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ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
města Kadaň za rok 2021, IČ: 00261912 

 

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

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 01.09.2021 a bylo 
provedeno na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Kadaň, na adrese Mírové náměstí 1,  
432 01  Kadaň, dne 01.11.2021 - 04.11.2021. 

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení: 

- Ing. Věra Pelikánová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
- Ing. Alena Babická - kontrolor  
- Ing. Barbora Jirásková - kontrolor  
- Ing. Blanka Pospíšilová - kontrolor  

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Kadaň, na adrese Mírové 
náměstí 1, 432 01  Kadaň, dne 08.03.2022 - 11.03.2022. 

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení: 
- Ing. Věra Pelikánová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání (nepřítomnost dne 

11.03.2022) 
- Ing. Alena Babická - kontrolor  
- Ing. Blanka Pospíšilová - kontrolor  

- Ing. Barbora Jirásková - kontrolor  

Zástupci  územního samosprávného celku: 
- PaedDr. Jiří Kulhánek – starosta 
- Mgr. Jan Losenický - místostarosta 
- Ing. Zdeněk Vaško - tajemník 
- Ing. Jitka Viková - vedoucí ekonomického odboru  
- 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. 

Přezkoumání hospodaření města bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se 
zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly z celkového 
souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. 
Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovosti a významnosti získaných 
informací a znalostí konkrétních oblastí a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného 
subjektu, za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních 
postupů. Výčet konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního 
ověřování vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je 
popsán v části A, bod I zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (dále také „zprávy“). 
Míru ujištění vycházející ze závěrů této zprávy je nezbytné vnímat v tomto konkrétním 
rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých 
předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v další části zprávy. 
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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 
25.11.2020 do 11.12.2020. 

Rozpočtová opatření - ÚSC upravil v přezkoumávaném období schválený rozpočet čtyřmi 
rozpočtovými opatřeními (dále také "RO"): 
- RO č. 1 schváleno zastupitelstvem města (dále také "ZM") dne 
11.03.2021, zveřejněno dne 15.03.2021,  
- RO č. 2 schváleno ZM dne 24.06.2021, zveřejněno dne 25.06.2021,  
- RO č. 3 schváleno ZM dne 23.09. 2021, zveřejněno dne 24.09.2021, 
- RO č. 4 schváleno ZM dne 16.12.2021, zveřejněno zároveň  
se schváleným rozpočtem na rok 2022, 
- všechna RO zveřejněna na desce umožňující dálkový přístup. 

Schválený rozpočet - schválen ZM dne 10.12.2020 jako rozpočet schodkový, příjmy ve výši 
372 943 900 Kč, výdaje ve výši 472 857 900 Kč,  
- schodek ve výši 99 914 000 Kč je kryt finančními prostředky 
nahospodařenými z minulých let,  
- zůstatek běžného účtu k 31.12.2020 činil 202 961 549,98 Kč,  
- závazné ukazatele stanoveny.   

Stanovení 
závazných ukazatelů 
zřízeným 
organizacím 

- výpis usnesení rady města (dále také "RM") č. 79/2021 ze dne 
18.02.2021 - stanovení závazných ukazatelů na rok 2021  
pro příspěvkovou organizaci (dále také "p. o.") Městská správa sociálních 
služeb, se sídlem Kadaň, Věžní 958, 
- výpis usnesení RM č. 80/2021 ze dne 18.02.2021 - stanovení 
závazných ukazatelů na rok 2021 pro p. o. Kulturní zařízení Kadaň,  
se sídlem Kadaň, Čechova 147, 
- výpis usnesení RM č. 81/2021 ze dne 18.02.2021 - stanovení 
závazných ukazatelů na rok 2021 pro p. o. Sportovní zařízení Kadaň,  
se sídlem Kadaň, U Stadionu 2028, 
- dopisy vedoucí ekonomického odboru ze dne 21.12.2020 adresované 
všem 16 p. o. s informací o schválení rozpočtu na rok 2021, o schválení 
rozpočtového výhledu na roky 2022-2023, o výši provozní dotace na rok 
2021, eventuálně o výši investiční dotace na rok 2021. 

Střednědobý výhled 
rozpočtu 

- zpracován na roky 2022 až 2023,  
- návrh zveřejněn na úřední desce od 25.11.2020 do 11.12.2020, 
- schválen ZM usnesením č. 180/2020 dne 10.12.2020,  
- zveřejněn na desce umožňující dálkový přístup dne 11.12.2020,  
- na úřední desce je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn  
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné 
podoby. 
 
- zpracován na roky 2023 až 2024,  
- návrh zveřejněn na úřední desce od 30.11.2021 do 17.12.2021, 
- schválen ZM usnesením č. 159/2021 dne 16.12.2021,  
- zveřejněn na desce umožňující dálkový přístup dne 30.11.2021,  
- 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 2020 zveřejněn na úřední desce a desce 
umožňující dálkový přístup od 08.06.2021 do 25.06. 2021,  
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- závěrečný účet projednán a schválen usnesením ZM č. 73/2021 dne 
24.06.2021 s výrokem souhlasu hospodaření bez výhrad,  
- schválený závěrečný účet zveřejněn na úřední desce umožňující 
dálkový přístup dne 25.06.2021,  
- na úřední desce je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn  
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné 
podoby. 

