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1. Předmět přezkoumánÍ
Přezkoumání hospodařeníměsta Za rok 2008 bylo provedeno na základě písemně uzavřené
smlouvy mezi Městem GolčůvJeníkov, zastoupenýmstarostoup. Ing. Pavlem Kopeckým a
auditorem, zastoupeným jednatelem p. Ing. Vladimírem Pechem / současněodpovědným
bylo naplánovríno a provedeno
auditorem, osvědčeníKA CR č. 0339 /. PřezkoumríLrrí
výběrovým způsobem s ohledem na výZnamnostjednotlivých skutečnostítak, aby auditor
získal přiměřenoujistotu pro svoje r'yjádření.
Informačnízdroje pro přezkoumání:
pro provádění přezkoumání hospodaření jsme mimo jiné použili následujíci informační
zdroje:
- usnesenízastupitelstvaa rady
- usnesenífrnančníhovýboru" kontrolníhovýboru, inventarizaěníkomise
- podklady pro výběrová řízenía výběrová řízení
- FIN2_l2M
- Výkaz pro l-rodnocení
plněnírozpočtuÚSC a dobrovo|nýchsvazků
obcí
- Rozvahaorganizačních
s|oŽekstátu.Úsc a po
. výkaz zisku a ztrátyorganizaČnich
sloŽekstátu.USC a Po
- Přílohaorganizačních
s]oŽekstátu,USC a Po a další
2. Výs|edekpřezkoumání

a

Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno na zék|adě obecně platných právních
předpisůzejména:
. zákona č.40l|964 Sb.. občanskýzákoník
- zákona č. 420/2004 Sb.. o přezkoumávání hospodďení územníchsamosprávných
celkůa dobrovolnýchsvazkůobcí
- zál<ona
č-563/|99| Sb.' o účetnictví'
v aktuálnímznění
- zákonač.l 28i2000 Sb'. o ohcích,ve zněnípozdějšíchpředpisťt
a změn
- zákona č' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtůve znění
pozdějšíchpředpisůa změn
- zákona č. |3712006Sb.. o zadáváníveřejných zakázek ve znění pozdějšíchpředpisůa
zmen
- zákona č.254/2000Sb.. o auditorecha o změně zákona č. 16511998Sb.. ve znění
pozdějŠích
předpisůa změn
- auditorských směmic týkajícíclrse ověřeníhospodďení územněsamosprávnýchcelků,
zejménasměrnice č. 52 přezkoumání hospodďení a audit účetní
závěrky územních
samosprávnýchcelkův aktuá|nímznění
. zákona č.320/2001Sb., o finančníkontrole ve veřejnésprávě v aktuálnímznění
- vyhlášky č.505/2002Sb., kterou se provádíněkterá ustanovenízákona č' 563,11991
Sb., o účetnictví,v aktuálním znění, pro úěetníjednotky, které jsou územními
samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi a organizačnímisložkami státu
. vyhlášky č.323/2002Sb.. o rozpočtovéskladbě v aktuálnímznění
Provedli jsme přezkoumání hospodaření města za rok 2008 na základě údajůo ločním
hospodařeníměsta. Za hospodaření.kterébylo předmětem přezkoumríLrrí
a Zajeho zobrazeni
v účetních
výkazech je zodpovědný Statutámíorgán města.Našíúlohouje vyjádřit' na zríkladě
provedenéhopřezkoumání' závěr o výsledcíchpřezkoumáníhospodďení.

