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Zpráva auditora
o výsledcíchpřezkoumáníhospodaření
Města Go|čovaJeníkova
za období
od 1.l.2005do 31.l2.2005

Zptáva by|a vypracovánav souladu se zákonem č. 25412000Sb.' o auditorech.
ustanovením$ 42 zékonač. 12812000Sb., o obcích,zákonem č,.420/2004sb''
o přezkoumávríníhospodařeníúzemníchsamosprávnýchcelků a dobrovolných
svazkůobcí.

ověřovaná organizace:

L]

síd|o:
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Město Go|ěůvJeníkov
Nám. TGM 110
582 82 GolěůvJenftov

ICO:

00267406
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Statutárníorgán :

starostaměsta- Ing. Pave|Kopecký
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Auditor: ECO - ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE. s.r.o.

Datum lyhotovení : 2.3.200ó
DaÍumpředání:

y's.\.'ho
t
ldsro colČÚv JENÍKov
T'G' Masaryka110
NáměstÍ
58282 GoIčův
Jenlkov

pI.tlr'edla
Na základě uzavř.erró
st-trlottr'1'
auditorskáspolečnost
Eco - EcoNoMIC
& coMMERCIAL
oFFICE' s.r'o. přezkoumáníhospodaření
Města Golčova
JeníkovaZa rok 2005.
Přezkotrnráníhosptlc1aření
b1'loprovederrov souladuse zákonem č.25412000Sb.. o
zákotrcnr č. 128/2000 Sb.. o obcích' zákonem č. 42012004 Sb..
ar"rditorech.
o přezkounrávátrí Irospodaření ťrzemních samospr.ávných celkťr a dobrovolnýclr
sr'azkťt
obci. Auditol pror'edir Ýběror'ýmzpůsobemověřeníhospodaření
měSta\, Ioce
2005. dodrŽovánípo\'innostístanovenýchměstu pro jeho finančníhospodaření
obecrrězávaznýnli prá\'nímipředpisy. souladu vedeníúčetnictví
města s právními
předpisy. upravttiícínli
redeníúčetrrictví
obecně a pro územněsamosprávné
celky a
souladu hospodařellín]čStas llnančnímiprostředky ve vztahu ke schválenému
roZpoČttl.

-
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Auditor postr.rpor.al
r sclttladtr
s auditorskýnlisněrnicemi a se zákonem č.420/200:|
liospodařcníúzenrníchsamosprávnýchcelkťra dobrovolných
Sb.. o přezkoun-rár'ání
svazků obcí tak. ab1''získal r'šechnyinforrnace'kteréjsou pod|e jeho nejlepšího
vědomí Irezb1.tlré
pro přezkoutr-rárrí
hospodařeníměsta za rok 2005 a poskytují
přirrrěřerrou zárukr-r.Že lrospodaření měSta \,e svém celku neobsahuje vÝznanrné
nesprávrrosti.
aťj iŽ b1|1'zpťrstlbeny'
ornylemnebojinou přÍčinou.
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Způsobyvedeníevidenceo l-tospodaření
r-r-rěsta
a jeho účetnictví
byly prověřoványz
hlediskaobecněplatnÝchprár'níchpředpisů.a to zejména:
I

1. Zákotla č.56:]n99ISb.. o Írčetnictví.
ve zněnípozdějŠích
předpisů,
2. 7'ákonač.128/2000Sb.. o obcích've zněnípozdějších
předpisů'
3. Zákona č. 218''2000Sb.. o rozpočtovýchpravidlech. ve znět-típozdějších
předpisů.
4. Zákona č. 250/2000Sb.. o rozpočtovýchpravidlech úzen-rních
rozpočtů.
\'e
zněnípozdě.i
šíchpředpisii.