Bankovní výpis - zůstatky bankovních účtů dle výpisů ke dni 30.09.2021 a 31.12.2021 
souhlasí s účetním záznamem syntetického účtu (dále také "SÚ") 231 
Základní běžný účet výkazu Rozvaha a řádkem 6010 Základní běžný 
účet výkazu FIN 2-12 M, sestaveným ke dni 30.09.2021 a 31.12.2021, 
- zůstatky bankovních účtů dle výpisů ke dni 30.09.2021 a 31.12.2021 
souhlasí s účetním záznamem SÚ 245 Jiné běžné účty výkazu Rozvaha, 
sestaveným ke dni 30.09.2021 a 31.12.2021. 

Dohoda o hmotné 
odpovědnosti 

- standardně uzavírány s hmotně odpovědnými zaměstnanci,  
- Směrnice o oběhu účetních dokladů obsahuje v příloze č. 3 seznam 
uzavřených dohod o hmotné odpovědnosti, 
- aktuální verze je platná od 01.03.2021. 

Evidence 
pohledávek 

- vedena dle jednotlivých typů pohledávek v programu GINIS modul KOF 
- kniha odeslaných faktur a modul DDP - daně, dávky, poplatky, 
- odběratelské faktury jsou evidované v programu GORDIC modul KOF 
(kniha odeslaných faktur), 
- bytové hospodářství v programu SSB 2000, 
- agendy umožňují automatickou tvorbu opravných položek, tisk 
inventurních soupisů, zadávat poznámky o vymáhání, 
- účetní doklad č. 192002 ze dne 31.12.2021, tvorba opravných položek 
za odpady, 
- seznam opravných položek (seznam případů) za období 01.01.2021 - 
31.12.2021, středisko 0218 - životní prostředí a středisko 210 - pokuty 
doprava, 
- inventurním soupisem pohledávek k 31.12.2021 doloženo vykázání a 
ověření zůstatků SÚ: 311 Odběratelé, 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy, 
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 319 Pohledávky  
z přerozdělovaných daní, 346 Pohledávky za vybranými ústředními 
vládními institucemi, 377 Ostatní krátkodobé pohledávky, 381 Náklady 
příštích období, 385 Příjmy příštích období, 388 Dohadné účty aktivní, 
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy, 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky, 
955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky. 

Evidence poplatků - ÚSC stanovil obecně závaznou vyhláškou (dále také "OZV") místní 
poplatek z/za: 
- provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů (OZV č. 7/2021, účinná od 
01.01.2022, schválená ZM dne 16.12.2021 usnesením č. 157/2021, OZV 
zveřejněna na internetových stránkách města), 
- psa (OZV č. 5/2021, nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyhlášení, schválená ZM dne 23.09.2021 usnesením č. 142/2021, OZV 
zveřejněna na internetových stránkách města), 
 
- evidence vedena v programu GINIS modul DDP - daně, dávky, 
poplatky, dle jednotlivých typů pohledávek,  
- předpisy standardně generovány a účtovány, 
- opravné položky automaticky generovány k 31.12. b. r., 
- účetní doklad č.: 4001 ze dne 31.01.2021, 4007 ze dne 01.04.2021, 
4001 ze dne 31.08.2021, 
- doloženo vykázání a ověření zůstatků SÚ 315 Jiné pohledávky z hlavní 
činnosti ke dni 31.12.2021. 

Evidence závazků - evidence závazků je vedena v programu GINIS, 
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- závazky k dodavatelům modul kniha došlých faktur ("KDF"),  
dle interního analytického členění závazků, 
- inventurním soupisem závazků k 31.12.2021 doloženo vykázání a 
ověření zůstatků SÚ: 321 Dodavatelé, 324 Krátkodobé přijaté zálohy, 331 
Zaměstnanci, 336 Sociální zabezpečení, 337 Zdravotní pojištění, 341 
Daň z příjmů, 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 
343 Daň z přidané hodnoty, 347 Závazky k vybraným ústředním vládním 
institucím, 378 Ostatní krátkodobé závazky, 384 Výnosy příštích období, 
389 Dohadné účty pasivní. 

Faktura - účetní doklad k faktuře došlé č. 100090 do č. 100108 (včetně došlých 
faktur) z měsíce 09/2021, 
- faktura došlá - agendové číslo 02942 - s účetním dokladem č. 100280, 
č. 001226, 
- faktury vystavené č.: 
KOF2100073 ze dne 11.08.2021 - účetní doklad č. 110002 ze dne 
11.08.2021,  
KOF2100074 ze dne 11.08.2021 - účetní doklad č. 110001 ze dne 
11.08.2021, 
KOF2100075 ze dne 31.08.2021 - účetní doklad č. 110003 ze dne 
31.08.2021,  
KOF2100076 ze dne 31.08.2021 - účetní doklad č. 110004 ze dne 
31.08.2021. 