Přezkoumání jsme provedli v sou|adu se zákonem č,. 42012004 Sb.' o přezkoumávání
hospodařeníúzemníchsamosprávnýchcelků a dobrovolných svazků obcí a auditorskou
závěrky územníchsamosprávných
směmicí č. 52 - přezkoumání hospodařenía audit účetní
celků a Mezinárodními účetnímistandardy.Předmětem přezkoumání byly údaje' kteréjsou
podle $ 17 zákona č. 25012000 Sb.. součástízávěrečnéhoúčtu'tj. údajeo plnění příjmůa
výdajůrozpočtu,včetněpeněŽníchoperací.týkajícíchse rozpočtovýchprostředků,finanční
operace,týkajícíse rozpočtových prostředků,finanční operace týkajícíse tvorby a pouŽití
peněžníchfondů.Dále bylo předrrtětempřezkoumání vyúčtovánía vypořádání finančních
vztahůke státnimu rozpočtua k rozpočtukraje' nakládanís majetkem města' včetnězadáváni
veřejných zakázek' stav pohledávek a nakládaní s nimi, zřizování věcných
a uskutečňování
břemen k majetku města a další.cllc ustanovenízákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodařeníúzemníchsamosprávnýcIrcelkůa dobrovolných svazkůobcí.

)

Přezkoumání spočívalo v ověření dodrŽování povinností uložených zákonem a dalšími
právními předpisy upravr.rjícííinančníhospodaření města. Dále ověření souladu vedení
města se zákonenr o účetnictví
účetnictví
a právními předpisy, vydanými kjeho provedenía
souladu hospodaření s finančnínriprostředky ve srormáni s rozpočtem l $ 2 zákona č.

420t2004
sb.t.

Tato zpráva o výsledku přezkourrráníhospodaření města není auditorskou zprávou a její
výsledeknemůŽebýt povaŽovánza auditorskývýrok.
Hospodařeníměsta' údaje účetní
závěrky a sestavenízávěrečnéhoúčtuměsta odpovídá
p|atným obecně závazným právním předpisům, schválenému rozpočtu městským
zastupite|stvemze dne 6. 3. 2008' po bodem jednání č. 014/2008. Při provádění
přezkoumání hospodaření města neby|y zjištěny chyby a nedostatky ani rozpory se
závaznými právními předpisy a proto rys|ovuji ýs|edek přezkoumání hospodaření
města
BEZ CHYB A NEDOSTATKU.
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Cílem tétozprávy je inťormovatZastupitelstvoměsta a jeho prostřednictvímobčanyměsta o
úrovnihospodařenís městským nra.jetkem.plnění rozpočtua finančnísituaci města. Z tohoto
důvodu doplňujeme zprávu o Ziištěnív průběhu přezkoumání kjednotlivým ověřovaným
oblastem.

3. Zpráva o provedenémpřezkoumávání
3.1.

Rozpočtovéhospodařcní

Proces sestavení.projednání.schr'1tlení
rozpočtu'rozpočtovýchzměn je v souladu s předpisy
a s projednánímv Zastupitelstvu.pravomoce Rady města nejsou překračovány.Při kontrole
rozpočtu,která byla prováděna průběžněv celém období nebyly shledány poloŽky sjiným
obsahem. Rozpočtový výhled /5s3 zákona č. 250/2000sb./ město sestavuje v souladu
s cítovaným ustanovením na 2 roky po roce. na který se sestavuje rozpočet.Rozpočtyjsou
sestavoványv reálnýchčíslecn.
Rozpočtovéhospodařeni včetněevidence,informovanosti o p|něnírozpočtu,de|egování
úrovně odpovědnosti za rozpočtové prostředky a dodržování rozpočtové kázně
jednot|ivými správci rozpočtovýchprostředků auditor hodnoti| jako DoBRÉ.

Přehled plnění rozpočtu v tis. Kč po konsolidaci d|e wýkazu pro hodnoceni rozpočtu
Fin2-12 M k 31.12.2008:
Název příjmu

Schvá|enýrozpočet

tř.l - Daňovépříjmy
příjmy
tř.2 - Nedaňové
tř.3 . Kapitá|ovépříjmy
tř.4 - Přijatétransfery
příjmů
Konso|idace
Ce|kempříjmy:
Název lydajů

t

tř.5 .Běžnó výdaje
tř.6 -Kapitá|ové výdaje
Konso|idacevÝdaiů

Ce|kemvýdaie:

Rozpočetpo změnách

22 081,5 025,3 550,4 344,-

23ll9.'5 993,3 0993 586,-

35 003'.

