Zoráva auditora
o výsledcíchpřezkoumáníhospodaření
Města GolčovaJeníkova
za obdobíod 1.l.2006do 3|.12.2006

Zpráva byIa vypracovánav souladu se zákonem č. 25412000Sb., o auditorech,
ustanovením6 42 ziú<ona
č' 12812000Sb., o obcích,zákonem ó. 42012004sb.
o přezkoumávání hospodařeníúzemníchsamosprávnýchcelků a dobrovolných
svazkůobcí.
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Na zakladěuzavřené
srnIouvyprovedlaauditorskáspolečnost
ECo . EcoNoMIC
hospodaření
& COMMERCIAL oFFIcE' s. r. o. přezkoumání
Města Golčův
Jeníkov za rok 2006.
hospodaření
bylo provedeno
v souladuse zákonemč.25412000
Přezkoumání
Sb.,o
auditorech.zákonem č. l28/2000 Sb., o obcích,zákonem č. 42012004Sb.'
o přezkoumává-ríhospodařeníúzemníchsamosprávnýchcelků a dobrovolných
svazkůobcí. Auditor pr.ovedlvýběrovýmzpůsobemověření hospodďeníMěsta
Go|čůvJeníkov v roce 2006. dodržovánípovinnostístanovenýchměstu pro jeho
finanční
hospodaření
obecnězávaznýmiprávnímipředpisy,souladuvedeníúčetnictví
města s právnímipředpisy. upravujícímivedeníúčetnictví
obecně a pro územně
prostředkyve vztahuke
samosprávné
celky a souladuhospodaření
městas finančními
schválenému
rozpočtu.

lV

Auditorpostupoval
v souladus auditorskými
směmicemia se zákonemě.420/2004
přezkoumávání
Sb.. o
lrospodaření
územníchsamosprávnýchcelkůa dobrovolných
svazkůobcí tak, aby získal všechnyinťormace,kteréjsou podle jeho nejlepšího
vědomínezbyné pro přezkoumáníhospodařeníměsta za rok 2006 a poskytují
přiměřenou záruku' že hospodařeníměsta ve svémcelku neobsahujeýmamné
nesprávnosti,
aťjížbylyzpůsobeny
omylemnebojinoupříčinou.

Způsobyvedeníevidenceo hospodaření
měStaa jeho účetnictví
byly prověřoviínyz
platných
právních
předpisů'
hlediskaobecně
a to zejména:
1. Zákonač.563n99lSb..o účetnictví,
ve zněnípozdějších
předpisů'
2. Zákonač.128/2000
předpisů,
Sb..o obcích,
ve zněnípozdějších
pravidlech,ve zněnípozdějších
3. Zákona č. 21812000Sb., o rozpočtových
předpisů,
4. Zákona č.250/2000Sb.. o rozpočtoýchpravidlechúzemníchrozpočtů,
ve
předpisů.
zněnípozdějších
5. VyhláškyMF ČR č.32312002
Sb., o rozpočtové
skladbě,ve zněnípozdějších
předpisů'
ó. Vyhlášky MF CR č. 50512002Sb., kterou se provádíněkterá ustanovení
pro organizační
zákonao účetnictr,í
sloŽkystátu,územněsamosprávné
celky a
příspěvkové
předpisů'
organizace.ve zněnípozdějších
starrdardů
pro územnísamosprávnécelky, příspěvkové
7. Ceských účetních
organizace,státníÍbndya organizační
složkystátu.