-

5. V1hlášk1MF CR č. 32312002Sb'. o r.ozpočtové
pozdějšícli
skladbě.r''eznět-tí
předpiSů.

--t

6. Vylrlášk1''Ml'. CR č' 505/2002 Sb.. kterou se provádí některá ustanovení
pro oI.ganizační
zákona o ťrčctnictr'í
sloŽky státu.územněsanosprávnécelky a
příspěr'kol'é
olganizace.r'e zněnípozdějŠích
předpisů'
statldardůpro úZemnísamosprávnécelky, příspěvkové
7. Ceských Úrčetních
organizace.Státní1bnd}a organizační
složkystátu.

)

't

1. Charakteristikaorganizace
Město Go|čůvJeníkov l-rospodaří
na rozpočtovémprincipu, tzn. Že provádíúčtování
příjmůa výdajůr' souladu s rozpočtovouskladbou.
Předmět činnosti Města Golčova Jeníkova je stanoven organizačnímřádem.
ověřením bylo zjištěno.Že jednotlivé odbory a útvaryměsta dále zajišťujíprovádění
činností'kterémaií charaktcl zdaňovanéčinnostia podléhajízdaněnídaní z příjmů
právnických osob podle ustanovenízákona č. 58611992Sb.. o daníchz příjmů.ve
Zněníplatnémpro rok 2005'

-.!

Město je zřizova1elen příspěvkovéorganizace (Základní škoIaGo1čův
Jeníkov.okres
Havlíčkův
Brod). kteror.r
zřídilopodle ustanovení
27
odst.
1
zákona
č.
250/2000Sb..
$
prar''idlech
o rozpočtových
ťtzemníclrrozpočtů.Zkoumání tohoto subjektu nebylo
předměten auditu.
K 31.12.2005vykazovalo Město GolčůvJeníkovcelkovou qÍšimajetkoi'"ých|ondů
261 421 tis. Kč a tvořil je ve r'ýši258 889 tis. Kč fond dlouhodobého
majetkua ve
výši2.531 tis. Kč fond oběŽnýclraktiv. Výšefinančních
fondůdosáhlacelkem 5 205
tis. Kč.
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Celkový objem příjmůn]ěSlaza rok 2005 činilpo provedenékonsolidaci39 773 tis.
Kč. objem sclrválených příjnů v rozpočtupo změnách provedených rozpočtovými
opatřenímičinil 37 784 tis. Kč. Došlo tedy k překročení
naplánovanýchpříjmůo 1
989 tis. Kč' to předstai,trje
o navýšení
o 5,26%.
Celkový objem výda.iů
nrěstaza rok 2005 po konsolidacičinil35 634 tis. Kč' objem
schválených výdajů pro rok 2005 v rozpočtu města po provedených úpravácli
rozpočtovýmiopati.eníniiby,l 42 091 tis. Kč' tzn. Že byly uspořeny prostředky ve Výši
6 457 tis. Kč oprotinapláno\janýnr
výdajťtm.
Město GolčůvJer-ríkov
l'roce 2005 hospodařilos přebytkemve výši4 140 tis. Kč.
Audit b"vlzpracol'án \' ob.lobí únor2006. Auditor ověřil informace prokazujícíúdaje
o hospodařeníměsta \'členěnípodle rozpočtové
skladby,plnění rozpočtu'údajeo
přijatých a posk),'tt1utých
dotacích a příspěvcích na činnost' postup při účtování
hospodářské
činnostia sesta\,ení
závěrečného
účtu
městaza rok 2005.Auditor rovněž
ověřil soulad postupu írčtovár-rí
města s právními předpis1'v oblasti účetnictví
a ověřil
inr'entarizace
maje1ku
a závazkttnrěstaza rok 2005.
DIovedení
Za vedeníÍrčetnictví
a dalšíevidencepotřebnék přezkoumáníhospodaření.
za jejich
ťrplrrost.prťrkazrrosta sp|ávnoSt odpovídá organizace. Korr-rpletnízpracování účetní
-J-
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e\'idence je řešeno r' rátrrci organizace. Ke zpracování ťrčetnictví.
evidence
je
program.
rozpočtovýchpříjnůa výda.jťr
a er'idencemajetkuměsta pouŽívár-r
írčetní
příslušnáustanovenízákona o Írčetnictví
kteý respektujel'šecl.rna
a souvisejících
předpisův ob|astizpracovánídat.Město při jednánízastupo..lal
Starosta
měst pan lr.rg.
Pavel Kopecký a lrlavrríúčetnípaní Věra Procházková. Učetnídoklady, výkazy a
odboru města' Dokr-rmentyk dalším
vysvětlení poSkytli praco\'níciťrnančního
ol,ěřovanýt-t-toblastenr b},ly poskytnuty zaměstnanci města. odpovědnými za
jedrrotlivéoblasti.I)okudbylo třeba k někter.ýmúdajůmzísltatdalšíinformace,byl1'
jednotky s auditorskouspolečností
poskytr-ruty.
Součint.tost
ověřovanéúčetní
ocl,rotr-rě
b,vlana velmi dobréúror'rri.
Zpráva je určenapro zadar'ateleauditu a poskytu.ieinformace o skutečnostech'které
plověi.or,ál-rí
pr.acor'rríky
auditorskéspolečr.rosti.
byly předrrrěterr-r

