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s.r.o. přezkoumáníhospodďení Města Go|čův

Jeníkovzarck2007.

Přezkoumáníhospodďeníbylo provedenov souladuse zákonem č.25412000Sb.'
o auditorech,zákonem č,.12812000Sb., o obcích,zákonem č' 420/2004 sb.'
o přezkoumáviíní hospodďení územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí. Auditor provedl ýběrovým způsobemověření hospodďení Města
povinnostístanovenýchměstu pro jeho
GolčůvJeníkov v roce 2007, dodrŽovríní
finaněníhospodďení obecnézávaznými právnímipŤedpisy,souladuvedeníúčetnictví
obecně a pro územně
města s právními předpisy upralrrjícímivedeníúčetnictví
samosprávnécelky a souladuhospodďeníměstas Íinaněnímiprostředkyve vztahu ke
rozpočtu.
schválenému

Auditor postupoval v souladu s auditorskými směmicemi a se zákonem
hospodďeníúzemníchsamosprávnýchcelků
č. 42012004Sb., o přezkoumávrírrí
a dobrovolnýchsvazkůobcítak' aby získal všechnyinformace' kteréjsou podle jeho
nejlepšíhovědomí nezbytnépro přezkoumríníhospodďení města za rok 2007 a
posk}tují přiměřenou zitrukl, že hospodďení města ve svém celku neobsahuje

I

qýznamné
omylemnebojinou příčinou.
nesprávnosti'aťjiž byly způsobeny

byly prověřoványz
Způsobyvedeníevidenceo hospodďeníměstaa jeho úěetnictví
hlediskaobecněplatnýchprávníchpředpisů'a to zejména:
předpisů'
ve zněnípozdějších
1. Zikona é.563l|99|Sb.,o účetnictví,
předpisů'
Sb.,o obcích,ve zněnípozdějších
2. Zékonač.12812000
3. Zékonač,.21812000Sb., o rozpočtoýchpravidlech,ve znění pozdějších
předpisů'
rozpočtu,ve
4. Zákona č' 25012000Sb.' o rozpoětoqýchpravidlechúzemních
zněnípozdějšíchpředpisů'
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5. VyhláškyMF ČR č.32312002Sb.,o rozpočtové
skladbě,ve měnípozdějších
předpisů.
6. Vyhlášky MF ČR ě. 505/2oo2Sb.' kterou qe provádíněkterá ustanovení
pro organizaění
ziíkonao účetnictví
složkystátu,územněsamosprávné
celky a
příspěvkové
předpisů,
organizace,
ve zněnípozdějších
7. Českých úěetníchstandardůpro územnísamosprávnécelky, příspěvkové
fondy a orgarizačnisložkystátu.
organizace,strítní

1

Charakteristika orsanizace

principu,tm., žeprovádíúčtovaní
Město Go|čůvJenikov hospodařína rozpočtovém
příjmůa výdajův souladus rozpočtovou
skladbou.

Předmět činnosti Města Golčův Jeníkov je stanoven organizačnímřádem.
provádění
ověřenímbylo zjištěno,žejednotlivéodborya útvaryměstadále zajišťují
činnostia podléhají
zdaněnídaníz příjmů
činností,
kterémajícharakterzdaňované
právnickýchosob podle ustanovenízíkona č. 586/1992Sb., o daníchz příjmů,ve
zněníplatnémpro rok 2007.

Městoje ňizovate|empříspěvkové
organizace(Zžk|adniškolaGolěůvJeníkov'okes
.

Havlíčkův
Brod),kterouzřídilopodleustanovení
sb,,
$ 27 odst.1 zákonač'25012000
o rozpočtoqýchpravidlech územníchrozpoětů.Zkoumání tohoto subjektu za rok
2007 bylo taképředmětemauditu.

K 31. 12.2007 vykazovaloMěsto GolčůvJeníkovcelkovouqýšimajetkovýchfondů
majetkua ve
300 958 tis' Kč a tvořil je ve výši298 427 tis. Kč fond dlouhodobého
a finaněníchfondůdosríhla
\.ýši2 531 tis. Kč fond oběŽnýchaktiv. VýšepeněŽních
celkem4 291tis.Kě.

