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ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
města Kadaň za rok 2020, IČ: 00261912 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího 
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření. 

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 22.07.2020 a bylo 
provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Kadaň, na adrese Mírové náměstí 1,  
432 01  Kadaň, dne 17.08.2020 - 20.08.2020. 
 

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina: 

- Ing. Věra Pelikánová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
- Ing. Hana Schneiderová - kontrolor 
- Ing. Alena Babická - kontrolor 

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Kadaň, na adrese Mírové náměstí1, 
432 01  Kadaň, dne 24.05.2021 - 28.05.2021. 
 

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina: 
- Ing. Věra Pelikánová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
- Ing. Hana Schneiderová - kontrolor 
- Ing. Alena Babická - kontrolor 
 

Zástupci města: 
- Mgr. Jan Losenický - místostarosta 
- Ing. Zdeněk Vaško – tajemník 
- Jana Hrazdírová - účetní 
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Předmět přezkoumání hospodaření 

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást 
závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst. 1 zákona 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 420/2004 
Sb.“): 

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových 
prostředků, 

b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, 
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy 

mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo 
fyzickými osobami, 

e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, 
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,  
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, 

k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. 

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.: 

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, 
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,  
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, 
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, 
h) účetnictví vedené územním celkem, 
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední  

4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 

Hlediska přezkoumání hospodaření 

Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. ověřuje z hlediska: 

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy 
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví 
a o odměňování, 

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich 

použití, 
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 
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A. Přezkoumané písemnosti 

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti: 

Druh písemnosti Popis písemnosti 

Návrh rozpočtu - zveřejněn v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů na úřední desce i desce umožňující dálkový přístup od 
27.11.2019 do 13.12.2019. 

Rozpočtová opatření - Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 1 schváleno ZM dne 13.02.2020, 
zveřejněno dne 14.02.2020,  
- RO č. 2 schváleno ZM dne 12.03.2020, zveřejněno dne 13.03.2020,  
- RO č. 3 schváleno ZM dne 25.06. 2020, zveřejněno dne 26.06.2020, 
- RO č. 4 schváleno ZM dne 24.09.2020, zveřejněno dne 25.09.2020, 
- RO č. 5 schváleno ZM dne 10.12.2020, zveřejněno dne 11.12.2020, 
- všechna RO byla zveřejněna na internetových stránkách města. 

Schválený rozpočet - schválen ZM dne 12.12.2019 jako rozpočet schodkový, příjmy ve výši 
412 331 300 Kč, výdaje ve výši 523 133 300 Kč,  
- schodek ve výši 110 802 000 Kč je kryt finančními prostředky 
nahospodařenými z minulých let, 
- závazné ukazatele pro obec stanoveny, 
- kontrolní skupina provádějící přezkum hospodaření města doporučuje 
důsledně provádět rozpis rozpočtu dle podrobné rozpočtové skladby. 

Stanovení 
závazných ukazatelů 
zřízeným 
organizacím 

- závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace (16) sděleny 
dopisy ze dne 18.12.2019. 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 

- zpracován na roky 2021 až 2022,  
- návrh zveřejněn na úřední desce od 27.11.2019 do 13.12.2019, 
- schválen usnesením ZM č. 150/2019 dne 12.12.2019,  
- zveřejněn na internetových stránkách obce dne 16.12.2019,  
- na úřední desce je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn  
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné 
podoby. 

Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2019 zveřejněn na úřední desce a desce 
umožňující dálkový přístup od 10.06.2020 do 26.06.2020,  
- závěrečný účet projednán a schválen usnesením ZM č. 85/2020 dne 
25.06.2020 s výrokem souhlasu hospodaření bez výhrad,  
- schválený závěrečný účet zveřejněn na úřední desce umožňující 
dálkový přístup dne 01.07.2020,  
- na úřední desce je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn  
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné 
podoby. 