Hlavní kniha - sestavena k 30.09.2021 a k 31.12.2021, 
- hlavní kniha účetnictví (za SÚ a AÚ). 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

- inventarizace stavu majetku a závazků za přezkoumávané období byla 
provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, vyhlášky 
383/2009 Sb., technické vyhlášky o účetních záznamech, vyhlášky 
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 
vybraných účetních jednotek, technicko – organizačním opatřením  
k provedení inventarizace za rok 2021 ze dne 11.10.2021, které mj. 
stanoví plán inventarizace, 
- inventarizace provedena jako periodická k 31.12.2021, 
- usnesení RM č. 730/2021 ze dne 16.09.2021 - schválení provedení 
inventarizace majetku za rok 2021 a schválení hlavní inventarizační 
komise a harmonogramu inventarizačních prací, 
- Zápis z jednání Hlavní inventarizační komise konané 11.10.2021, 
- Zápis z jednání Hlavní inventarizační komise konané 24.11.2021, 
- Zápis z jednání Hlavní inventarizační komise konané 04.02.2022, 
- Pokyny pro provedení inventur dílčími inventarizačními komisemi, 
- Zpráva z provedené inventarizace movitého a nemovitého majetku 
města Kadaň k 31.12.2021, 
- Inventarizační zpráva (dokladová inventura) za rok 2021 ze dne 
03.02.2022, 
- obě zprávy bez konstatování inventarizačních rozdílů, 
- Přehled inventarizovaného majetku dle jednotlivých místností a SÚ  
k 31.12.2021, 
- Jmenování inventarizační komise k provedení inventur, podpisové vzory 
a informace o proškolení pro místnost 28, 6/1, 11/1, 15, 17, 18, 19, 21, 
20/9, 3/1, 3/2, 3/4, 3/8, 3/20, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/102, 20/15, 20/22, 
20/1b, 3/29, 3/102, 2014/1, 14, 9, 12A, 20/a, 20/1, 
- Zjištění a stanovisko dílčí inventarizační komise (zjištěné skutečnosti a 
návrhy na opatření) pro místnost 28, 6/1, 11/1, 15, 17, 18, 19, 21, 20/9, 
3/1, 3/2, 3/4, 3/8, 3/20, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/102, 20/15, 20/22, 20/1b, 
14, 9, 12A, 20/a, 20/1,  
- prověřeny inventurní soupisy SÚ, popř. SÚ AÚ: 013, 019, 029, 041, 052, 
061, 173, 192, 194, 199, 231, 236, 245, 261, 263, 311 0012, 314 0030, 
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315 0013, 319, 321 0510, 324 0054, 331, 336, 337, 341, 342, 343, 346, 
347, 377 0300, 378 0066, 381, 384, 385, 388, 389 0051, 403, 419, 465  
0300, 469, 472, 945, 982.      

Kniha došlých faktur - sestavena k 30.09. 2021 a k 31.12.2021, 
- opis účetních zápisů SÚ AÚ 321 0001 Dodavatelé tuzemští a SÚ AÚ 
321 0010 Dodavatelé tuzemští - investice, 
- zůstatek souhlasí s účetními záznamy 321 0001 a 321 0010 sestavy 
Hlavní kniha účetnictví k 30. 9. 2021, 
- inventurním soupisem závazků k 31.12.2021 doloženo vykázání a 
ověření zůstatků SÚ 321 Dodavatelé. 

Kniha odeslaných 
faktur 

- sestavena k 30.09. 2021 a k 31.12.2021, 
- opis účetních zápisů SÚ AÚ 311 0000 Odběratelé 
- zůstatek souhlasí s účetními záznamy 311 0000 sestavy Hlavní kniha 
účetnictví k 30.09.2021, 
- inventurním soupisem pohledávek k 31.12.2021 doloženo vykázání a 
ověření zůstatků SÚ 311 Odběratelé. 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

- prověřeno stanovení a vyplácení funkčních odměn uvolněnému 
starostovi, uvolněnému místostarostovi, neuvolněnému místostarostovi, 
člence RM a současně předsedkyni komise sociální a sociálního 
začleňování, předsedkyni finančního výboru a současně člence 
majetkové komise, předsedovi kontrolního výboru a současně členu 
finančního výboru, členu finančního výboru a dále členu ZM bez dalších 
funkcí za období leden až prosinec 2021 podle mzdových listů  
k 30.09.2021 až 31.12.2021 , 
- částečný výpis usnesení rady města konané dne 10.03.2005, usnesení 
č. 192/2005 – ošatné a odměny oddávajícím a matrikářkám, 
- opis usnesení z výpisu usnesení z 13. zasedání ZM konaného dne 
24.06.2021 – usnesení č. 109/2021, 
- program 13. zasedání ZM, které se bude konat ve čtvrtek dne 
24.06.2021 od 15.00 hod., 
- výpis usnesení ze zápisu z 11. zasedání ZM, které se konalo dne 
10.12.2020, usnesení č. 224/2020 a 225/2020, 
- usnesení ZM č. 26/2020, 27/2020 a 28/2020 ze dne 13. 2. 2020 
schválena výše odměn neuvolněným členům ZM, 
- výpis usnesení ze zápisu z 15. zasedání ZM, které se konalo dne 
16.12.2021, usnesení č. 201/2021, 
- program 15. zasedání ZM, které se bude konat dne 16.12.2021, 
- Přehled o účasti oddávajících a matrikářek na slavnostních obřadech  
za 1. pololetí 2021 ze dne 30.06.2021, 
- Přehled o účasti oddávajících a matrikářek na slavnostních obřadech  
za 2. pololetí 2021 ze dne 30.11.2021, 
- Přehled o účasti oddávajících a matrikářek na slavnostních obřadech  
za 2. pololetí 2021 ze dne 31.12.2021. 