1. Charakteristikaorganizace
Město GolčůvJeníkov hospodařína rozpočtovémprincipu, tzn. že provádi účtování
příjmůa výdajův souladu s rozpočtovouskladbou.
Předmět činnosti Města Go|čova Jeníkova je stanoven organizačním řádem.
ověřením bylo zjištěno,Že.jednotlivéodbory a útvaryměsta dále Zajišt'ujíprovádění
čirrností,kterémají charakter zdaňovanéčinnostia podléhaji zdanění daní z příjmů
právnických osob podle ustanovenízákona č. 58611992Sb.' o daních z příjmů,ve
znění olatnémoro rok 2006.
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Město je zřizovatelem příspěvkovéorganizace (Základní škola a Mateřská škola
GolčůvJeníkov).kterouzřídilopodle ustanovení$ 27 odst. 1 zákonač.250/2000Sb.'
o rozpočtovýchpravidleclr Írzemníchrozpočtů.Zkoumání tohoto subjektu za rok
2006 bvlo takéoiedmétcnt
ruditu.
K 31.12,2006vykazovalo Město GolčůvJeníkov celkovou výši majetkových fondů
285 838 tis. Kč a tvořil je ve výši 283 306 tis. Kč fond dlouhodobého
majetkua ve
výši 2.531 tis. Kč |ond oběŽných aktiv. Výše finančníchfondůdosáhla celkem 5 469
tis. Kč.
Celkov.ý objem příjmů Města Golčův Jeníkov za rok 2006 činil po provedené
konsolidaci 47 642 tis. Kč. objem schválených příjmů v rozpočtu po změnách
provedených rozpočtovýrr-ri
opatřeními činil 49 554 tis. Kč. Naplánovaných příjmů
pro rok 200ó nebylo dosaŽeno' předevšímv oblasti kapitálových příjmůtř.3. Rozdíl
je ve i'"ýšil 912 tis. Kč
příjmůplánovanýcha dosaŽených

.

Celkový objem výdajů Města GolčůvJeníkov za rok 2006 po konsolidaci činil 47
44l tis' Kč. objem schválených výdajů pro rok 2006 v rozpočtu města po
provedených úpraváclrrozpočtovými opatřeními byl 55 ó81 tis. Kč, tzn. že byly
uspořenyprostředky ve výši 8 240 tis. Kč oproti naplánovanýmiydajům.
Město Go|čůvJeníkov r' roce 2006 hospodařilos přebytkemve výši201 tis. Kč.
Audit byt zpracoválr v období červen2006 až unor 200]. Auditor ověřil informace
prokazujícíúdaje o hospodařenírněsta v členěnípodle rozpočtovéskladby, plnění
rozpočtu,údajeo přijatých a poskýnutých dotacícha příspěvcíchna činnost,postup
při účtovaní
hospodářskéčinnostia sestavenízávěrečnéhoúčtuměsta za rok 2006.
Auditor rovněŽ ověřil sorrlad postupu účtováníměsta s právními předpisy v oblasti
účetnictví
a ověřil provedetrí
itrventarizace
maietkua závazkůměstazarok2006.
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Za vedeni účetnictví
a dalšíeviderrcepotřebnék přezkoumání hospodaření,za jejich
úplnost' prťrkaznosta správnost odpovídá organizace. Kompletní zpracování účetní
evidence je řešeno l' rámci organizace. Ke zpracování účetnictví,evidence
rozpočtovýchpříjmůa výdajťra evidence majetku městaje pouŽívánúčetní
program,
kteý respektuje všechna příslr"ršná
ustanovenízákona o účetnictvía souvisejících
v
zpracol.árí
při jednání zastupoval Starostaměst pan Ing.
oblasti
dat.
MěSto
Ppdpisů
paní Věra Procházková. Účetni doklady. ýkazy a
Pável Kopecký a hlavní účetní
poskyli
pracor,'níci
vysvětlení
finančníhoodboru města. Dokumenty k dalším
ověřovanýnr oblastem byly poskynuty zaměstnanci města, odpovědnými za
jednotlivéoblasti. Pokud bylo třeba k něktenýmúdajůmzískat dalšíinformace, byly
jednotky s auditorskou společností
ochotně poskytnuty.Součinnostověřovanéúčetní
byla na velmi dobréťrrovni.
Zpráva je určenapro zadar'ateleauditu a poskyuje informace o skutečnostech'které
pracovníkyauditorskéspolečnosti.
byly přednrěterripl.or'ěi.or'ár-rí

I

2. Rozsah ověřeni
2' 1. Učetnízávěrka k 31J22006 byla přezkoušenav plnémrozsahu,ověřeny byly
výběrovýnt způsobem dodavatelsképrovozní a investiční faktury, lystavené
předpisy a bankovnír,ypisy v oblasti rozpočtovýchpříjmů,
odběratelskéÍ.aktur1''
bankovní výpis.v prokazující zaúčtovánírozpočtoqich r"ýdajů podle položek
rozpočtovéskladby. pokladní doklady. vnitřní doklady prokazující účtování
v oblasti předpisťrnrezd a sociálního a zdravotního pojištění a dále vnitřní
v oblasti dlouhodobéhomajetku. ostatní doklady
doklady prokazujícíťrčtování
byly ověřeny rranrátkor'ýmzpťtsobem.

