dne 1.9.2018, správce sálu Slovanského
domu ze dne 30.10.2018, Kontrolované dohody byly sjednány
v rozsahu do 20 hodin týdně.
Za kontrolované období město Rotava předložilo celkem 39 dohod
o provedeni práce. Jednalo se např. o správu webových stránek
města Rotava, vedení kronik SPOZ, zabezpečení odečtů spotřeby
vody v objektech v katastru města Rotava a Smolná, vedení oddílu
karate, vzpíráni, zabezpečení provozu akce KIC ,,TVOŘÍLEK",
správce sálu Slovanského domu, vedení kroniky města za rok 2017,
drobné opravy a údržba, drobné zednické práce, úprava a úklid
veřejného prostranství, zabezpečení přípravy voleb Komunálni
volby, administrativní práce, úklid domu Sídliště 721 a ekonomické
a účetní poradenství. Ke kontrole byla předložena dohoda
o provedení práce na administrativní práce ze dne 24.5.2018,
dohoda o provedení práce na poradenskou a konzultační činnost
v oblasti vodního a tepelného hospodářství ze dne 1.6.2018, dohoda
o provedení práce na uklízeče veřejného prostranství ze dne
17.8.2018. Předložené dohody o provedení práce byly uzavřeny
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Pracovní smlouvy
včetně platových
výměrů

l

Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým účelovým
dotacím

v rozsahu do 300 hodin za rok.
Výběrovým způsobem byla provedena kontrola osobního spisu,
kteíý obsahoval pracovní smlouvu a platový výměr zaměstnance
města zařazeného do městského úřadu jako referent.
V osobním spisu zaměstnance chyběl podrobný soupis předchozích
roků zaměstnáni (podložený např. zápočtovým listem, pracovní
smlouvou, čestným prohlášením apod.) a výpočet započitatelné
praxe, na základě níž byl zaměstnanec zařazen do platového stupně
v příslušné platové třídě.
Město Rotava mělo vyhlášeny:
- Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města
Rotava na podporu individuální bytové výstavby,
- výzvu č. 1/2017 k podáni žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu
města Rotava v rámci Programu města Rotava ,,Podpora
individuální bytové výstavby",
společně tvořící Program pro poskytování dotací dle ustanovení
§ 10a odst. l písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. ('dále jen ,,Program").
Program byl schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2017
usnesením č. 188/12/2017 a zveřejněn na úřední desce městského
úřadu způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od 2.1.2018
do 30.4.2018. Lhůta pro podávání žádostí stanovena od 5.2.2018 do
30.4.2018.
Program neobsahoval náležitosti dle ustanovení § IDc odst. 2 písm.
c) a h) zákona č. 250/2000 Sb., tj. neobsahoval předpokládaný
celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města
na podporu stanoveného účelu a lhůtu pro rozhodnuti o žádosti.
V kontrolovaném období město poskytlo mimo jiné individuální
dotaci na základě žádosti:
- ze dne 18.10.2017, žadateli "TJ Rotas Rotava z.s", se sídlem
Sídliště 684, 357 01 Rotava, IČO 14705516, na úhradu části
nákladů souvisejících s celoroční činností a zabezpečením provozu
spolku. Žádost obsahovala náležitosti dle odst. 3 § lOa zákona
č. 250/2000 Sb. Dne 7.3.2018 uzavřena veřejnoprávní smlouvu
č. 1/2018 o poskytnutí dotace ve výši 500.000,- KČ s termínem
vyúčtování do 30.11.2018. O poskytnutí dotace a uzavření
veřejnoprávní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města dne
18.12.2017, usnesením č. 180/12/17. Veřejnoprávní smlouva
obsahovala náležitosti dle odst. 5 § lOa zákona č. 250/2000 Sb.
a byla zveřejněna dne 28.3.2018 na úřední desce městského úřadu
způsobem umožňujícím dálkový přistup, tj. do 30 dnů od uzavření
smlouvy. Vyúčtování dotace předloženo městu dne 29.11.2018,
celkové náklady vykázány ve výši 506.424,- KČ, dotace čerpána
v plné výši.
- ze dne 1.11.2017, žadateli "SK Shotokan Ryu karate Rotava, z.s."
se sídlem Sídliště 623, 357 01 Rotava, IČO 65528883, na úhradu
části nákladů souvisejících s celoroční činností, nájmu
tělovýchovného zařízeni, nákladů spojených se sportovními
soutěžemi, nákladů spojených s konáním soustředění a přípravou
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Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Smlouvy nájemní