Pokladní doklad - příjmová pokladna za období 09/2021: 
- účetní doklad od č. 301001 do č. 301043, pokladní doklad PP2100806 - 
PP2100840, 
- sestava Účetní deník s celými doklady a popisy dokladů za období 
09/2021; 
 
- výdajová pokladna za období 09/2021: 
- účetní doklad od č. 300001 do č. 300059, pokladní doklad  
č. VP2100321 - VP2100376, 
- sestava Účetní deník s celými doklady a popisy dokladů za období 
09/2021. 

Pokladní kniha 
(deník) 

1) dílčí přezkoumání hospodaření: 
- zůstatek pokladní knihy k 30.09.2021 souhlasí se stavem SÚ 261 
Pokladna ve výkazu Rozvaha, 
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- Protokol dílčí uzávěrky od 01.01.2021 do 30.09.2021 ze dne 
01.10.2021, 
- sestava Účetní zápisy - opis, filtr: období 01 - 09, SÚ AÚ 261 0110,  
- stav vykázaný ve výkazu FIN 2 - 12 M v položce 5182 Převody vlastní 
pokladně souhlasí se součtem zůstatků SÚ 261 Pokladna a SÚ 262 
Peníze na cestě výkazu Rozvaha, 
- pokladní limity stanovuje ÚSC v dokumentech vydaných tajemníkem 
úřadu: 
- Směrnice k oběhu účetních dokladů ze dne 01.01.2019,  
- Směrnice k oběhu účetních dokladů ze dne 01.03.2021,  
- Pokladní řád ze dne 01.01.2019,  
- Pokladní řád ze dne 01.03.2021. 
2) konečné dílčí přezkoumání hospodaření 
- zůstatek hlavní  pokladní knihy k 31.12.2021 souhlasí se stavem SÚ 
261 Pokladna výkazu Rozvaha a položky 5182 Převody vlastní pokladně 
výkazu FIN 2 - 12 M. 

Příloha rozvahy - sestaven k 30.09.2021 a k 31.12.2021. 

Rozvaha - sestaven k 30.09.2021 a k 31.12.2021. 

Účetní doklad - od č. 3001 do č. 3050 za období 09/2021 k bankovním výpisům KB a. s. 
(SÚ AÚ 231 0610) poř. č. 179 - 201, 
- od č. 900008 do č. 900014 za období 09/2021 k bankovním výpisům 
ČNB (SÚ AÚ 231 0412) poř. č. 57 -63, 
- od č. 000001 do č. 000005 za období 09/2021 k bankovním výpisům KB 
a. s. (SÚ AÚ 231 0410) poř. č. 41 - 45, 
- od č. 000501 do č. 000513 za období 09/2021 k bankovním výpisům KB 
s. s. (SÚ AÚ 245 0040) poř. č. 100 - 112, 
- č. 5077 ze dne 31. 8. 2021 předpis nájemného a záloh na služby Správa 
bytů za měsíc 08/2021. 

Účtový rozvrh - platný pro rok 2021. 

Upomínka k 
pohledávce a 
závazku 

- Platební výměr č. 192/2021/9993 na místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ze dne 18.08.2021, č. j. EKO/TDO-
9993000674/0000009993/Hor., 
- doručenka České pošty s potvrzením osobního převzetí adresátem dne 
24.08.2021, 
- účetní doklad č. 4001 ze dne 31.08.2021 k bankovnímu výpisu KB a. s. 
poř. č. 176 ze dne 30.08.2021, vymoženo 100 %. 
 
- Výzva II k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě č. j. EKO/PK-68/18-4/Še  
ze dne 14.06.2021, 
- v přezkoumávaném období nebylo vymoženo, 
 
- Výzva k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě č. j. EKO/ŽÚ-5633/18/Še  
ze dne 08.11.2021 - prodlení s úhradou pokuty uložené Městským 
úřadem Kadaň, obecním živnostenským úřadem, č. j. MUKK/5633/2018, 
ze dne 06.02.2018, v částce 4 000 Kč, pro dlužníka,  
- doručenka elektronické pošty, ID zprávy: 965121457, doručeno  
14. 11. 2021,  
- účetní doklad č. 3028 ze dne 16.11.2021 k bankovnímu výpisu KB,  
poř. č. 235, ze dne 16.11.2021. 

Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

- sestaven k 30.09. 2021 a k 31.12.2021 (účetní program GORDIC). 

Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30.09.2021 a k 31.12.2021. 