I

2.2, IJčetnizávěrka. zpracovaná Městem Go|čůvJeníkov k 31.12.2006 navazuje
jako celek na l-rlavníknihu a odpovídáustanovenímzákona č. 563/1991Sb., o
účetnictví.Ve znění platném pro rok 2006. organizace zpracovala
v poŽadovanémrozsahu všechny účetníýkazy, které tvoří součást účetní
závěrkyjak podle cit. zákona o účetnictví.
tak podle ryhlášky č.505/2002Sb. a
dále podlevyhláškyč.16/200l Sb.
2'3. Byl ověřen převod konečnýchstavů rozvahových účtůa účtuhospodařského
rnýsledkuk3l. prosirrci2005 do počátečního
stavu rozvahových účtůa účtu
hospodářského
výsledku ve schvalovacímřízeník 1. lednu 2006. Pří ověření
nebyly z.iištěnyrozdíl1'. PočátečníStavy rozvahových účtůrovněž souhlasí s
počátečnínri
stavy jeclnotlivých analytických účtů
hlavní knihy organizace v roce

2006.

2.4. Auditor stanovil v souladu s auditorskýmisměmicemi hladinu významnostipro
posuzovánípřípadný'chdopadůdo hospodařeníměsta za rok 2006. Tato hladina
lrychází z ob.iemu rozpočtLra jednotlivých příjmol"ýcha výdajoých poloŽek
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rozpočtu.Byla stanovenaindividuálně pro skupinu běŽnéprovozní výdaje a
pří|nrů
rozpočtových
a indil'iduálněpro kapitálovévýdajeměsta.
zápis1,'"
vedeníhlavní knihy v arralytickém
2.5. Byly ověřeny Írčetní
i syntetickém
je
r' účetním
členěrría účtor'ání
deníku. Hlavní kniha
vedena v souladu s
ustanoveínr $ 13 odst. 2 zákola č.563/1991Sb. o účetnictví,
ve zněníplaném
pro rok 2006. organizaceúčtuje
v účetním
deníkupodle ustanovení$ 13 odst. l
jako soustavu účetních
cit. zákona. organizace vede účetnictví
záznami v
souladu s ustanovenínrr\ 4 odst. 4 cit. zákona, a to průběŽnouformou účetních
zápisů v účetnínlobdobí po vyhotovení účetníchdokladů v souladu
s ustanovenínrs 12 odst. 2 ciÍ. zákona. Učetní doklady obsahují náleŽitosti
v souladus ustanovenín$ ll odst. l cit' zií{<ona.

I

.

I

2.6. Auditor ověřil závěrečnéÍrčtování
v roce 2006 a sestaveníročníúčetní
závěrky za
danéobdobí.Učetnízávěrka byla sestavenav souladuvyhláškouč.505/2002Sb.,
pro organizačnísloŽky
kterou se provádí některá ustanovenízákona o účetnictví
státu.územněsanrosprávnécelky a příspěvkovéorganizace' ve znění pozdějších
předpisů.
2.7' oceňovánídloulrodobóhon,raietklt
Standardypro
ie v souladus Ceskými účetními
příspěvkové
organizace, státní fondy a organizační
územnísamosprávnécelky.
sloŽky státu. Do pořizovací hodnoty dlouhodobéhomajetku jsou mimo vlastní
jako
hodnotymajetkuza|rrIrtlty
i výdajesouvisející
sjeho uvedenímdo používání
jsou např. náklady na montáŽ. projektové práce. V případě technického
zhodnocení je vstrrpní cerra zvýšena o provedené technické zhodnocení dle
doloŽených účetních dokladů odsouhlasených příslušnými odpovědnými
pracovníky.ZaÍazovánínových položekdlouhodobéhomajetku a jeho výazování
je prováděno tla základě zařazoyacích protokolů o předání dlouhodobého
hmotného majetku do pouŽívání. respektive vyřazovacích protokolů při
V\řazováníntaietktrz er it]ettce.
2'8. V roce 2006 město zajišt.ovalosvé čirrnostiv rámci hlavníčinnosti.Pro účely
daně z příjmťrprávnickýchosob je využit systémmimoúčetní
evidence příjmů
podléhajících
dani z příjmťrprávnických osob vykázanév rámci rozpočtového
hospodaření.
Tento postupje v souladu s ustanovením$ l8 zákona č.58611992
platnýmpro rok 2006.
z příinrťt.
sb..o danícl-r
2.9. Město Golčův.Ieníkovprovedlov souladus ustanoveními$ 29 a $ 30 zákona č.
ve zněníplatnémpro ověřovanéobdobíinventarizaci
563l|99| Sb.' o ťtčetnictví.
majetku a závazktl v ternrínech stanovených citovaným zákonem. Inventura
dlouhodobého majetku a zásob byla doložena vyhotovenými inventumími
soupisyjednotlivýchsloŽektohotomajetkuodsouhlasenýmidílčímiinventurními
komisemi. ověřenínr b1,lo z.iištěno.Že při inventarizaci byly dodrŽeny vŠechny
zákonné postupy a Že organizace ověřila inventurou i stavy dlouhodobého
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finančníhomajetku. peněŽníchprostředkůa zůstatkyjednotlivých rozvahoqých
účtůprokazujícícIr star' pohledávek a závazkťl. Při inventarizacích nebyly
inventunrímikon-riserniZiištěny nedostatky,které by závaŽným způsobem
ovlivňovaly hospodařeníměsta. Zjištěnéinventarizačnírozdíly byly řádně
zdokumentoványa pr.oúčtovány.