35 797,-

Schválný rozpočet

Rozpočet po změnách

24 137,14 180,-

23386,13 409,-

38 317.-

36 795.-

Skutečnost
23 780,6 076,3 181,103488,- 6ó 865'36 623,Skutečnost

89 725,12 837,- 66 865.35 697.-

Hospodařenís rozpočtemměsta za rok 2008 skončilopřebytkem ve výši 926'. tis. Kč

Hospodďení města v roce 2008 odpovídá platným obecně závazným právním předpisům,
schválenémurozpočtuměstskýnl zastupitelstvemdne 6.3.2008 / usneseníZastupitelstvaměsta
pod bodem 01412008a rozpočtovýmopatřenímč.1_ č.28 o navýšenípříjmůa výdajův roce
2008. Rozpočtové změny byly v pruběhu roku projednávány a schváloviíny radou a
Zastupitelstvemměsta.

a

Klasifikace příjmů a výdajů z hlediska vyhlášk}' č.323/2002Sb., o rozpočtovéskladbě.
Město nevykazuje významnénesprávnosti v rozpočtovéskladbě jakožto i ve tříděnípříjmůa
výdajů.Příjmy a výdaje členíměsto z hlediska drúového správně' Správně jsou posuzovány
jak provoznítak i kapitálovévýdaje.
Rozpočtováopatření bez připomínek.

3.2. Finančníoperace tykajici se peněžníchfondů
Posouzení souladu tvorby zdrojů a souladu uskutečňovanýchvýdajů,z fondů, posouzení
uskutečněnýchpříjmůa výdajů v souladu s rozpočtemfondůza ověřovanéobdobí,posouzení
způsobudodržováníkvalifikace příjmůa výdajůve vazbě na vyhlášku č.32312002Sb.
ověřením nebyI zjištěnnesoulad.
3.3. Nák|ady a výnosy podnikatelskéčinnosti
Město nesleduje a nerykazuje náklady a výnosy z b|avní ani z hospodářské činnosti.

3.4. Finančníoperace fýkajícíse cizíchzdrojů a ryúčtovánía vypořádání finančních
vztahů
Posouzení souladu jednotlivých peněŽních toků s uzavřenými smlouvami a to zejména
podmínky lúčet245l,
s ohledemna sjednané
. posouzenísplnětrípodmínekpro příjemcepeněŽníchprostředků
. vazba provedenél,ro
vyťrčtovárrí
na operacezachycenév ekonomickémsystémuměsta
- kontrolazpůsobuvyťrčtovárrí
prostředků
účelových
Právnírámec:vazba mj. na $ 20 zákona č.250/2000Sb.'
Při ověření dotacívýběrem bylo {ištěno dodrŽenízávaznýc7lpodmínek pro čerpánídotací a
jejich vyuŽitík danémuirčelu.'projekt
.,Instalacetepelnýchčerpadela Zatepleníobvodových
plášt.ů
a střeŠní
konstrukceMŠ G' Jcníkov'..Dotace by|a poskynuta z prostředkůSFŽP ve
výši l 92 84l Kč tj. 5% z celkovýchzpůsobilýchvýdajů.Učelempodporyje úsporaelektrické
energiev objektuMŠ.