na soutěže, na sportovní vybavení. Žádost obsahovala náležitosti
dle odst. 3 § lOa zákona č, 250/2000 Sb. Dne 7.3.2018 uzavřena
veřejnoprávní smlouvu č. 2/2018 o poskytnutí dotace ve výši
70.000,- KČ s termínem vyúčtování do 30.11.2018. O poskytnutí
dotace a uzavřeni veřejnoprávní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo
města dne 18.12.2017, usnesením č. 181/12/17. Veřejnoprávní
smlouva obsahovala náležitosti dle odst. 5 § 10a zákona
č. 250/2000 Sb. a byla zveřejněna dne 28.3.2018 na úřední desce
městského úřadu způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. do 30
dnů od uzavření smlouvy. Vyúčtováni dotace předloženo městu
dne 12.11.2018, celkové náklady vykázány ve výši 70.182,- KČ.
V kontrolovaném období obdrželo město Rotava mimo jiné:
- transfer ve výši 82.611,- KČ ze státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje určený na
úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb prezidenta České
republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (dopis Krajského úřadu
Karlovarského kraje ze dne 5.1.2018, č.j. 59/FI/18). Vyúčtování
dotace odesláno Karlovarskému kraji dne 21.3.2018, skutečné
náklady vykázány ve výši 82.611,- KČ. Dotace byla čerpána v plné
výši,
- neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Karlovarského kaje
v souladu s Programem pro poskytování finančních prostředků na
zajištění sociálních služeb v roce 2018 poskytnutou na základě
smlouvy evidenční č. KK 00643/2018 uzavřené dne 3.4.2018 ve
výši 670.000,- KČ, určenou na financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních
služeb dle přílohy Č. 1 smlouvy. Doba dosažení účelu ve lhůtě od
1.1.2018 do 3 1.12.2018. Smluvně stanovena povinnost pro
příjemce dotace předložit do 15.2.2019 poskytovateli závěrečnou
zprávu. Závěrečná zpráva o poskytování sociální služby ambulantní a terénní služby sociální péče předložena poskytovateli
dne 6.2.2019, dotace byla čerpána v plné výši.
Ke kontrole byla předložena nájemní smlouva:
- č. S/ll3/2018 o pronájmu části pozemku parcelní č. 1611/365
o výměře 100 ni2 v k.ú. Rotava, uzavřená mezi městem a fyzickou
osobou dne 27.9.2018. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou
od 1.10.2018, nájemné ve výši 2,- Kč za m2, tj. celkem 200,- KČ za
rok, za účelem užívání výlučně jako pozemek k rodinnému domu.
Záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce městského úřadu
a způsobem umožňujícím dálkový přístup v termínu od 16.8.2018
do 31.8.2018. Pronájem schválen dne 19.9.2018 usnesením rady
města č. 263/16/18,
- č. S/130/2018 o pronájmu části pozemku parcelní č. 772/1
o výměře 50 m2 v k.ú. Rotava, uzavřená mezi městem a fyzickou
osobou dne 11.6.2018. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou
od 1.7.2018, nájemné ve výši l,- Kč za m2, tj. celkem 50,- KČ za
rok, za účelem užívání výhradně jako neohrazené louky k sečení.
Záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce městského úřadu
a způsobem umožňujícím dálkový přistup v termínu od 8.2.2018 do
23.2.2018. Pronájem schválen dne 23.5.2018 usnesením rady města