Celkový objem příjmů města Za rok 2007 činil po provedené konsolidaci
37 715 tis. Kč. objem schválených příjmů v rozpočtu po změnách provedených
rozpočtoými opatřenímičinil 37 615 tis. Kč. Došlo tedy k překočenínaplánovaných
příjmůo 100 tis. Kč'
Celkoý objem ýdajů města Za rok 200,7po konsolidaci činil 36 859 tis. Kč, objem
schválených výdajů pro rok 2007 v rozpočtu města po provedených úpravách
rozpočtov.-y'mi
opatřeními byl 39 553 tis. Kč, tzn., Že nebyly r,yčerpányprostředky
ve wýši2 694 tis. Kč oproti napliínovanýmqýdajům.

Město GolčůvJenikov v roce 2007 hospodďilo s přeb1tkem ve \']ýši856 tis. Kč.

Audit byl zpracovžnv obdobíčerven2007 aŽ únor2008. Auditor ověřil informace
skladby,plnění
prokazujícíúdajeo hospodďeníměsta v členěnípodle rozpočtové
rozpočtu,údajeo přijaých a poskytnuých dotacícha příspěvcíchna činnosta
účtu
městaza rok 2007. Auditor rovněžověřil souladpostupu
sestavení
závěrečného
účtováníměsta s pÍávními předpisy v oblasti účetnictvía ověřil provedení
majetkua závazkůměstaza rok2007.
inventarizace
a dalšíevidencepotřebnék přezkoumáníhospodďení,za jejich
Za vedeniúčetnicwí
úplnost,průkaznosta spTávnostodpovídáorganizace.Kompletnízpracováníúčetní
evidence
evidence je řešeno v rámci organizace.Ke zpracovríníúčetnictví,
program,
účetní
a evidencemajetkuměstaje používán
ÍozpoětoÚchpříjmůa r"ýdajů
a souvisejících
kter.ýrespektujevšechnapříslušnáustanovenízákona o účetnictví
předpisův oblastizpracovánidat.Město při jednánízastupovalstarostaměstpan Ing.
paníVěra Prochrízková.
Úeetní doklady' ýkazy a
Pavel Kopecký a hlavníúčetní
odboru města. Dokumenty k dalším
r,ysvětleníposkytli pracovníci ťrnančního
ověřovaným oblastem byly poskýnuty zaměstnanci města, odpovědnými
získatdalšíinformace,
za jednotlivéoblasti.Pokud bylo třeba k někteým údajům
jednotky s auditorskou
byly ochotně poskýnuty. Součinnostověřovanéúčetní
byla na velmi dobréúrovni.
společností

Zpftua je určenapro zadavďe|eauďtu a poskytujeiďormace o skutečnostech,
které
byly předmětemprověřovánípracovníkyauditorskéspolečirosti'

2. Rozsah ověření

v plnémrozsahu,ověřenybyly
2.l. Úěetnízávěrka k 3l. |2, 2007byla přezkoušena
ýběrovým způsobem dodavatelskéfaktury, vystavenéodběratelskéfaktury'
předpisy a bankovní výpisy v oblasti rozpočtoých příjmů' bankovní výpisy
prokazujícízaúčtovifurí
rozpočtoých výdajůpodle položekrozpočtovéskladby,
pokladnídoklady' vnitřní doklady prokazujícíúčtování
v oblasti předpisůmezd a
socialníhoa zdravotníhopojištěnía drílevnitřní doklady prokazujícíúětování
v oblasti dlouhodobéhomajetku. ostatní doklady byly ověřeny namátkovým
zpusobem.

2.2. Uěetni závěrka, zpracovanáorganizacík3l'

12. 2007 navan$e jako celek

na hlavní knihu a odpovídáustanovenímziíkonač.563l|99| Sb.' o účetnicwí'
rozsahu
ve zrrěníplatnémpro rok 2007. organizace zpracovala v požadovaném
všechnyúčetní
ýkazy' kterétvoří souěástúěetnízávěrky' jak podle cit. zákona
tak podlevyhláškyč.505/2002sb'.
o účetnictví,