I

3.5. Nak|ádání a hospodařeni s majetkem
Posouzení způsobu dodržování zákonných ustanovení tykajících se nak|ádání
s majetkem, způsob evidence majetku, posouzení,zda je s majetkem nakládáno s póčí
řádnéhohospodáře.
Právní rámec: vazba na ustanovelrí$38 . 4l zákona č. 128/2000Sb., dále pak $85 téhoŽ
zákona ' popř. vazba t-taustanovení$35 - 37 zákona č. l31i2000 Sb., a dále pak $59 a 68
téhoŽzákona.
Město provádív souladu s s\ 29 a j0 zákona č. 56311991Sb., o účetnictví
inventarizace
veškeréhomajetku. Jsou prováděrry jak Íyzické,tak i dokladové inventarizace a to ke dni
sestaveníúčetní
Závěrky. tj. kdatu 3l.l2.2008. Inventarizacejsou projednávány ústřední
komisí v souladu s příkazem k provedení inventur. Zjištěné inventumí rozdíly jsou
zaúčtováványdo běžnéhoroku' Město má uzavřené hmotné odpovědnosti. Návrhy na
vyřazení majetku jsou projedrrávárryv likvidačníkomisi, likvidace majetku probíhá na
základěprotokolů.
3.6. Zadáváni a uskutečňováni veřejných zakázek

0

V souvislosti s přezkoumánímhospodařenís majetkemměsta byl prověřen a namátkově
zkontrolován průběhzadávání a uskutečňováníveřejných zakěr,ekv souladu se zákonem č'
|3712006 Sb.. o veřejných zakázkách a jejich evidence' Auditor ověřil Zadávací řizení na
veřejnou zakázku ,'Rekonstrukcc náměstí T.G.Masaryka Golčův Jeníkov _II. etapa.. a
konstatuje' Že nebylo shledáno nedodrŽenízadávacích podmínek, vyhodnocení nabídek a
zákona o veřejných zakázkách' Dále byla namátkově zkontroloviínaevidence smluv o zřízení
věcných břemen k majetku úzet-trnílro
celku, tj. časovévymezení břemene, podání návrhu na
vklad do katastru nemovitostí' evidence břemen, účtovánía sledování na podrozvahových
účteclr- (Smlouva o zřízeni věcnéhobřemene č.IE-l2-200i218/VB-6. GolčůvJeníkov.
(.EZ Distribuce.
o|Šinky.
ts. knn se společností
a.s.Děčín.
Jednáse o e|ektrické
vedenív obci
olšinky) Při ověřovánínebyly zjištčny
nedostatky.
3.7. Ručeníza závazky fyzických a právnických osob
Město nepřija|o žádný ručitelský závazek.

3.8.Vedeni účetnictví
Jde zejménao posouzenízpůsobuvedení účetnictví
v souladu s příslušnýmiprávními
normami a to zejménazákonem č. 563/199l Sb., o účetnictví,
vyhláškouč. 505/2002Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563 /1991 Sb.. o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů. pro účetníjednotky. které jsou územními samosprávnými celky,
příspěvkovýnti organizacenri. státními fondy a organizačnímisloŽkami státu a českými
účetními
standar.dv.

-

-

a7

-

-

porovnáním údajů ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávnýclrcelkťra dobrovolných svazků obcí a Rozvahy k 3l'l2.2008, bylo
Zjištěno.Že údajetěchto \,ýkazůnavazujína stavy příslušnýchúčtů
dle účtové
osnovy
v hlavrríknize.
ZťrstatkyuvedenéV ťozvazek l .l .2008 navazujína konečnéstavy předloŽenérozvahy

k 31.[.]007

Učetnictví
a s platnými
.je vedenov souladuse zákonem č. 56311991Sb., o účetnictví
postupy účtovánípro územně sanrosprávnécelky. Byly zkontrolovány namátkově
doklady za I-něsíceleden aŽ prosinec 2008. Kontrola byla zaměřena i na oprávněnost
nařizováníhospodářskýchoperací.na náleŽitostidokladů,ověřovánízasíláníplatebna
účtypříiemců.Ve vybranémvzorku nebyly shledany nedostatky.Nebyly zjištěny
systén]ové
nesprávnosti.
Stavy ma.ietkua závazki byly ověřeny inventarizacemik 31.12.2008.Inventarizace
byly zpracovány na základě směrnice o provedeníinventarizace.
Byly zkontroIovány kontrolní okruhy týkající se peněžníchfondů, dále bylo
přezkoumávání hospodařerrí zaměřeno na přezkoumáni nakládání a hospodďení
s majetkem ve vlastnictví města. Írafinančníoperace' týkajícíse cizích a sdružených
prostředků.
Prověřor'árrím
nebyly slrledánynedostatky.