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Č. 123/7/18.
Smlouvy o převodu
Předložena smlouva:
majetku (koupě, prodej, - kupní, uzavřená dne 26.3.2018 mezi městem (prodávající) a TJ
směna, převod)
ROTAS Rotava z.s., se sídlem Sídliště 684, 357 01 Rotava, IČO
14705516 (kupující). Předmětem smlouvy je prodej pozemku
parcelní č. 901/2 o výměře 170 m2 v k.ú. Rotava za dohodnutou
cenu ve výši 34.000,- KČ, která byla uhrazena na účet města vedený
u České spořitelny, a.s., dne 22.3.2018. Záměr města prodat
nemovitost byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu
a způsobem umožňujícím dálkový přístup v termínu od 2.1.2018 do
17.1.2018, prodej schválen zastupitelstvem města dne 12.3.2018
usnesením Č. 25/3/18,
- směnná, uzavřená dne 20.3.2018 mezi městem a fyzickou osobou.
Předmětem smlouvy je směna městského pozemku parcelní
č. 455/7 o výměře 194 m2 a pozemku parcelní č. 455/3 o výměře
194 m2 ve vlastnictví fýzické osoby, vše v k.ú. Smolná, obec
Rotava, okres Sokolov. Záměr města směnit nemovitost byl
zveřejněn na úřední desce městského úřadu a způsobem
umožňujícím dálkový přístup v termínu od 2.1.2018 do 17.1.2018.
Směna pozemků byla schválena zastupitelstvem města dne
12.3.2018 usnesením č. 28/3/18.
Smlouvy o věcných
Předložena smlouva:
břemenech
- o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavřená dne 23.7.2018
mezi městem (strana povinná) a dvěma fyzickými osobami (strana
oprávněná) o zřízení věcného břemene služebnosti vstupu a vjezdu
v kteroukoliv denní a noční dobu na pozemek pare. č. 873/84
v k.ú. Rotava, okres Sokolov, za účelem údržby, provozu
a odstraňování poruch přípojky nn nacházející se na tomto
pozemku, a to v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu.
Služebnost byla zřízena bezúplatně na základě usneseni rady města
č. 160/8/18 ze dne 20.6.2018. Zřízení věcného břemene služebnosti
bylo schváleno usnesením rady města č. 182/9/18 ze dne 2.7.2018.
- o zřízení věcného břemene - služebnosti č. EP-2-0002436/VB/1
uzavřená dne 4.9.2018 mezi městem (strana povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 v zastoupení Ing. Martinem
Hubkou, vedoucím oddělení Inženýrink vn, nn, na základě
pověření cv. č. POV/OÚ/87/0011/2017 (strana oprávněná) o zřízení
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví strany povinné parč.
č. 1611/270, parč. č. 1611/272 a parč. č. 1611/277 v k.ú. Rotava,
obec Rotava v rozsahu dle geometrického plánu. Obsahem věcného
břemene je právo strany oprávněné umístit, provozovat, opravovat
a udržovat zařízení distribuční soustavy (kabel NN), provádět jeho
obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost strany povinné výkon
těchto práv strpět. Věcné břemeno bylo zřízeno na dobu neurčitou
za jednorázovou náhradu ve výši 30.000,- KČ bez DPH. Zřízení
věcného břemene služebnosti bylo schváleno usnesením rady města
č. 129/7/18 ze dne 23.5.2018.
Dne 17.10.2018 byla vystavena městem faktura evidenční
č. PF-2018-1-00255 na částku ve výši 30.000,- KČ bez DPH
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Dokumentace
k veřejným zakázkám