2. Rozsah ověřeni
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2.l' Účetnízár'črlrak31'12.2005 byla přezkoušenav plnémrozsahu,ověřeny byly
výběror'ým zpťrsobemdodar'atelsképrovozní a inr'estičnífaktury' vystavené
faktur1'.předpisy a bankovnívýpisy v oblasti rozpočtovýchpříjnrů.
odběrate1ské
rozpočtovýchvýdajůpodle poloŽek
bankovrrívýpisv prokazujícízaúčtování
rozpočtovéskladb1''.pokladní doklady, vnitřní doklady prokazujícíúčtování
v oblasti předpisůlnezd a sociálního a zdravotníhopojištěnía dále vnitřní
v oblasti dlouhodobéhomajetkrr.ostatnídoklady
doklady plokazujícíúčtování
nam61poi'ýnrzpůsobem.
byly or'ěřer-ry
]'2' UČetnízár.érlta.zpt.acor'atláorganizacík 31.12.2005.navazujejako celek na
hlavní krríhua odpovídáustallo\'ením
zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví'
ve
pro roli 2005. organizace zpracovala v poŽadovanémrozsahu
znění platnér-r-r
všecl-rnyúčetní
r'ýkazy. ktcrétvoří součástúčetní
závěrky jak podle cit' zákona o
účetnic1ví.
tak podle vyhláškyč. 50512002Sb. a dále podle vyhláškyč. 16/200l

sb.