Bankovní výpis - prověřeny zůstatky evidované ve výpisech bankovních účtů a porovnány 
se stavem evidovaným na SÚ 231 Základní běžný účet ÚSC a řádku 
6010 výkazu FIN 2 - 12 M k 30.06.2020 a k 31.12.2020, 
- SÚ 231 AÚ 610 nesouhlasí se zůstatkem výpisu KB, a. s. účtu  
č. 19-1725441, rozdíl ve výši 110 458 Kč vznikl zaúčtováním dne 
30.06.2020, ale částka byla na účet připsána až dne 01.07.2020, 
- zůstatek evidovaný ve výpisu z bankovního účtu souhlasí se stavem SÚ 
245 Jiné běžné účty výkazu Rozvaha k 30.06.2020 a k 31.12.2020, 
- výpis KB, a. s. poř. č. 52/2021 k účtu č. 1725441/0100, 
- výpis KB, a. s. poř. č. 27/2020 k účtu č. 1725441/0100, 
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Faktura - došlé - č. 00656, 00852, 01072, 01287, 01286, 01284, 01280, 01273, 
03148, 02942/2021, 
- vystavené - č. KOF2000055 do č. KOF2000070. 

Hlavní kniha - analytická předvaha - k 30.06.2020 a k 31.12.2020 (účetní program 
GORDIC). 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

- inventarizace majetku a závazků provedena k 31.12.2020, 
- Směrnice o inventarizaci pohledávek a závazků města Kadaň, účinná 
od 01.01. 2019, vydaná tajemníkem úřadu, 
- usnesení RM č. 722/2020 ze dne 10.09.2020 - schválen harmonogram 
inventarizace majetku města na rok 2020 a jmenována hlavní 
inventarizační komise, 
- Technicko-organizační opatření k provedení inventarizace za rok 2020 
ze dne 13.10.2020, 
- Zpráva z provedené inventarizace movitého a nemovitého majetku 
města Kadaň k 31.12.2020 - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, 
- prověřeny inventurní soupisy SÚ, popř. SÚ AÚ: 013, 018, 019, 021, 029, 
042 0011, 061, 073 0300, 079 0300, 081, 089, 112, 231, 236, 245, 263, 
311, 314 0000, 315 0013, 321 0001, 321 0010, 324 0051 - 324 0070, 
331, 336, 337, 342 0100, 346, 347, 377 0519, 377 0520, 378 0511, 381, 
384, 385, 389, 403, 419, 901, 902 a 909, 
- konfirmační dopis - závazky ze dne 09.02.2021 na odsouhlasení 
nezaplacených závazků, které má město Kadaň ve vztahu k dodavateli 
Skládka Tušimice, a. s., na částku 2.127.493,67 Kč. 

Kniha došlých faktur - k 30.6.2020 (účetní program GORDIC). 

Kniha odeslaných 
faktur 

- k 30.6.2020 (účetní program GORDIC). 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

- prověřeno stanovení a vyplácení funkčních odměn uvolněnému 
starostovi, uvolněnému místostarostovi, neuvolněnému předsedovi 
kontrolního výboru, neuvolněné předsedkyni finančního výboru, dvěma 
neuvolněným členům zastupitelstva, dvěma neuvolněným členům rady 
města a dvěma neuvolněným členům komise za období leden až červen 
2020 podle mzdových listů roku 2020, 
- výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města byla za období 
leden až únor vyplácena ve výši schválené zastupitelstvem města 
usnesením č. 14/2019, 15/2019, 16/2019 a 17/2019 ze dne 07.02.2019,  
- od 01.03.2020 byla usnesením č. 26/2020, 27/2020 a 28/2020 ze dne 
13.02.2020 schválena nová výše odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva města. 

Pokladní doklad - prověřeny pokladní doklady od č. PP2000683 do č. PP2000760 za 
období červen 2020. 

Pokladní kniha 
(deník) 

- zůstatek hlavní  pokladní knihy k 30.06.2020 a k 31.12.2020 souhlasí se 
stavem SÚ 261 Pokladna výkazu Rozvaha a položky 5182 Převody 
vlastní pokladně výkazu FIN 2 - 12 M, 
- pokladní limity jsou stanoveny Směrnicí k oběhu účetních dokladů ze 
dne 27.12.2018 s účinností od 01.01.2019. 

Příloha rozvahy - k 30.06.2020 a k 31.12.2020 (účetní program GORDIC). 

Rozvaha - k 30.06.2020 a k 31.12.2020 (účetní program GORDIC). 

Účetní doklad - 100095 - 100108, vnitřní účetní doklad 001333 - 001337, 001124. 