,

Vnitřní předpis a
směrnice
Výsledky kontrol
zřízených organizací
Zápisy z jednání rady

(36.300,- KČ včetně DPH) se splatnosti 16.11.2018. Faktura byla
uhrazena dne 23.11.2018 na bankovní účet města vedený u České
spořitelny, a.s.
Město mělo Směrnici č. 6/2015 ,,Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek městem Rotava" schválenou zastupitelstvem města dne
2.9.2015 usnesením č. 101/2015 účinnou od 3.9.2015.
Dne 25,6.2018 zastupitelstvo města usnesením č. 111/6/18 tuto
Směrnici zrušilo.
Předložena dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na
zhotovení stavby ,,VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU DO
SMOLNÉ". výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace
uveřejněna na profilu zadavatele od 16.4.2018 a na elektronické
úřední desce od 16.4.2018 do 14.5.2018. Hodnotícím kritériem
byla stanovena nejnižší nabídková cena v KČ bez DPH. Poštou
(doporučenou zásilkou) bylo osloveno pět potencionálních
zhotovitelů (poštovní podací arch ze dne 16.4.2018). Dne 9.5.2018
ustanovena starostou města pětičlenná hodnotící komise.
Hodnoceny byly tři nabídky, které došly ve stanovené lhůtě, tj. do
14.5.2018 - 10:00 hod., z nichž žádná nebyla podána oslovenými
zhotoviteli. Protokol ze zasedání komise pro otevírání obálek
s nabídkami ze dne 14.5.2018. Výběr zhotovitele a uzavření
smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo města dne 25.6.2018
usnesením č. 98/6/18. Dne 13.7.2018 uzavřena městem Smlouva
o dílo se zhotovitelem, jehož nabídková cena byla nejnižší,
Vodohospodářská stavební spol. s r.o., se sídlem Černovická 4264,
43003 Chomutov, IČO 44567022. Cena díla sjednána ve výši
2.226.483,61 KČ bez DPH (2.694.045,17 Kč včetně DPH), termín
dokončeni stavebních prací stanoven do 3 měsíců od zahájení prací.
Dne 13.7.2018 byl uzavřen Dodatek č. l Smlouvy o dílo, kterým
byly upřesněny lhůty provádění díla (zahájení prací 20.8.2018,
dokončení stavebních prací do 22.10.2018, předání díla objednateli
25.10.2018).
Smlouva o dílo včetně Dodatku č. l k této smlouvě byly
uveřejněny na profilu zadavatele dne 25.7.2018, tj. v zákonem
stanovené lhůtě do lSti dnů od jejich uzavření.
Zakázka byla zadána v souladu s výše uvedenou směrnicí.
Předloženy dodavatelské faktury: č. FVl-138/2018 vystavená dne
31.8.2018 na částku ve výši
1.279.119,23 bez DPH
a č. FVl-170/2018 vystavená dne 30.9.2018 na Částku 947.364,38
KČ bez DPH, celkem tedy ve výši 2.226.483,61 KČ bez DPH.
Smluvně sjednaná cena díla byla dodržena. Skutečně uhrazená cena
za plnění smlouvy byla uveřejněna na profilu zadavatele dne
13.12.2018 (poslední faktura uhrazena z účtu města dne
17.10.2018).
Za kontrolované období nebyla předložena žádná nová vnitřní
směrnice.
V kontrolovaném období nebyla provedena veřejnosprávní kontrola
u zřízených příspěvkových organizací Základni škola Rotava
a Mateřská škola Rotava.
Za kontrolované období se konalo zasedání rady města ve dnech
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Kb.