3.9. Vnitřni normy, vnitřní kontrolní systém,vnějšíkontro|y
'

Město má zpracované'",nitřnínormy a směrnice.Vnitřní kontrolnísystémdle zákona č.
320/2001Sb.. o Ílnančrrí
korrtroleve veře.inésprávě byl zaveden aje dodrŽován.
Doporučeníauditora je: vypracovat směrrrice a organizačnířád pro Město GolčůvJeníkov
v aktuálnímzně!]í.

3.10. Příspěvkovéorganizacezřizovanó Městem Go|čůvJenikov
-

Zák|ad'níškolaa Mateřská školaGolčůvJeníkov,Mírová 253' 582 82 GolčůvJeníkov

3.1l. Podí|poh|edáveka závazků na rozpočtu,podí|zastavenéhomajetku
na
ce|kovémmajetku
.
-

Podílpolr|edávekna rozpočtu(v %)
Podíl závazkůna rozpočtu (v %)
PodílZastavené|]o
nrajetkuna celkovémmajetku(v %)
UkazateldluhovésluŽby (v %)

0,05
0,04
0,00
4,01

Výpočetukazatelůbyl zpracovárrpodle stanoveného
algoritmuMF ČR.

1. Závěr

I

Úroveň hospot|ařeníměsta, zcjména předpisy o finančnímhospodaření
města, o
hospodařenís jeho majetkem,zpracováníůč"ini"wi,rozpočtovýproces'
dodržování
povinností
stanovených
zv|áštními
právnimi předpisy,povaiuje uuaito" n"l,,,i oot"o.
Při přezkoumání hospodařenípod|e $2 záuona ě.-4i0ň004 sb., nenyly ""
z;isteny.;hy;y
nedostatky.
"
Zaměstnanciměstskéhoúřadu jsou odborně na výši, v průběhu
kontro|y poskytli
potřebnou součinnosta všechnapožadovanávy.větleni.
Auditor n"nyi" píilo-"n
fyzickýminventurámmajetku města.

Tato zpráva o provedeni přezkoumání hospodaření města
by|a vyhoÍovena v e 2
výtiscíchnz nichž jeden je určen pro město a jeden pro auditora pro
za|oženído spisu
auditora. Všechnyvýtisk1'mají pIatnostoriginá|u.
V Táboře dne 3.3.2009

t
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|ng.V|adimír
Pech
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)

fuČ

odpovědnýauditora jednatc|
osvědčení
KACR č.03.j9

-.-ě;.-;;;ffi;;;ó;;;;il.ilfi;;;:;.".
|č:63907828
osvědčení
KAčR č.0187
Krátká 1083
390 02 Tábor
,Á

ttuur<

Danie|a Kodadová
zamestnanec
zaměstnanec
ECO-Economic & Commercial Office s.r.o.

rejstříku
Společnost
ECo.Economic & Commercialoffice s.r.o.je zapsánáv obchodním
v
Budějovicích
v
vložce
vedeném
soudem
Českých
oddile
C
5796.
Krajským

Stanovisko vedení města k návrhu zprály o wýsledku přezkoumání hospodaření ve
smys|u $ 7 odst. 1 zákona č. 42012004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných ce|kůa dobrovo|ných svazků obcí:
Vedení Města GolčůvJeníkov bylo sezniírnenose zahájením a pruběhem přezkoumiíní firmou
ECo-Economic & Commercial office s.r.o. a souhlasí s předloženým návrhem zprálry o
ýsledku přezkoumávrlníhospodďení za rok 2008.
Tato zpráva nezávis|éhoauditora o provedenípřezkoumání hospodařeníMěsta Go|čův
Jeníkov za rok 2008 by|a zhotovena, projednána a předána vedení města a finančnímu
výboru zastupitelstva města dne 4.3'2009.

Ing.
Starosta
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