Upomínka k 
pohledávce a 
závazku 

- Platební výměr č. 2/2017/9993 - vymáhání místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu (poplatky za období od 01.01.2014 do 
31.12.2016), 
- Platební výměr č. 12/2019/9999 - vymáhání místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
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a odstraňování komunálního odpadu (poplatky za období od 01.01.2016 
do 31.12.2018). 
- Upozornění k zaplacení místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu ze dne 18.08.2020, 
- Zpráva Insolvenčního správce o stavu insolvenčního řízení podle  
ust. §36 odst. 2 IZ ze dne 20.04.2020, čj. KSUL 44 INS 7913/2010, 
dlužník V. H., 
- Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem v insolvenční věci 
dlužnice H. H. o schválení zprávy o přezkumu a schválení oddlužení ze 
dne 13.07.2020, čj. KSUL 79 INS 19166/2019-B-10. 

Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

- k 30.06.2020 a k 31.12.2020 (účetní program GORDIC). 

Výkaz zisku a ztráty - k 30.06.2020 a k 31.12.2020 (účetní program GORDIC). 

Rozvaha zřízených 
příspěvkových 
organizací 

- ke dni 30.06.2020 Sportovní zařízení Kadaň, příspěvková organizace. 

Zřizovací listina 
organizačních složek 
a příspěvkových 
organizací, odpisový 
plán 

- ÚSC je zřizovatelem dvou organizační složky (dále také o. s.)  
a šestnácti příspěvkových organizací (dále také p. o.), 
 
o. s.: 
- Jednotka dobrovolných hasičů města Kadaně, zřízena 05.06.1995, 
- Městská policie Kadaň, zřízena obecně závaznou vyhláškou (dále také 
OZV) č. 2/08 ze dne 12.03.2008, schválená ZM dne 28.02.2008 
usnesením č. 50/2008, nahrazující OZV o zřízení MP č. 1/03 ze dne 
21.02.2003, 
- ve znění změny ze dne 01.04.2010 OZV č. 1/2010 schválené ZM dne 
25.03.2010 usnesením č. 21/2010, 
 
p. o.: 
- na zasedání dne 28.06.2001 ZM projednalo a schválilo Vnitřní pravidla 
zřizovatele pro hospodaření s majetkem města svěřeném do správy 
příspěvkové organizaci města, tato pravidla jsou přílohou každé zřizovací 
listiny (dále také ZL) p. o., 
 
- Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov: 
- IČ 46789979, 
- ZL ze dne 01.01.1994 - majetek svěřen k užívání s omezením 
vlastnických práv, vymezený majetek svěřen do pronájmu na základě 
smlouvy o pronájmu, 
- zřízena na dobu neurčitou, 
- úplné znění ZL ze dne 29.06.2001 schválená ZM dne 28.06.2001 
usnesením č. 94/2001, plně nahradila ZL ze dne 01.01.1994, 
- majetek předán do správy, hodnota vyčíslena, 
- úplné znění ZL ze dne 27.08.2009, účinné od 01.09.2009, 
- změněna třemi dodatky, poslední ze dne 27.02.2015, všechny 
schváleny ZM, 
- v roce 2020 ZL beze změny,  
 
- usnesením ZM č. 151/2019 dne 12.12.2019 byly všem 16 příspěvkovým 
organizacím schváleny předložené rozpočty a rozpočtové výhledy na roky 
2021 až 2022, 
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 16 zřízených 
příspěvkových organizací schváleno usnesení RM č. 126/2020 dne 
27.02.2020, 
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- účetní závěrky 16 zřízených příspěvkových organizací schváleno 
usnesením RM č. 432/2020 dne 11.06.2020, 
- RM dne 28.11.2019 usnesením č. 851/2019 schválila odpisové plány 
všech zřízených příspěvkových organizací na rok 2020, 
- RM dne 26.03.2020 usnesením č. 230, 231, 232, 233/2020 schválila 
změnu odpisového plánu na rok 2020 u 4 příspěvkových organizací, 
- RM dne 14.05.2020 usnesením č. 331 a 332/2020 schválila změnu 
odpisového plánu na rok 2020 u 2 příspěvkových organizací,  
- RM dne 10.09.2020 usnesením č. 655/2020 schválila přijetí účelového 
daru ve výši 53135 od Nadace ČEZ pro uměleckou školu Klementa 
Slavického, 
- RM dne 10.09.2020 usnesením č. 656/2020 schválila přesun prostředků 
z rezervního fondu do investičního fondu, 
- RM dne 10.09.2020 usnesením č. 657/2020 schválila změnu 
odpisového plánu 1. Základní školy Kadaň, ul. Školní, 
- výkaz Rozvaha, hlavní kniha a výkaz příloha - Umělecká škola 
Klementa Slavického. 