a účtuhospodařského
2.3. Byl ověřen převod konečnýchstavůrozvahových účtů
stavu rozvahoých účtů
a úětu
ýsledku k 31. prosinci 2006 do počáteěního
výsledku ve schvalovacímřízeník 1. lednu 2007. Při ověření
hospodrířského
nebyly zjištěny rozdíly. Počátečnístavy rozvahoých účtůrovněž souhlasí
s počátečnímistavy jednotliÚch analyiclcých účtůhlavní knihy organizace
v roce2007.
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2'4. Auditor stanovil v souladu s auditorskýmisměmicemi
hladinu qÍznamnosti
pro posuzoviínípřípadnýchdopadůdo hospodďeníměsta
za rok 2007. Tato
hladina vychrízíz objemu rozpočtua jednotlivýchpříjmových
a ýdajor{ch
poloŽek rozpočtu.Byla stanovenaindividuálně pro skupinu
běžnéprovozní
l"ýdajea rozpočtoýchpříjmůa individuálněpro kapitálové
ýdaje města.

2.5. Byly ověřeny účetní
zápisy' vedeníhlavníknihy v analýickémi syntetickém
členěnía účtovriLrrí
v účetním
deníku. Hlavní kniha je vedena v souladu

s ustanovením
$ 13 odst.2 zákonač.563/199lSb. o účetnictví,
ve zněníplaném
pro rok 2007.organizaceúčtuje
v účetním
deníkupodle ustanoveni$ 13 odst. l
cit. ziíkona. organizace vede účetnictví
jako soustalu účetníchzáznamtt
v souladus ustanovením
$ 4 odst.4 cit. zikona'a to pruběžnou
formouúčetních

zápisů v účetrrímobdobi po vyhotovení účetníchdokladů
v souladu
s ustanovením$ 12 odst. 2 cit' zékona.Účetnídoklady obsahuií
náleŽitosti
v souladus ustanovením
$ 11 odst.l cit. zákona.

.

2.6.Auditor ověřil závěrečné
účtovríní
v roce2007a sestavení
ročni ílčetni
závěrkyza
danéobdobí.Účetnízávěrkaby'a sestavena
v souladuvyhláškouč.505/2002sb.'
kterouse provádíněkteráustanovení
zákonao účetnictví
pro organizační
sloŽky
státu,územněsamosprávné
celky a příspěvkové
organizace,ye znénípozdějších
předpisů.

2.7.oceňovánídloúodobéhomajetkuje v souladus Českýmiúčetními
standardypÍo

územnísamosprávné
celky, příspěvkové
organizace'státnífondy a organizační
složkystátu. Do pořizovacíhodnotydlouhodobého
majetkujsou mimo vlastní

hodnotymajetkuzahmutyi ýdaje související
s jeho uvedenímdo používrírrí
jako
jsou např. nríklady na montiíž'projektovépráce.
V případě technického
zhodnoceníje vstupnícena zqíšenao provedenétechnickézhodnocení
dle
doložených účetrríchdokladů odsouhlasenýchpříslušnými odpovědnými
pracovníky.
Zařazovéninoých poloŽekdlouhodobého
majetkuajeho výazováni
-6-
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je prováděno na základě zařazovacich protokolů o předání dlouhodobého
hmotného majetku do pouŽíviíní' respektive lyřazovacích protokolů při
vyÍazovéní
majetku z evidence.

2.8. V roce 2007 Město GolčůvJenikov zajišťovalosvéčinnostiv rámci hlavní
činnosti'Pro účelydaněz příjmůprávnickýchosobje lyužit systémmimoúčetní
evidencepříjmůpodléhajících
dani z příjmůprávnickýchosob \rykiízané
v rámci
rozpočtového
hospodďení.Tentopostupje v souladus ustanovením
$ 18 zákona
č.586l|992sb.,o daníchz příjmů'platnýmpro rok 2007.