Zřizovací listina 
organizačních složek 
a příspěvkových 
organizací, odpisový 

- město Kadaň je zřizovatelem dvou organizačních složek (dále také o. s.) 
a šestnácti příspěvkových organizací (dále také p. o.), 
- v roce 2021 nebyly změny zřizovacích listin, 
- výpis usnesení ZM č. 182/2020 ze dne 10.12.2020 - schválení rozpočtů 
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plán všech 16 p. o. na rok 2021 a jejich rozpočtových výhledů na roky 2022-
2023,  
- dopisy vedoucí ekonomického odboru ze dne 21.12.2020 adresované 
všem 16 p. o. s informací o schválení rozpočtu na rok 2021, o schválení 
rozpočtového výhledu na roky 2022-2023, o výši provozní dotace na rok 
2021, ev. o výši investiční dotace na rok 2021, 
- výpis z usnesení rady města Kadaně (RM) č. 884/2020 ze dne 
26.11.2020 - schválení odpisových plánů všech příspěvkových organizací 
na rok 2021,  
- dopisy vedoucí ekonomického odboru ze dne 03.12.2020 adresované 
všem 16 p. o. s informací o schválení odpisového plánu na rok 2021, 
- změny odpisových plánů standardně schvaluje RM na základě žádosti 
p. o., oznámení o schválené změně zasíláno p. o. písemně, 
- výpis usnesení RM č. 364/2021 ze dne 20.05.2021 - schválení změny 
odpisového plánu ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň, p. o. na rok 2021,  
- dopis vedoucí ekonomického odboru ze dne 04.06.2021 adresované 
ZUŠ Klementa Slavického, Kadaň, p. o. s informací o schválení změny 
odpisového plánu na rok 2021, 
- výpis usnesení RM č. 566/2021 ze dne 26.08.2021 - schválení změny 
odpisového plánu MŠ, ul. Husova 1337, Kadaň, p. o. na rok 2021,  
- výpis usnesení RM č. 564/2021 ze dne 26.08.2021 - schválení převodu 
finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu 4. MŠ, ul. 
Klášterecká 1557, Kadaň, p. o. 
- výpis usnesení RM č. 565/2021 ze dne 26.08.2021 - schválení převodu 
finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu 10. MŠ, 
Školní 1479, Kadaň, p. o. 
- výpis usnesení RM č. 71/2021 ze dne 18.02.2021 - schválení rozdělení 
hospodářských výsledků všech 16 p. o. za rok 2020 a jejich rozdělení ve 
výši 100% do rezervních fondů 13 p. o., 3 p. o. vykazují hospodářský 
výsledek ve výši 0 Kč, 
- dopisy vedoucí ekonomického odboru ze dne 04.03.2021 adresované 
13 p. o. s informací o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020, 
 
o. s.: 
- Zřizovací listina jednotky dobrovolných hasičů města Kadaně ze dne 
11.05.1995 s účinností od 01.07.1995. 
 
- 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. 

Listiny  o založení 
právnických osob 

- ÚSC Kadaň je jediným společníkem se 100% obchodním podílem  
ve společnostech: 
- Tepelné hospodářství Kadaň, s. r. o., (IČ: 25439774), se sídlem 
Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň,  
- Nemocnice Kadaň s. r. o., (IČ: 25479300), se sídlem Golovinova 1559, 
432 01 Kadaň, 
- Technické služby Kadaň, s. r. o., (IČ: 25441094), se sídlem Polní 1900, 
432 01 Kadaň, 
 
Město Kadaň je jediným akcionářem ve společnosti: 
- Kabelová televize Kadaň, a. s., (IČ: 46709584), se sídlem Kadaň,  
Kpt. Jaroše 1477, PSČ 432 01, 
- usnesením ZM č. 203/2021 dne 16.12.2021 schválena změna Stanov - 
Článek II. rozšířen o předmět podnikání "poskytování technických služeb 



 Strana 9 (Celkem 14) 

k ochraně majetku osob", dále se Článek XI. doplňuje odstavcem 6 
"společnost může vytvářet kapitálové fondy",  
 
Město Kadaň je jedním ze 4 zakladatelů společnosti Destinační agentura 
Dolní Poohří, o. p. s., (IČ: 28750721), se sídlem Žatec, nám. Prokopa 
Velkého 1951, PSČ 438 01. 

Darovací smlouvy - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ULK OP21/47607  
od Nadace ČEZ do rozpočtu obce ve výši 120 000 Kč uzavřena dne 
15.06.2021, 
- smlouva v registru smluv zveřejněna dne 15.06.2021, 
- výpis poř. č. 29 z bankovního účtu 9005-1725441 vedeného u Komerční 
banky, a. s. ze dne 29.06.2021, 
- RO č. 3 ze dne 23.09.2021, 
- účetní doklad č. 1 -10. 