2.3. Byl ověřen přer,od konečilýchstavůrozvahovýchúčtů
a účtuhospodářského
výsledku k3l. prosinci 2004 do počátečního
stavu rozvahovýchúčtůa účttr
hospodářskéhovýslcdktl ve schvalovacítlrřízeník l. ledrru2005. Při ověření
nebyly zjištěnyr.ozdíly.Počáteční
Stavy rozvahových Írčtů
rovněŽ souhlasís
počátečnínri
star'i'jednotlir'ýchanalytickýchúčtů
hlavníknihy organizacev roce
2005.
2.4. Auditor.stanovi]\' souladrrs auditorskýnrisnrěrtricemihladirruvýzrramnostipro
posuzovánípřípadnýchdopadůdo lrospodaření
města Za rok 2005. Tato hladina
jednotlivých
příjmových 3 i,ýdajových položek
vycházi z objer-r-ru
rozpočtu a
rozpočtu. Byla stanor'ena individuálrrě pro skupinu běŽné provozní výdaje a
příjmůa indil'iduálněpro kapitálovévýdajeměsta.
rozpočtol'ých
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2.5. Byly ověřeny účetnízápisy, vedení hlavní knihy v analyickém i syntetickérn
členění a účtovánív účetnímdeníku. Hlavní kniha je vedena v souladu s
ustanovením$ 13 odst.2 zákona č.563/199l Sb. o účetnictví.
ve zněníplaném
pro rok 2005. organizaceúčtuje
v účetním
deníkupodle ustanovení
$ 13 odst. l
cit. zákona. organizace vede účetnictvíjako soustavu účetníchzáznamú v
souladu s ustanovením$ 4 odst. 4 cit. zákona. a to průběŽnouformou Ítčetních
zápisů v účetním období po vyhotovení účetních dokladů v souladu
s ustanovenín $ 12 odst. ] cit. zákona. UČetnidoklady obsahujínáleŽitosti
v souladus ustanovením
$ 1 l odst. 1 cit. zákona.
v roce 2005 a Sestavení
2.6. Auditor ověřil závěrečné
účtování
ročníúčetní
závěrkv za
daneobdobr.Učetnizavěrkab}'lasestavenav souladui,yhláškouč.505/2002Sb..
pro orgar-rizačr-rí
kterou se pr.ovádíněkterá ustanovenízákona o účetnictví
sloŽky
Státu.úZeml1ě
samosprávné
celky a příspěvkové
organizace.l'e zněnípozdějších
předpisů.
pro
2.7. oceňor'ánídlouhodobého
Inajetkuje v souladus CeskÝrniúčetními
starrdardy
úzenrnísamosprávnécelky, příspěvkovéorganizace. státní ťondy a organizačt,tí
složky státu. Do pořizovacíhodr.rotydlouhodobéhomajetkujsou minro vlastní
jď<o
hodnotyn-rajetku
zalrrnutyi výdajesouvisející
sjeho uvedenímdo pouŽívání
jsou např. náklady na montáŽ. projektové práce. V případě technického
zhodnoceníje vstupní cena zvýšenao provedenétechnickézhodnoceníclle
doložených účetních dokladů odsouhlasených příslušnýrni odpovědnýir-ri
pracovníky.ZaÍazovánínových položekdlouhodobéhomajetku a jeho vyřazor'ár-rí
je prováděno na základě zařazovacích protokolťro předání dlouhodobého
lrmotného majctku do pouŽívání. respektive vyřazovacích protokolů při
r'yřazovánímajetku z evidence.