-

včetně usnesení

, I

Č

Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

Peněžní fondy
územního celku pravidla tvorby a

17.1.2018, 28.2.2018, 21.3.2018, 4.4.2018, 18.4.2018, 2.5.2018,
23.5.2018, 20.6.2018, 2.7.2018, 25.7.2018, 15.8.2018, 29.8.2018,
3.9.2018, 5.9.2018, 10.9.2018, 19.9.2018, 3.10.2018, 15.10.2018,
17.10.2018, 7.11.2018, 14.11.2018, 26.11.2018, 28.11.2018
a 19.12.2018. Na svých zasedáních se rada města mimo jiného
zabývala kontrolou plněni přijatých usnesení, majetkovými
záležitostmi vC. pronájmů pozemků, výběrem dodavatelů veřejných
zakázek, rozpočtovými opatřeními, schválením účetní závěrky
Základní Školy Rotava a Mateřské školy Rotava k 31.12.2017
vC. rozděleni jejich hospodářského výsledku do fondů za rok 2017,
hospodařením příspěvkových organizací, žádostmi o přidělení
městských bytů, aktualizaci povinných údajů Rotavského
zpravodaje, odvoláním z funkce vedoucí Odboru ekonomiky
a majetku města, vymáháním pohledávek z místních poplatků
a pronájmů bytů, výpovědí smluv o poskytování právní pomoci
a služeb mzdové účetní, smlouvami o věcných břemenech,
zřízením komise: stavební, pro životní prostředí, Škodní
a likvidační, školské a kulturní, pro bezpečnost a občanské soužití,
návrhy na schválení slev na nájemném v městských bytech,
žádostmi o přidělení či výměnu mčstských bytů.
Rada města má 5 členů.
Za kontrolované období se konalo zasedání zastupitelstva města ve
dnech 12.3.2018, 14.5,2018, 11.6.2018, 25.6.2018, 27.8.2018,
26.9.2018, 3.10.2018, 3 1.10.2018 (ustavující zasedání), 13.12.2018
a 3 1.12.2018. Na těchto zasedáních se zastupitelstvo města mimo
jiného zabývalo kontrolou plnění přijatých usnesení, schválením
rozpočtových opatření, otázkou vybudování zubní ordinace
v Rotavě, vyúčtováním tepelné energie, veřejnou zakázkou Kolový nakladač, aktualizací akčního plánu na rok 2018,
odvoláním starostky a místostarosty města, volbou nového starosty
a místostarosty, volbou rady města, provozováním pošty ve městě,
prodeji pozemků, projednáním doručených žádostí žadatelů
o finanční příspěvek z rozpočtu města na ,,Podporu individuální
bytové výstavby", odstoupením člena finančního výboru a volbou
nového člena, projednáním záměru odkoupení zdravotního
střediska, projednáním směrnice č. 6/2015 Pravidla pro zadáváni
veřejných zakázek městem, veřejnoprávními smlouvami o dotaci,
schválením účetní závěrky města za rok 2017, schválením
závěrečného účtu města za rok 2017, odkupem pozemků,
aktualizací strategického plánu rozvoje města, smlouvami o dílo,
zprávami o činnosti kontrolního a finančního výboru vC. úkolů na
další období, volbou starosty a místostarosty města, volbou členů
rady města, volbou předsedů kontrolního a finančního výboru
a členů těchto výborů, schválením odměn za výkon fůnkcí
neuvolněných členů zastupitelstva města, rozpočtem města na rok
2019, novou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek.
Zastupitelstvo města Rotavy je sedmnáctičlenné.
Město Rotava má zřízen sociální fond. Zastupitelstvo města Rotava
schválilo dne 18.12.2017 usnesením č. 185/12/17 ,,Statut sociálního
fondu a zásady čerpání sociálního fondu" s účinností od 1.1.2018.
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použití

Nespecifikován

l

Stav rozvahového účtu 236 - Běžné účty fondů územních
samosprávných celků k 30.9.2018 ve výši 477.571,94 KČ,
nesouhlasil se stavem účtu 419 - Ostatní fondy ve výši
487.697,04 Kč. Rozdíl ve výši 10.125,10 KČ nebyl zdůvodněn.
Stav rozvahového účtu 236 - Běžné účty fondů územních
samosprávných celků k 31.12.2018 ve výši 585.461,54 KČ,
souhlasil se stavem účtu 419 - Ostatní fondy ve stejné výši.
Činnost kontrolního výboru doložena zápisy z jednání ze dne
25.1.2018,
22.3.2018,
3.5.2018,
14.6.2018,
11.9.2018
a17.12.2018.
K 30.9.2018 byl kontrolní výbor sedmičlenný.
Činnost finančního výboru doložena zápisy z jednání ze dne
23.4.2018, 4.6.2018, 12.11.2018, 3.12.2018 a 31.12.2018.
V průběhu kontrolovaného období se počet členů finančního
výboru měnil z důvodu úmrtí, rezignace a změn členů
zastupitelstva města.
Od ustavujícího zasedání zastupitelstva města, tj. od 31.10.2018,
,jsou oba výbory pětičlenné.