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

- Smlouva č. 2/2021 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce  
ve výši 1 500 000 Kč uzavřena s SK Trhači Kadaň s. r. o. (IČ 07569866) 
dne 05.01.2021, 
- smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města Kadaně  
č. 177/2020 ze dne 10.12.2020, 
- smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 06.01.2021, 
- žádost o poskytnutí individuální dotace ze dne 26.10.2020, 
- účetní doklad č. POU2100043, 
- bankovní výpis poř. č. 3 z účtu 1725441/0100 ze dne 06.01.2021, 
- doklad Vyúčtování příspěvků z rozpočtu města zpracovaný interní 
auditorkou města Kadaň ze dne 08.09.2021. 

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

- v přezkoumávaném období ÚSC přijal účelové prostředky označené 
účelovým znakem (dále také "ÚZ"):  
- 13011 z kapitoly státního rozpočtu (dále také "SR") Ministerstvo práce a 
sociálních věcí (dále také "MPSV") - Dotace na výkon činnosti obce  
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,  
- 13013 z kapitoly SR MPSV - Operační program Zaměstnanost,  
- 13015 z kapitoly SR MPSV - Příspěvek na výkon sociální práce  
(s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí),  
- 13018 z kapitoly SR MPSV - Mimořádné odměny pro sociální 
pracovníky na obecních úřadech, 
- 13101 z kapitoly SR MPSV - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní 
úřady a obce,  
- 13351 z kapitoly SR MPSV - Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení 
provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi, 
- 33063 z kapitoly SR MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, 
- 98037 z kapitoly SR Všeobecná pokladní správa řízené Ministerstvem 
financí - Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním 
bonusu pro rok 2021, 
 
ÚZ 13013 předloženo: 
- Dohoda o vytvoření společensky účelného pracovního místa a 
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 
Evropského sociálního fondu č. CVA-V-28/2020 s Úřadem práce ČR - 
Chomutov, ze dne 11.09.2020, na dobu určitou od 01.10.2020 do 
31.03.2021, s týdenní pracovní dobou 40 hod., na dvě pracovní místa 
jako asistent prevence kriminality, 
- Dodatek č. 3 ze dne 30.04.2021 - prodloužení podpory do 30.11.2021, 
- účetní doklad č. 900011 ze dne 26.01.2021 k bankovnímu výpisu ČNB, 
poř. č. 3, ze dne 26.01.2021 - prověřeno z hlediska označení příjmů a 
výdajů ÚZ 13013 a ověřeno označení příjmu prostředků z Národního 
fondu nástrojem 104 a prostorovou jednotkou 1 a 5. 
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ÚZ 13101 předloženo: 
- Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. CVA-V-9/2021 s Úřadem práce ČR  
Chomutov, ze dne 19.03.2021, na dobu určitou od 01.04.2021 do 
30.11.2021, s týdenní pracovní dobou 40 hod., na deset pracovních míst 
na pozici uklízeč veřejných prostranství, 
- účetní doklad č. 900011 ze dne 20.05.2021 k bankovnímu výpisu ČNB, 
poř. č. 29, ze dne 20.05.2021 - prověřeno z hlediska označení příjmů a 
výdajů ÚZ 13101. 
 
ÚZ 98037 předloženo: 
- sdělení KÚÚK č. j. KUUK/051077/2021/EK ze dne 15.04.2021  
o poskytnutí příspěvku ze SR dle zákona č. 95/2021 Sb.,  
o kompenzačním bonusu pro rok 2021, 
- účetní doklad č. 900008 ze dne 20.04.2021 k bankovnímu výpisu ČNB 
č. 23 ze dne 20.04.2021, přijetí bonusu za období 01.02.2021 - 
31.03.2021, 
- prověřeno označení příjmu ÚZ, výdaje označení ÚZ nepodléhají, 
nejedná se o účelově určený příspěvek. 
 
ÚZ 00265 předloženo: 
- Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 
21/SML2165/SoPD/ZD, č. j. KUUK/079319/2021 ze dne 19.07.2021, mezi 
ÚSC a Ústeckým krajem, Ústí nad Labem,  
- dotace pro Nemocnici Kadaň s. r. o., ve výši 18 000 000 Kč na projekt 
"Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti 
rozvoje zdraví" - rekonstrukce centrálních operačních sálů a centrální 
sterilizace 2021-2024 v souladu s poskytnutím dotace, 
- podmínka použití dotace do 31.12.2022, s vypořádáním do 31.03.2023, 
- schváleno usnesením ZM č. 110/2021 dne 23.09.2021, 
- účetní doklad č. 900013 ze dne 13.08.2021 k bankovnímu výpisu ČNB, 
poř. č. 51, ze dne 13.08.2021, 
- opis účetního deníku pro ÚZ 00265 č. UCRSP001 ze dne 10.03.2022.   

Smlouvy nájemní - záměr obce pronajmout nemovitý majetek - část pozemkové parcely  
č. 1686/2 o výměře 219 m2 v k. ú. Kadaň (zveřejněn od 23.04.2021  
do 10.05.2021 včetně grafického vyznačení části majetku, se kterým má 
být nakládáno), 
- Nájemní smlouva č. 15726/21 ze dne 31.05.2021,  
- Usnesení RM č. 375 ze dne 20.05.2021, 
- účetní doklad č. 3053-06 ze dne 01.06.2021 - předpis, 
- účetní doklad č. 3010-06 ze dne 07.06.2021 - úhrada nájmu.  