)
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2.l0. Auditor při přezkoumání lrospodařeníprověřoval i postup města při nakládání
s majetkemvjeho vlastnictví.a to jednak ve vztahu k realizováníodprodeje
nemovitéhomajetku. a dále pak ve vztahu ke svěření majetku města do správy
zřizovanýn příspěvkor'ýnr organizacím. Auditor ověřil postup statutámích
orgánůměsta při schvalování prodeje nemovitéhomajetku ve vlastnictví města
na vybraných případech.Podle názoru auditora postupuje město v souladu
předpisya rozhodnutío prodejijsou doloženaschválením
s platnýmilinančrrírrli
zastupitelstvaměSta.Poktld se jedná o nakládání s majetkem měSta,kteqi'město
svěřuje do správy zřízenýnr příspěvkovým organizacím.je postup statutrímích
rrrěstar'souladu se zákonem č.250/2000Sb. o rozpočtoých pravidlech
orgáIrů
územníclrrozpočtťl.
2.l1.Auditor ověřil výběrovýrrrzpůsobem smluvní vztahy města ve vztahu k
a to jak v případě smluv na Zajištěníběžných
dodavatelskýmot.ganizacínr.
provozních záleŽitostí (opravy a údrŽbamajetku, pravidelné servisní smlouly,
dodávky errergiía pod.). tak i rra zajištěníakcí. řešenýchv rámci výběrových
případ.vnehospodárnéhonakládrírrís majetkem města
řízerrí.Nebyly z.jištčn1'
rrí r'1'uŽívání.
ověřené uzavřenésmlouvy jsou v souladu
nebo jeho rreefektir
s českýmprávnírn řádem a u ověřenéhovýběrovéhovzorku zajišťujíefektivní
prostředkťr
města. Smlouly vesměs řešíi problematiku
vynakládáníÍlnančrlích
to znamená.Že je v nich zakotvenamoŽnostreklamací
kvalitativníchpodIrrínek.
podnlírrek
při nedodrŽení
dodávek nebo prací a způsob vypořádríLrrí
těchto
prací.Pokud se jedná o
a to Včetněpozastáveku dodávek investičních
reklamací.
předběŽrrého
projednávánía odsouhlasování
podmíneksmluv,je
faktickýzpťrsob
ltterou stanoví zákon č. 32012001 Sb., o finanční
toto rea|izováno Íbrr-t-tou.
kontrole. r'e znění pozdějšíchpředpisů.Město při realizaci výběror,"ýchÍizenína
dodávky rozsáhleišíchprací a služeb postupuje podle platnéhoznénízákona č.
40/2004 Sb. o veře.inýchzakázkách. a podle interníchpředpisůměsta k realizaci
veřejných zakázek.
2.12. Auditor provedl l.ýběror'ýrnzpůsobemkontrolu zadáváníveřejných zakázek a
vyhlašovaných r'1!'běLor'ých
řízení podle zákona č. 4012004 Sb., o veřejných
předpisů.U kontrolovaných veřejných zakázek
zakázkácll. ve zněrri pozdč.išíclr
případ1'porušeníuvedenéhozákona. Auditor ověřil i úplnost
nebyly z.|ištěn1'
dokumentace kjednotlivýnr zakázkám. tedy způsob zadávání, kompletnost
přiiatých nabídek. zápisy z,.jednáni komisí pro otevíráníobálek i komisí pro
hodnocení nabídek a následná rozhodnutí zadavatele zakázek o uzavírání
oředmětnýchsmluv.