2.9. Město Go|čůvJeníkov provedlo v souladu s ustanoveními$ 29 a $ 30 zákona
č. 563/1991Sb., o účetnictví,ve znění platném pro ověřované období
inventarizaci majetku a závazkil v termínechstanovenýchcitovaným zákonem.
Inventura dlouhodobého majetku a zásob byla doloŽena r,ryhotovenými
inventumímisoupisy jednotli\Tch sloŽek tohoto majetku odsouhlasenýmidílčími
inventumími komisemi. ověřením bylo zjištěno' Že při inventarizaci byly
dodrŽeny všechny zákonné postupy a že organizace ověřila inventrrrou i stavy
dlouhodobéhofinančníhomajetku, peněŽníchprostředkůa zůstatkyjednotliqých
prokazujícíchstav pohledávek a závazkÍl',Při inventarizacích
rozvahoých účtů

a

nebyly inventumími komisemi zjištěnynedostatky,kteréby závažnýmzpůsobem
ovlivňovaly hospodďení města.

2.l0. Auditor při přezkoumiíníhospodařeníprověřoval i postup města při nakládání
s majetkem vjeho vlastnictví, a to jednak ve vztahu k realizování odprodeje
nemovitéhomajetku, a dále pak ve vztahu ke svěření majetku města do správy
zřizovaným příspěvkoqim organizacím. Auditor ověřil postup statutárních
orgánůměsta při schvalovriníprodeje nemovitéhomajetku ve vlastnictví města
na rrybraných případech. Podle názoru auditora postupuje město v souladu
s platn;ýmifinančnímipředpisy a rozhodnutío prodeji jsou doloženaschválením
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zastupitelstvaměsta. Pokud se jedná o nakládánís majetkem města' ktenýměsto
svěřuje do správy ziizeným příspěvkov.ýmorganizacím,je postup statutámích
města v souladu se zákonem č.25012000Sb. o rozpočtor"ýchpravidlech
orgrírrů
územníchrozpočtů.

2.1l. Auditor ověřil výběrovým způsobemsmluvní vztahy města ve vztahu
k dodavatelskýmorgulizacim,a t,o jak v případěsmluv na zajištěníběžných
(opralrya údrŽbamajetku'pravidelnéservisnísmlouly,
provoznichzá|ežitosÍi
dodávky energiía pod.)' tak i na zajištěníakcí,řešenýchv rrímciqiběroqých

a

nakládanís majetkemměsta
řízení.Nebyly zjištěnypřípadynehospodámého
nebo jeho neefektivnír.ružíváLní.
ověřené uzavřenésmlouvy jsou v souladu
vzorku zajišťují
efektivní
s českýmprávnímřádem a u ověřenéhovýběrového
prostředkůměsta.Smlouly vesměsřešíi problematiku
vynakládánífir.rančních
podmínek,to znamená,Žeje v nich zakotvenamožnostreklamací
kvalitativních
při nedodrŽenípodmínekdodávek nebo prací a způsobvypořádÍinítěchto
prací.Pokud se jedná
reklamací,a to včetněpozastáveku dodávekinvestičních
projednávríLrrí
podmíneksmluv,
a odsouhlasování
o faktickýzpůsobpředběžného
je toto realizovánoformou,kterou stanovíziíkonč. 320/2001Sb., o finanční
předpisů.Město při rea|izaciryběrových řízení
kontrole've zněnípozdějších
pracía sluŽebpostupujepodleplatného
zněnízákonač.
na dodávkyrozsáhlejších

I

a podleinterníchpředpisůměstak realizaci
Sb. o veřejnýchzakéLzkách,
13712006
veřeinÝchzakžzek.

způsobemkontroluzadávániveřejnýchzakáaeka
2.12.Auditor provedl výběror^ým
výběrovýchřízenípodle zákona č. 13712006Sb.' o veřejných
vyhlašovaných
předpisů.U kontrolovanýchveřejnýchzakázek
zakázkách,ve zněnípozdějších
zákona. Auditor ověřil i úplnost
nebyly zjištěnypřípadyporušeníuvedeného
dokumentacek jednotliým zakiukžtm,tedy způsob zadávání,kompletnost
přijaých nabídek,zápisy z jednriníkomisí pro otevíriíníobálek i komisí
pro hodnoceninabídeka následnározhodnutízadavate|ezakázek o uzavírá.rrí
předmětných
smluv.
-8-

2.13.Nakupovanézásobyjsou oceňoványve skutečných
pořizovacíchcenách.Pro
zrísobse pouŽívávariantaA s ýjimkou pro vybranédruhy materiálu,
účtovrírrí
v souladu s intemímisměmicemi města pffmo do spotřeby'
kteréjsou účtovrfuty
jako je kancelařs(ýmateriál,materiálna opfavy a údrŽbuurčenýna konkrétní
akce,tiskopisya dďšípolozky.