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

- prověřen postup při prodeji nemovitého majetku, pozemku parc. č. 
1482/60 ostatní plocha, jiná plocha (o výměře 55 m2) k. ú. Kadaň a obci 
Kadaň , 
- usnesení RM č. 607/2020 ze dne 20.08.2021 - schválení záměru 
prodeje části p. p. č. 1482/1 k. ú. Kadaň, obec Kadaň, 
- usnesení RM č. 907/2020 ze dne 20.08.2021 - prodej části p. p. č. 
1482/1 k. ú. Kadaň - Rada doporučuje ZM ke schválení prodej p. č. 
1482/60 (o výměře 55 m2) k. ú. Kadaň a obci Kadaň oddělené dle 
Geometrického plánu,  
- Geometrický plán č. 3016-44/2020 ze dne 14.10.2020, 
- usnesení ZM č. 201/2020 ze dne 10.12.2020, 
- Kupní smlouva ze dne 26.02.2021 - schválení prodej p. č. 1482/60  
(o výměře 55 m2) k. ú. Kadaň a obci Kadaň, 
- doložka o zveřejnění kupní smlouvy č. 15648/21 v registru smluv dne 
26.02.2021, 
- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. 
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zn. V- 1561/2021-503 (s právními účinky zápisu k okamžiku 04.03.2021, 
zápis proveden dne 30.03.2021), 
- výpis z účtu KB, a. s. č. 19-1725441/0100 ze dne 23.02.2021, 
- účetní doklad č. 3036-02 ze dne 23.02.2021- úhrada kupní ceny, 
- účetní doklad č. 200001 ze dne 31.03.2021 - vyřazení pozemku. 

Smlouvy o ručení - Prohlášení ručitele ze dne 02.11.2021 mezi městem Kadaň (ručitel) a 
korporací Nemocnice Kadaň s. r. o., IČ 25479300 (dlužník), vůči bance 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Praha, IČ 64948242, 
z titulu smlouvy o úvěru reg. č. 770/21-120, uzavřené dne 02.11.2021 
mezi bankou jako úvěrujícím a dlužníkem jako úvěrovaným, na základě 
které banka poskytla dlužníkovi plnění do celkové výše 270 000 000 Kč, 
- ručitel se zavázal, že zajišťované dluhy až do částky 70 642 500 Kč  
na základě písemné výzvy banky uhradí, jestliže nebudou v přiměřené 
lhůtě uhrazeny dlužníkem, ač k tomu byl dlužník bankou písemně vyzván, 
- ručení je platné do 31.12.2027, 
- převzetí tohoto ručitelského závazku schváleno ZM usnesením  
č. 111/2021 dne 23.09.2021, 
- inventurní soupis SÚ 982 AÚ 0300, podchycení ručitelského závazku  
v podrozvahové evidenci. 

Smlouvy o věcných 
břemenech 

- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku ve vlastnictví 
obce parc. č. 2434/3 v k. ú. Kadaň uzavřena s Kabelovou televizí Kadaň, 
a. s. (IČ: 46709584) dne 25.01.2021, 
- Výpis usnesení č. 31/2021 ze dne 21.01.2021, 
- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci  
sp. Zn. V-1033/2021-503 s právními účinky ke dni 12.02.2021, 
- faktura odběratelská KOF 2100024, 
- účetní doklad č. 110003 k faktuře KOF 2100024, 
- bankovní výpis z účtu vedeného u Komerční banky, a. s. poř. č. 62  
ze dne 24.03.2021, 
- účetní doklad č. UCT2100929. 

Zveřejněné záměry o 
nakládání s 
majetkem 

- doložka o zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1482/1 k. ú. 
Kadaň (vyvěšeno dne 21.08.2020, sejmuto dne 07.09.2020 včetně 
grafického znázornění).  

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Kadaň, schválená RM dne 21.01.2021 usnesením č. 12/2021, s účinností 
od 21.01.2021, 
 