II. Zástupce města Rotava prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek:
"

neprovozoval podnikatelskou činnost,

"

neuzavřel smlouvu o sdružených prostředcích,

"

nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

"

nenakládal a nehospodařil s majetkem státu,

"

zadal a uskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů),

"

neručil za závazky fyzických a právnických osob,

"

neuzavřel zástavní smlouvu týkající se movitých a nemovitých věcí ve prospčch
třetích osob,

"

neuzavřel smlouvu o přijeti nebo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu
o poskytnutí návratné finanční výpomoci, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského
závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o společnosti,

"

nekoupil a ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.
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b. zjištěnlz konečného přezkoumání hospodaření
Při přezkoumání hospodaření města Rotava za rok 2018:
neby1y zjištěny méně závažné chYby a nedostatky.
bYl zjištěn následující nedostatek:
l

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušený právni předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

§ 30 odst. 1/ - Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které
se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.
·

zjištěné inventarizační rozdíly u rozvahových účtů 019 - Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek, 021 - Stavby, 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných věci, 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 041 - Nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek a 902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
nebyly účetní jednotkou vyúčtovány do účetního období roku 2018.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok
nebyly zjištěnv méně závažné chybv a nedostatky.
nebyly zjištěnv závažné nedostatky.
b) při prvním dílčím přezkoumání za rok 2018

byla zjištěna následující méně závažná chvba a nedostatek:
Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst. l písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Porušený právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
IDc odst. 2 - Program neobsahoval některou ze skutečností požadovanou zákonem.
·

Program pro poskytováni dotaci dle ustanovení § 10a odst. l písm. D zákona
č. 250/2000 Sb. neobsahoval náležitosti dle ustanovení § IDc odst. 2 písm. C) a h)
zákona č. 250/2000 Sb., tj. neobsahoval předpokládaný celkový objem peněžních
prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu a lhůtu
pro rozhodnuti o žádosti.

·

Nenapraveno.
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Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušený právní předpis: Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
§11 odst. 2 - Obecní úřad nevyměřil poplatek platebním výměrem k přímé úhradě
u poplatku neodvedeného plátcem včas nebo ve správné výši
·

Městský úřad nevyměřil v kontrolovaném období roku 2018 místní poplatek
platebním výměrem k přímé úhradě u poplatku neodvedeného plátcem včas.

·

Nenapraveno.

PorušenÝ právní předpis: ČUŠ č. 701 - 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚS č. 704 bod 8. - Územní celek nedodržel postupy účtování o fondech.
·

Územní celek při úČtování sociálního fondu nedodržel postupy účtování o fondech.

·

Napraveno.

byl zjištěn následu jící nedostatek:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Porušený právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
,§ 16 odst. 2 - Změny rozpočtu nebyly provedeny rozpočtovým opatřením.
·

Účetní jednotka v kontrolovaném období neprovedla změnu rozpočtu ve
finančních vztazích k jinému rozpočtu, a to u rozpočtové položky 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy Státního rozpočtu ve
výši 150.000,- KČ a u položky 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve
výši 370.734,- kč.

· Napraveno.
Porušený právní předpis: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
123 - Zaměstnanec územního celku neby] zařazen do platové třídy a platového
stupně v souladu se zákonem.
·

Zaměstnavatel nezařadil zaměstnance obce do platového stupně podle doby
dosažené praxe.