2.l4. Auditor ověřil postup statutrímichoÍgiínůměsta při provádění schva|oviírrí
rozpočtu
městaa pÍojednávání
a schvďovríní
rozpočtoaých
změn v průběhuroku
2007' VšechnyprováděnéúpravyÍozpoětubyly doloŽenypříslušnýmipodklady a
schváleny v souladu se stanovenýmipravomocemi stafutiímíchorgrírrů
Města
GolčůvJeníkov.

Záv ěr
Auditorprovedlpřezkoumríní
hospodďeníMěsta GolěůvJeníkovza rok 2007 podle
zíkona č'42012004Sb., ve mění platnémpro rok 2007. Auditor konstatuje,že
pro přezkoumriLrríhospodďení byly městem posk1tnuty veškeré poŽadované
dokumentya doklady podle požadavkůauditora.Na zakladě provedenéhoověření
auditorkonstatuje,že:

1' Město při zajištěnísvéčinnostidodržovaloustanovení,
daná zríkonemo obcích,
zákonem o rozpočtoqýchpravidlech územníchrozpočtůa dalšímiprávními
předpisy pro finančníhospodďení uzemních samosprávných celků, a to, jak
ve vztahuk vlastnímuhospodďení,tak ve vztahu ke svémumajetku,kteý svěřilo
do sprály zřízenýmpříspěvkovýmorganizacím.

2. UčetrricwíMěsta Golčův Jeníkov bylo v roce 2007 vedeno v souladu se
zákonemo účetnicM,prováděcívyhltáškou
ě, 505/2002Sb., a Českýchúčetních
pro územnísamosprávné
standardů
celky, příspěvkovéorganizace,státnífondy a
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organizačnísloŽky státu v oblasti rozpočtoých příjmůa qýdajů.Město rovněž
dodržovalopři vedení úěetnictvípovinnosti, stanovenévnitřními předpisy a
ziíkonemč.320l200L Sb.' o finančníkontrole,ve zněníplatrrémpro rok 2007.

3. Město při zajištbvánísvé činnostipostupovďo při schvalovánírozpočtua
provádění rozpočtov.'ých
opatření v souladu se zákonem o obcich a zákonem
o rozpočtových pravid|ech územních rozpočtu a provádělo posuzovárrí
realizovanýchvýdajůve vaahu ke schválenémurozpoětu'

VybranéukazatelehospodďeníMěstaGolčův
Jeníkovza rok 2007:

Podílpohledáveknarozpočtuměsta'''''.'........,,,,,.,,,............7,66yo
Podílzávazků
na rozpočtu
města..

..,',......'''....0,53%

Podílzastaveného
majetkuna celkovémmajetkuměsta.... . . ... ' ' ' '.0 %
U k a z a t edll u h o vsél u ž b'y' ' ' ' . ' . . . . '

''......'....,,,,9,55%
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Na zíkladě výše uvedených skutečnostíkonstatuje auditor, Že při přezkoumríní
hospodďeníměsta nebyly zjištěnynedostatky,a žeje tedy možnohodnotit ýsledek
přezkoumárríbez ýhrad.

Zpráva o výsledcíchpřezkoumáni hospodařeníMěsta GolčůvJeníkov za rok 2007
byla projednáLna
se statutiímím
zístupcemměsta.

Zptáva by|a vyhotovenave třech ýiscích, z nicl:ž dva náleŽi zadavate|ia jeden je
souěastíauditorskéhospisu.

Auditorskáspoleěnost:
ECo. ECoNoMIc & COMMERCIAL oFFICE s. r.
osvědčení
KA ČRě.:0187

odpovědnýauditor:Ing.VladimírPech
osvědčení
KA ČRč.:0339

,Á

sý
f:Kň

(*-.;l

.q G'R.
Přílohy:
1. Rozvaha( Bilance) k 31. 12.200'l
2. Přílohaúěetní
závěrkyk 31. |2.2007
3. Výkaz pro hodnoceníplněnírozpočtupro rok 2007
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