- veřejná zakázka malého rozsahu (dále také "VZMR") na akci 
„Modernizace sportovního areálu pro nohejbal  - oplocení a hřiště č. 1", 
- návrh firem k obeslání schválen RM dne 18.02.2021 usnesením  
č. 87/2021, osloveno 5 firem, doloženo 5 doručenek o doručení výzvy, 
- Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky ze dne 19.02.2021 
schválena starostou města, 
- Seznam doručených nabídek ze dne 05.03.2021 v 9:00 hod., doručeno 
pět nabídek, 
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace ze dne 
05.03.2021, včetně prezenční listiny ze dne 05.03.2021, 
- Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů člena komise pro otevírání 
obálek ze dne 05.03.2021,  
- Zápis o posouzení a hodnocení nabídek z jednání hodnotící komise  
ze dne 8. 3. 2021, doporučení pro RM schválit dodavatele s celkově 
nejnižší cenovou nabídkou - Bauvant s. r. o., Praha 5, IČ 27449416,  
s celkovou nabídkovou cenou 1 551 900,92 Kč bez DPH,  
tj. 1 877 800,11 Kč včetně DPH, 
- Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů člena hodnotící komise  
ze dne 08.03.2021,  
- rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele schváleno RM dne 
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18.03.2021 usnesením č. 212/2021, 
- Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, doloženo pět 
doručenek,  
- Smlouva o dílo č. 3/3/2021 se společností Bauvant s. r. o., IČ 27449416, 
Praha, ze dne 29.03.2021, v celkové hodnotě díla 1 877 800,11 Kč  
vč. DPH,  
- smlouva zveřejněna v registru smluv dne 30.03.2021, 
- Dodatek č. 1 - změny rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace 
doložených změnovým listem č. 1 a č. 2, cena předmětu díla se sjednává 
jako maximální ve výši 1 617 514,71 Kč bez DPH, tj. 1 957 192,80 Kč 
včetně DPH, ze dne 14.06.2021, v registru smluv zveřejněno dne 
14.06.2021,  
- došlá faktura č. 2021062 ze dne 23.06.2021, úhrada faktury - účetní 
doklad č. 1224 ze dne 30.06.2021 k bankovnímu výpisu KB, poř. č. 115, 
ze dne 30.06.2021, 
- skutečně uhrazená cena zveřejněna. 

Výsledky kontrol 
zřízených organizací 

- v roce 2021 nebyly provedeny kontroly příspěvkových organizací, 
- z důvodu personálních změn a dlouhodobé nemoci probíhaly pouze 
konzultace a metodická výpomoc.  

Peněžní fondy 
územního celku – 
pravidla tvorby a 
použití 

- ÚSC zřídil Sociální fond zaměstnanců, 
- pravidla stanovena směrnicí tajemníka,  
- v přezkoumávaném období platné verze: 
- 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, 
- Směrnice pro používání finančních prostředků ze sociálního fondu 
zaměstnanců účinná od 01.03.2021,  
 
- zůstatek bankovního účtu sociálního fondu dle výpisů ke dni 30.09.2021 
a 31.12.2021 souhlasí s účetním záznamem SÚ 236 Běžné účty fondů 
územních samosprávných celků výkazu Rozvaha a řádkem 6020 výkazu 
FIN 2-12 M, sestaveným ke dni 30.09.2021 a 31.12.2021, 
- zůstatek SÚ 419 Ostatní fondy vykázaný v účetnictví souhlasí ke dni 
30.09.2021 a 31.12.2021 se zůstatkem SÚ 236 Běžné účty fondů ÚSC, 
- účetní doklady č.: 000701 - 000707 k bankovním výpisům KB s. s.  
(SÚ AÚ 236 0100) poř. č. 39 - 45, za období 09/2021 (čerpání i tvorba). 

Finanční a kontrolní 
výbor 

- zápis z jednání kontrolního výboru dne 07.04.2021,  
- zápis o provedené kontrole cestovních výdajů dne 01.06.2021 - zjištěny 
nedostatky, 
- zápis z jednání finančního výboru dne 01.03.2021, 14.06.2021, 
06.12.2021, 
- zápis z kontrolní činnosti finančního výboru ze dne 22.09.2021 - bez 
závad. 

Nespecifikován - poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední  
4 rozpočtové roky činí 0 %, hranice daná zákonem č. 23/2017 Sb.,  
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, nebyla překročena. 

Účetní závěrka ÚSC 
Kadaň za rok 2020 

- za rok 2020 projednávána a schválena ZM dne 24.06.2021, usnesením 
č. 72/2021. 
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II. Zástupce města Kadaň prohlašuje, že územní samosprávný celek v roce 2021: 

- 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,  
- nenakládal a nehospodařil s majetkem státu, 
- nezastavil movitý a nemovitý majetek. 

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání 

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření  města Kadaň za rok 2021 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků  

I. zjištěných v minulých letech  

Při přezkoumáníí  hospodaření  za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky..   

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2021 

Pří dílčím přezkoumání za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

D. Závěr 

I. Při přezkoumání hospodaření města Kadaň za rok 2021  

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

II. Při přezkoumání hospodaření města Kadaň za rok 2021 

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 6,98 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,95 % 

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

IV. Při přezkoumání hospodaření města Kadaň za rok 2021 

bylo ověřeno dle ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, že dluh územního celku nepřekročil 60 % 
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
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Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a 
odborné posouzení předložených dokladů dne 29.03.2022. 

Místo a datum vyhotovení zprávy:     
Ústí nad Labem dne 29.03.2022 
 

Ing. Věra Pelikánová 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
 
 
 

Ing. Alena Babická 
kontrolor 
 
 
 

Ing. Blanka Pospíšilová 
kontrolor 
 
 
 

Ing. Barbora Jirásková 
kontrolor 

 
 
 
Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kadaň za rok 2021,  
IČ: 00261912, o počtu 14 stran byl projednán dálkově (prostřednictvím telefonické 
komunikace)  dne 29.03.2022 s panem PaedDr. Jiřím Kulhánkem - starostou města. 

Záznam o projednání byl doručen dne 29.03.2022 do datové schránky města a dne 
30.03.2022 potvrzen starostou 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.  
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