I

2.8. V roce 2005 město zajišťovalosvé činnostiv rámci l-rlavníčinrrosti.
Pro účel1,
je
v1'užitsystémmin-roúčetrrí
daně z příimůprávnických osob
evidence příjrnů
podléhajících
dani z příjnů právnických osob vykázanév rámci rozpočtovélrtl
hospodaření.Tento postupje v souladus ustanovením$ 18 zákona č.586/l992
sb..o darríchz příjmů'platnýnrpro rok 2005.
2.9. Město GolčůvJeníkovprovedlov souladus ustanovenínli$ 29 a .s 30 zákona č.
ve zněníplatnémpro ověřovanéobdobíinventarizaci
56311991Sb., o účetnictví,
majetku a závaz'ků rl ternrínech stanovených citovaným zákonem. Inventura
dlouhodobého rrrajetku a zásob byla doloŽena vylrotovenými invet-tturnít-ni
soupisyjednotlivýchsložektohotomajetkuodsor-rhlasený.mi
dílčímiirrventurnírni
komisemi. or'ěřením bylo zjištěno' Že při inventarizaci byly dodrŽeny všechny
zákor,rnépostupy a Že olganizace ověřila ir-rr'enturoui stavy dlouhodobého
ťrnančnílro
r.naje1ku.peněŽníclrprostředkůa zůstatky'.|ednotlivýclr1621'31l6l,ých
účtťrprokazujícícl-rstav pohledávek a závazkil, Při inventarizacích neb;'ly
inventurnínri komisen-ri zjištěny nedostatky. které by závaŽnÝrrr zpťtsobem
ovlivňovaly hospodařeníměsta. Zjištčnéinventarizačnírozdíly byly řádně
zdokumctttor
ánl c pr.oúČtovárt;.
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hospodařeníprověřoval ipostup měStapři nakládání
2.l0. Auditor při přezkorrntání
s majetkerl vjeho vlastrrictví.a to jednak ve vztahu k realizování odprodeje
nemovitéhomajetku. a dále pak ve vztahu ke svěření majetku města do správy
zŤizovaným příspěvkor'ýrn organizacím. Auditor ověřil postup statutárních
orgánůměsta při schvalování prodeje nemovitéhomajetku ve vlastnictví města
na vybraných případech. Podle názoru auditora postupuje město v souladu
s platnými finančnímipředpisy a rozhodnutío prodeji jsou doloŽenaschválením
zastupitelstvaměsta. Pokud se jedná o nakládání s majetkem města"ktenýměsto
svěřuje do správ1' zřízeným příspěvkolym organizacím.je postup statutárních
orgánůměsta v souladu se zákonen ě.250/2000 Sb. o rozpočtovýchpravidlech
rozpočtťl.
územních
způsobem smluvní vztahy měSta ve vztahu k
2.ll.Auditor ověřil r,ýběrovýn-r
dodavatelskýmorganizacím.a to jak v případě smluv na Zajištěníběžných
provozních záleŽitostí (opravy a údrŽbamajetku' pravidelnéservisní smlouvy.
dodávky energiía pod.). tak ina zajíštění
akcí' řešenýchv rámci výběrových
řízení. Nebyly zjištěny případy nehospodárnéhonakládání s majetkem města
nebo jeho neefektir'ní r'1'užívríní.
ověřené uzavřené smlouvy jsou v souladu
s českýrnplávrrím řádenr a u ověřenéhov.ýběrovéhovzorku zajišťujíefektivní
lynakládání Ílnančníchprostředkůměsta. Smlouvy vesměs řešíi problematiku
kvalitativníchpodmínek.to Znamená'Že je v nich zakotvenamoŽnostreklamací
při nedodrŽení podmínek dodávek nebo prací a způsob vypořádání těchto
reklan-rací.
a to \,četněpozastávek u dodávek investiěníchprací.Pokud sejedná o
faktický způsobpředběŽnéhoprojednávánía odsouhlasovánípodmíneksmluv, je
toto realizováno formolt. kterou stanoví zákon č. 32012001 Sb., o finanční
kontrole' ve znění pozdějšíchpředpisů.Město při realrizacivýběrových řízenína
dodávky rozsáhlejšíchprací a sluŽeb postupuje podle platnóho znění zákona č.
4012004Sb. o veřejných zakéukách"a podle intemích předpisůměsta k realizaci
veřejnýclr zakázek.
2.12. Auditor provedl výběroi'Ým způsobemkontrolu zadáváni veřejných zakéueka
rryhlašovanýchr.ýběrových řízení podle ziíkona č. 4012004 Sb., o veřejných
zakázkách' ve znění pozdějšíchpředpisů.U kontrolovaných veřejných zakázek
zákona. Auditor ověřil i úplnost
nebyly z.jištěnypřípady porušenír.rvedeného
dokumentace kjednotlivým zakázkám' tedy způsob zadávání, kompletnost
přijatých nabídek. zápisy z jednání komisí pro otevíráníobálek i komisí pro
hodnocení nabídek a následná rozhodnutí zadavatele zakázek o uzavírání
přednětných smluv.
2.13. Nakupovanézásoby.isou oceňoványve skutečnýchpořizovacíchcenách. Pro
účtovánízásob se pouŽívá r'arianta A s výjímkou pro vybranédruhy materiálu'
kteréjsou účtoványv souladu s interními směmicemi města přímo do spotřeby'
jako je kancelářský mater.iál.materiál na opravy a údržbuurčenýna konkrétní
akce,tiskopisya dalšípoloŽky.
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2.14. Auditor ověřil postup statutárníchorgánů města při provádění schvalování
rozpočtuměsta a projednávánía schvalovánírozpočtovýchzměn v pruběhu roku
2005. Všechnyprováděnéúpravyrozpočtubyly doloženypříslušnýmipodklady a
schváleny v souladu Se stanovenými pravomocemi statutárníchorgrínůMěsta
GolčůvJeníkol'.
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Vvbranéukazatelelrospodařenínrěsta:
2,18 o/o