Listiny  o založení 
právnických osob 

 - město Kadaň je zakladatelem společností: 
- jediným akcionářem Kabelová televize Kadaň, a. s., IČ: 46709548, 
- jediným společníkem Technické služby Kadaň, s. r. o., IČ: 25441094, 
Tepelné hospodářství Kadaň, s. r. o., IČ: 25439774, Nemocnice Kadaň s. 
r. o., IČ: 25479300,  
- Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s., IČ: 28750721.  

Dohody o pracovní 
činnosti 

- č. 5/2020 ze dne 01.04.2020 na sjednané práce vykonávané v domě čp. 
377, Prunéřov. 

Dohody o provedení 
práce 

- č. 1/2020 ze dne 08.11.2019 - výkon práce: odemykání vstupů na 
hradby a kontrola hradeb, odemykání vstupů na hřiště a kontrola hřišť - 
dle pokynů městské policie. 

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

- žádost o dotaci pro JUDO KADAŇ, z. s. ve výši 120 000 Kč ze dne 
29.01.2020 - doručena dne 30.01.2020, 
- projednána a schválena ZM dne 12.03.2020 usnesením č. 38/2020 ve 
výši 120 000 Kč,  
- Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 7/2020/S ze dne 
18.03.2020, 
- výpis KB poř. č. 63, č. ú. 1725441/0100 ze dne 08.04.2020,  
- doložka o zveřejnění v registru smluv (smlouva zveřejněna dne 
30.03.2020).  
 
- žádost o dotaci na pokračování obnovy kostela Čtrnácti Sv. Pomocníků 
v Kadani v roce 2020 pro Biskupství litoměřické ve výši 1500 000 Kč ze 
dne 30.10.2019 - doručena dne 31.10.2019, 
- projednána a schválena ZM dne 12.12.2019 usnesením č. 38/2020 ve 
výši 120 000 Kč,  
- Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 14/2020 ze dne 14.01.2020,  
- výpis KB poř. č. 20, č. ú. 1725441/0100 ze dne 04.02.2020,  
doložka o zveřejnění v registru smluv (smlouva zveřejněna dne 
29.01.2020).  
 
- žádost o poskytnutí dotace pro JUNÁK - český skaut, středisko Úhošť 
Kadaň, z. s. na činnost (tábor, provozní výdaje) ve výši 68 000 Kč ze dne 
20.01.2020 - doručena dne 30.01.2020  
- projednána a schválena ZM dne 12.03.2020 usnesením č. 39/2020 ve 
výši 68 000 Kč,  
- Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 1/2020 ze dne 14.04. 2020,  
- výpis KB poř. č. 68, č. ú. 1725441/0100 ze dne 17.04.2020,  
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- doložka o zveřejnění v registru smluv (smlouva zveřejněna dne 
16.04.2020), 
 
- žádost o poskytnutí dotace ze dne 29.10.2019 - Nemocnice Kadaň 
s.r.o., (na provoz nemocnice), 
- Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 12/2020 ze dne 07.01.2020, 
- Usnesení ZM č. 149/2019 ze dne 12.12.2019, 
- doložka o zveřejnění smlouvy č. 12/2020, zveřejněna v registru smluv 
dne 13.01.2020.   