·

Nenapraveno.
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D. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření města Rotava za rok 2018:
byla zjištěna méně závažná chvba a nedostatek (Š 10 odst. 3 písm. b) zákona
Č. 420/2004 Sb.):
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. l písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Porušený právní předpis: Zákon Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
S" IDc odst. 2 - Program neobsahoval některou ze skutečností požadovanou zákonem.
·

Program pro poskytování dotací dle ustanovení § 10a odst. l písm. f) zákona
č. 250/2000 Sb. neobsahoval náležitosti dle ustanovení § IDC odst. 2 písm. C) a h)
zákona č. 250/2000 Sb., tj. neobsahoval předpokládaný celkový objem peněžních
prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu a lhůtu
pro rozhodnuti o žádosti.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušený právní předpis: Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
¢J1 odst. 2 - Obecní úřad nevyměřil poplatek platebním výměrem k přímé úhradě
u poplatku neodvedeného plátcem včas nebo ve správné vYši
·

Městský úřad nevyměřil v kontrolovaném období roku 2018 místní poplatek
platebním výměrem k přímé úhradě u poplatku neodvedeného plátcem včas.

byl zjištěn nedostatek (§10 odst. 3 písm. C) zákona Č. 420/2004 Sb.):
C2 - nesprávné, neúplné

·

Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do
se inventaňzací ověřuje stav majetku a závazků.

účetního

období,

za které

C4 - porušení povinnosti

·

Zaměstnanec územního celku nebyl zařazen do platové třídy a platového stupně
v souladu se zákonem.

c5 - neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání
II.

Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků
(§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Při přezkoumání hospodaření města Rotava za daný rok se neuvádí žádná rizika.

18

č.j.: 2250/FI/18-5
III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného
majetku na celkovém majetku územního celku k 31.12.2018 (§ 10 odst. 4 písm. b)
zákona Č. 420/2004 Sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

8,87 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

10,93 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

O%

IV. Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. C) zákona Č. 420/2004 Sb.)
Na základě účetních a finančních výkazů města Rotava k 31.12.2018, které byly předloženy
přezkoumávajícimu orgánu dne 05.03.2019, bylo zjištěno, že:
> dluh města Rotava nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky.

Karlovy Vary dne 22.03.2019

Za Krajský úřad Karlovarského kraje

,
E

Ing. Marcela Frischová
kontrolor pověřený řízením př zkoumání

,/'°y:~n'

Be. Lenka Najvarová
kontrolor

Naděžda Klíčová
kontrolor
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode
dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným
zněním zprávy se tento návrh stává:
· okamžikem marného uplynuti lhůty stanovené v § 6 odst. ] písm. d) zákona č. 420/2004
Sb. k podáni písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumáni
· nebo okamžikem vzdání se práva doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání
písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dle § 7 písm. C)
zákona Č. 420/2004 Sb.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž
se jeden stejnopis předává zástupci územního celku a druhý stejnopis se zakládá
do příslušného spisu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodařeni obsahuje výsledky dílčích přezkoumáni.
Zástupce územního celku prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu. Současně zástupce územního celku bere
na vědomi, že provedené přezkoumání hospodaření ho nezbavuje odpovědnosti za správnost
vykázaných výsledků.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Rotava o poČtu 21 stran byl
seznámen a jeho stejnopis obdržel

,Síd

avz

(í,
Michal Červenka, starosta města

Dne: 2&. 3. ZCJ1¶

Rozdělovník:

Ste,jnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

l

1

Rotava

Michal Červenka

2

1

Karlovarský kraj

Ing. Marcela Frischová

Poučení:

Uzemni celek může do 15 dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni
v souladu s § 6 odst. l písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor
finanční, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.
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Územní celek je ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 1 písm. b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodařeni a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanoveni § 13 odst. l písm. b) téhož zákona uvést lhůtu,
ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou 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.
l písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanoveni
§ 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000,00 KČ.
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