1) podílpohledávekna rozpočtuměSta:
.... . . ...
IněSta:...
na rozpočtu
2) podílzávazkú

...9'20%

'0 o/o
majetku:....
..-..-....
na celkovém
nrajetku
3) podílzastaveného

Závér :
Auditor provedl pi.ezkoutnárrílrospodařeníMěsta GolčůvJeníkov za rok 2005 podle
zákona č' 42012004Sb., l'e zněrríplatnénrpro rok 2005. Auditor konstatuje,Že pro
dokumenty a
přezkoumríníhospodařeníbyly nrěstemposkynuty veškerépožadované
doklady podle poŽadavků auditora. Na základě provedeného ověření auditor
konstatuie.Že:
daná zákonem o obcích,
dodrŽovaloustanovení,
l. Město při zajištěnísvéčirrIrosti
a dalšími právními
rozpočtů
pravidlech
územních
zákonem o rozpočtových
předpisy pro Íinančníhospodařeníúzemníchsamosprávných celků, a to jak ve
vztahu k vlastnímuhospodařerrí.tak ve vztahu ke svémumajetku. kteý svěřilo do
správy zřízenýrnpříspěvkovýmorganizacím.

2. ÚčetnictvíMěsta Golčův Jerríkov bylo v roce 2005 vedenov souladuse
Sb..a Ceskýchúčetních
prováděcí
vyhláškouč. 50512002
zákonenro účetnictr'í.
státnífondy a
příspěvkové
organizace,
celky'
sarnosprár'né
pro úZemní
standardů
příjmůa výdajů.tak
sloŽk)' Státu a to iak v oblasti rozpočtových
organizační
Město ro\'něŽdodrŽovalopři vedeníúčetnictví
v oblasti hospodářskéčirrrrosti.
rnritřnínripředpisya zákonemč.320/200l Sb., o finanční
povinnosti'stanovené
plo rok 2005.
ve zněníplatném
kontrole,
sr'éčinnostipostupovalopři schvalovánírozpočtua
3. Město při zajišťování
prováděnírozpočtol'ýchopatřenív souladuse zákonem o obcícha zákonem o
rozpočtů
a prováděloposuzovánírealizovaných
plar'idlechúzerrrrrích
rozpočtových
r.ozpočtu.
výdajůr'e vztahuke schr'á]enénru
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Na zríkladě v'ýšeuvedených skutečnostíkonstatuje auditor, že při přezkoumaní
hospodďeníměstanebylyzjištěnynedostatky'aže je tedy možnohodnotitqfsledek
přezkoumiíníbez ýfuad'
přezkoumríní
hospodďeníMěsta GolčůvJeníkovza rok 2005
Zptáva ornýsledcích
zástupcemměstadne23. března2006.
byla projednanase statutárním
Zptáva byl.alyhotovena ve třech v.ýtiscích'z nichž dva ná|ežizadavaÍe|ia jeden je
soisu.
součastí
auditorského

ECo. EcoNoMIc & coMMERcIAL oFFIcE
Auditorskáspolečnost:
osvědčení
KA CR č.:0187

f{fi
u";l

odpovědnýauditor:Ing.VladimírPech
KA ČRč.:0339
osvědčení

ů

t

ů

il

n

ů

il

il

(ď:"*fť|.

Přílohy:l. Rozvahak 31.12.2005
závěrkyk 31,122005
2. Přílohaúčetní
plněnírozpoětu
3. Výkaz pro hodnocení
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