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

 - prověřena přijatá dotace označené účelovým znakem:  
- 13011 Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí,  
- účetní doklad č. 300015 ze dne 08.09.2020, 300039 ze dne 18.09.2020, 
- 300012 ze dne 11.11.2020,  
- 14004 Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, 
- účetní doklad č. 001046 ze dne 07.10.2020, č. 001387 ze dne 
30.11.2020, č. 001198 ze dne 14.12.2020, 
- 98030 Finanční kompenzace výdajů obcí s rozšířenou působností na 
harmonizaci ZSJ – SLDB 2021, 
- účetní doklad č. 900008 ze dne 6.11.2020, č. 001062 ze dne 
04.12.2020, 
- 17016 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - 
NIV (pouze příjmy - výdaje uskutečněny v roce 2019), 
- účetní doklad č. 900009 ze dne 10.03.2020, č. 900013 ze dne 
24.03.2020, 
- 17969 IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – 
INV (pouze příjmy - výdaje uskutečněny v roce 2019), 
- účetní doklad č. 900009 ze dne 10.03.2020, č. 900013 ze dne 
24.03.2020. 

Smlouvy o převodu 
majetku (koupě, 
prodej, směna, 
převod) 

- Kupní smlouva č. 15203/20 ze dne 20.01.2020 o převodu vlastnického 
práva na pozemek p. č. 2953/39 (zastavěná plocha s nádvořím) o výměře 
96 m2, stavby č. p. 1870 stojící na pozemku p. č. 2953/39 a pozemku  
p. č. 2953/82 (zahrada) o výměře 63 m2, k. ú. Kadaň, 
- záměr prodeje schválen usnesením RM č. 587/2019 ze dne  
22.08.2019, zveřejněn od 27.08. 2019 do 11.09.2019, 
- prodej schválen ZM usnesením č. 108/2019 ze dne 26.09.2019, 
- smlouva zveřejněna v registru smluv dne 24.01.2020, 
- návrh na vklad do katastru nemovitostí ze dne 28.01.2020, 
- kontrola účetního dokladu č. 200001 ze dne 24.02.2020, vyřazeno  
z evidence majetku města v účetním období leden 2020, 
- předložen výpis jednotlivých splátek uhrazených v letech 1999 - 2020. 
 
- Směnná smlouva na nemovitou věc č. 15420/20 ze dne 05.08.2020 na 
směnu pozemku p. č. 2953/296 o výměře 838 m2, pozemku p. č. 
3463/100 o výměře 336 m2 a pozemku p. č. 3051/2 o výměře 224 m2 za 
pozemek p. č. 2617/34 o výměře 271 m2 a pozemek p. č. 376/24  
o výměře 18667 m2, 
- záměr směny pozemků schválen ZM usnesením č. 155/2019 ze dne 
12.12.2019, zveřejněn od 19.12.2019 do 03.01.2020, 
- směna schválena ZM usnesením č. 99/2020 ze dne 25.06.2020, 
- cena stanovena znaleckým posudkem č. 4688-38/2020 ze dne 
28.05.2020, znaleckým posudkem č. 4686-36/2020 ze dne 14.05.2020 a 
dodatkem č. 1 k posudku č. 4686-36/2020 ze dne 29.05.2020, 
- smlouva zveřejněna v registru smluv dne 07.08.2020, 
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- návrh na vklad do katastru nemovitostí ze dne 12.08.2020, 
- rozdíl ceny za směnu pozemků byl uhrazen dne 05.08.2020 - bankovní 
výpis Komerční banky č. 162, účetní doklad č. 3007/8, 
- účetní doklad č. 200001 - zaúčtování směny v účetnictví, 
- doklad č. Hu 1808/20/20, evidenční karta DHM č. 9-0103 a  
č. 9-0105 - zařazení a vyřazení pozemků v evidenci majetku. 

Smlouvy o věcných 
břemenech 

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  
č. IE-12-4004977/VB/001 uzavřena s ČEZ Distribuce, a. s. dne 
13.10.2020 k pozemkům ve vlastnictví obce p. č. 2567, 2571, 2583/1, 
2584 (jehož součástí je stavba - budova čp. 796), 2585 (jehož součástí je 
stavba - budova čp. 797), 2656 v k. ú. Kadaň, obec Kadaň, 
- usnesení RM čj. 194/2018 ze dne 15.03.2018, 
- účetní doklad KOF2000100, UCT2002374, 
- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci  
sp. zn. V-6744/2020-503. 