2'13. Nakupovanézásobyjsou oceňoványve skutečných
pořizovacíchcenách.Pro
účtovaní
zásob se používávarianta A s qýjimkou pro lybrané druhy materiálu,
kteréjsou úětoványv souladus intemímisměmicemiměstapřímodo spotřeby'
jako je kancelrířskýmateriál, materiál na opravy a údržbuurčenýna konkrétní
akce,tiskopisya dalšípoloŽky.
2.14. Auditor ověřil postup statutárníchorgánůměsta při prováděníschvaloviíní
rozpočtuměstaa projednávání
a schvalovríní
rozpočtoýchzměn v pruběhuroku
2006.Všechnyprováděné
úpralyrozpočtu
byly doloženypříslušnými
podkladya
schváleny v souladu se stanovenýmipravomocemistatutrímích
orgánůMěsta
Go|čův
Jeníkov.

Vybranéukazate|ehospodařeniměsta:
1) podílpohledávek
na rozpočtu
města:..
2) podílzávazkúna rozpočtuměsta:

.....'...1,80%
5,98%

3) podílzastaveného
majetku
nacelkovém
majetku:...
...........,,,,,,0
%

Závěr z
Auditor provedlpřezkoumáníhospodďeníMěsta GotčůvJeníkovza rok 2006 podle
zákonač.42012004Sb., ve zněníplatnémpro rok 200ó Auditor konstatuje,žepro
přezkoumáníhospodaření
byly městemposkytnuýveškeré
požadované
dokumentya
doklady podle požadavkůauditora. Na základě provedenéhoověření auditor
konstatuje,
Že:
1' Město při zajištěnísvéčinnostidodrŽovaloustanovení,
daná zríkonemo obcích'
zákonem o rozpočtoqýchpravidlech územníchrozpočtůa dalšími právními
předpisypro finančníhospodařeníúzemníchsamosprávnýchcelků'a to jak ve
váahu k vlastnímuhospodaření,
tak ve vztahuke svémumajetku,kteý svěřilo do
sptávy zÍizeným příspěvkor4fm organizacím.
2. UčetnictvíMěsta Golčův Jeníkov bylo v roce 2006 vedeno v souladu se
zákonemo účetnictví,
prováděcívyhláškouě. 50512002Sb', a Českýchúčetních
pro územnísamosprávné
standardů
celky' příspěvkové
organizace,státnífondy a
organizační
složky státu a to jak v oblasti rozpočtoých příjmůa výdajů'tak
v oblasti hospodařskéčinnosti.Město rovněždodrŽovalopfi vedeníúčetnicwí
povinnosti,stanovené
vnitřnímipředpisya zákonemč.32012001Sb., o Íinanční
kontrole,ve zněníplatnémpro rok 2006.
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3. Město GolčůvJeníkov při zajiŠťovríní
svéěinnostipostupovalopři schvalovriní
rozpočtua prováděnírozpočtoqých
opatřenív souladu se zákonem o obcích a
zákonemo rozpočtoýchpravidlechúzemních
rozpočtů
a prováděloposuzování
realizovanýchvýdajůve vaahu ke schválenému
rozpočtu.

Na základě výše uvedenýchskutečností
konstatujeauditor, že při přezkoumríní
hospodďeníměstanebyly zjištěnynedostatky,a žeje tedy možnohodnotitqýs1edek
přezkoumiíníbez výhrad.

Zpráva o ýsledcích přezkoumáníhospodaření
Města GolčůvJeníkov za rok 2006
bylaprojednánase statutámím
Zástupcemměstav obdobíměsíceúnora2006.

Zptáva by|a vyhotovena ve dvou ýíscích, z nichŽ jeden ná|eŽi zadavate|ia jeden je
součástíauditorskéhosoisu.
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Auditorskáspolečnost:
ECo - EcoNoMIC & COMMERCIAL oFFICE s. r. o.
KA ČRč.:0187
osvědčení
--=

odpovědný auďtor: lng. Vladimír Pech
KA ČRě.: 0339
osvědčení

Přílohy:1.Rozvahak 31.12.2006
2. Přílohaúčetní
závěrkyk 3L,|2,2006
plněnírozpočtu
pro rok 2006
3. Výkaz pro hodnocení
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