Smlouvy o výpůjčce - Smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce části nemovité věci č. 15348/20 
ze dne 08.07.2020, předmětem smlouvy bude výpůjčka části budovy č. p. 
167 v k. ú. Prunéřov k provozování sociálních služeb (noclehárny a 
nízkoprahové denní centrum) na dobu určitou od 1. ledna 2021, 
- záměr schválen usnesením RM č. 453/2020 ze dne 11.06.2020, 
zveřejněn od 15.06.2020 do 01.07.2020, 
- uzavření smlouvy schváleno usnesením RM č. 534/2020 ze dne 
02.07.2020.  

Smlouvy ostatní - Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat 
pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat  
s biometrickými údaji uzavřena se Státní tiskárnou cenin, státní podnik 
(IČ 00001279) uzavřena 22.05.2006 včetně 6 dodatků, 
- účetní doklad - faktura č. 02739. 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Kadaň ze dne 01.10.2016, 
- Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
stavební práce s názvem "Úprava části Mírového náměstí" ze dne 
27.01.2020, 
- 3x doručenky k písemné výzvě zaslané potenc. dodavatelům k účasti ve 
výběrovém řízení, 
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 12.02.2020, 
- čestné prohlášení 5 členů hodnotící komise o nepodjatosti k veřejné 
zakázce ani k uchazeči ze dne 12.02.2020, 
- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12.02.2020, 
- Oznámení zadavatele o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky ze 
dne 27.02.2020, včetně 2 doručenek,  
- usnesení rady města č. 130/2020 ze dne 27.02.2020, 
- Smlouva o dílo na realizaci akce 19S0052 - "Úprava části Mírového 
náměstí" uzavřena s FRK s. r. o. uzavřena dne 04.03.2020 v celkové 
hodnotě díla 919.757,42 Kč bez DPH, 
- Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 04.03.2020 a téhož dne i na 
portálu veřejného zadavatele, 
- Dodatek č. 1 ke smlouvě 19S0052 ke změnám rozsahu prací zjištěných 
v průběhu realizace doložených změnovým listem uzavřen dne 
15.05.2020, v registru smluv zveřejněn dne 15.05.2020,  
- usnesení rady města č. 340/2020 ze dne 14.05.2020, 
- Zápis o předání a převzetí díla ze dne 22.05.2020, 
- účetní doklad č. 00656, 00852, 010702, 
- informace o výši skutečně uhrazené ceny zveřejněna na profilu 
zadavatele dne 11.08.2020. 
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Výsledky kontrol 
založených 
organizací 

- RM usnesením č. 404/2020 vzala na vědomí zprávu o činnosti dozorčí 
rady společnosti Technické služby Kadaň, s. r. o. za rok 2019. 

Výsledky kontrol 
zřízených organizací 

- Zápis č. 1/2020 ze dne 30.04.2020 Zpráva z provedené veřejnosprávní 
kontroly za období roku 2019 u Základní umělecké školy Klementa 
Slavického, Kadaň, příspěvková organizace, se závěrem: hospodaření a 
údaje z účetní závěrky odpovídají platným legislativním předpisům, 
- Zápis č. 2/2020 Zpráva z provedené veřejnosprávní kontroly za období 
roku 2019 u Sportovního zařízení Kadaň, příspěvková organizace, 
konané ve dnech od 08.06.2020 do 16.06.2020 se závěrem: hospodaření 
a údaje z účetní závěrky za rok 2019 odpovídají platným legislativním 
předpisům, 
- Zápis č. 3/2020 Zpráva ze dne 08.07.2020 z provedené veřejnosprávní 
kontroly za období roku 2019 u příspěvková organizace Základní škola a 
Mateřská škola při Nemocnici, Kadaň se závěrem: hospodaření a údaje  
z účetní závěrky odpovídají platným legislativním předpisům, 
- Zápis č. 4/2020 Zpráva ze dne 08.07.2020 z provedené veřejnosprávní 
kontroly za období roku 2019 u příspěvková organizace Základní škola 
Kadaň, ul. Školní 1479 konané ve dnech od 24.06.2020 do 09.07.2020 se 
závěrem: hospodaření 1. pololetí 2020 odpovídá platným legislativním 
předpisům, závažné nedostatky nebyly zjištěny, doporučeny byly pouze 
drobné opravy v účtování. 

Zápisy z jednání 
rady včetně 
usnesení 

- ze dne 23.01.2020, 12.03.2020, 26.03.2020, 14.05.2020, 11.06.2020, 
25.06.2020 a 10.09.2020 - pro účely přezkoumání hospodaření použito 
podpůrným způsobem. 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

- ze dne 12.12.2019, 13.02.2020, 12.03.2020, 25.06.2020, 24.09.2020 a 
10.12.2020 - pro účely přezkoumání hospodaření použito podpůrným 
způsobem. 

Peněžní fondy 
územního celku – 
pravidla tvorby a 
použití 

- Směrnice pro používání finančních prostředků ze sociálního fondu 
zaměstnanců účinná od 01.01.2019, 
- Dodatek č. 1 ke Směrnici pro používání finančních prostředků ze 
sociálního fondu zaměstnanců účinný od 01.03.2019, 
- zůstatek evidovaný ve výpisu z bankovního účtu vedeného u Komerční 
banky, a. s. pro účely sociálního fondu zaměstnanců souhlasí se stavem 
SÚ 236 Běžné účty fondů výkazu Rozvaha a řádkem 6020 k 30.06.2020 
a k 31.12.2020, 
- bankovní výpisy z bankovního účtu vedeného u Komerční banky, a. s. 
pro účely sociálního fondu zaměstnanců od poř. č. 12 do poř. č. 19,  
- účetní doklady č. UCT2001226, UCT2001100, UCT2001099, 
UCT2001098, UCT2001097, UCT2000864, UCT2000839, UCT2000838.  

Finanční a Kontrolní 
výbor 

- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 08.01.2020 a 10.06.2020, 
- zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.02.2020, 02.03.2020, 
15.06.2020,  
- zápis z kontrolní činnosti finančního výboru ze dne 15.04.2020 - bez 
závad, 
- všechny zápisy byly pro účely přezkoumání hospodaření použity 
podpůrným způsobem.  

Stanovisko - Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 05.05.2020 (čj. MSP-
2005/2019-ODSK-ODSK/7) ve věci žadatele města Kadaň o poskytnutí 
náhrady škody a zadostiučinění za nesprávný úřední postup podle 
zákona č. 82/1998 Sb. 

Rozpočtová 
odpovědnost 

- poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední  
4 rozpočtové roky činí 00,00 %, hranice daná zákonem č. 23/2017 Sb.,  
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, nebyla překročena. 
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Účetní závěrka 
města 

- za rok 2019 schválena usnesením ZM č. 84/2020 dne 25.06.2020. 

II. Zástupce města Kadaň prohlašuje, že územní celek v roce 2020: 

- neprovozoval podnikatelskou činnost, 
- neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na 

základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 
právnickými nebo fyzickými osobami, 

- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky ani neuskutečnil finanční 
operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, 

- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, 
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu 

o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,  
- nezastavil movitý a nemovitý majetek. 

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání 

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření  města Kadaň za rok 2020 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků  

I. zjištěných v minulých letech  

Při přezkoumáníí  hospodaření  za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky..  

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2020 

Pří dílčím přezkoumání za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

D. Závěr 

I. Při přezkoumání hospodaření města Kadaň za rok 2020  

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). 

II. Při přezkoumání hospodaření města Kadaň za rok 2020 

nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,77 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,21 % 



 Strana 11 (Celkem 11) 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,35 %  

 

IV. Při přezkoumání hospodaření města Kadaň za rok 2020 

bylo ověřeno dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh 
územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

           

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a 
odborné posouzení předložených dokladů dne 28.05.2021. 

Místo a datum vyhotovení zprávy:     
Kadaň dne 28.05.2021 

Ing. Věra Pelikánová 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

Ing. Hana Schneiderová 
kontrolor 

Ing. Alena Babická 
kontrolor 

Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kadaň za rok 2020, IČ: 
00261912, o počtu 11 stran byl projednán na místě dne 28.05.2021 s panem Mgr. Janem 
Losenickým - místostarostou města. 
Záznam o projednání byl doručen dne 28.05.2021 do datové schránky města a dne 
28.05.2021 potvrzen místostarostou města. 

 

Rozdělovník: 
1 stejnopis pro Město Kadaň 
1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly 

POUČENÍ: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo všech 
dílčích přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se 
stává okamžikem marného uplynutí lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., ve 
které měl územní celek  možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému 
řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen Krajský úřad Ústeckého kraje). 
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