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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

KLECANY
Ičl0021o29o

z^ rok20l6
Přezkoumání hospodďení města Klecany za rok 2016 bylo zahájeno dne 27 '0,7.2016dolučením oznámení o zahájení přezkormráni lrospodďeni zasianéiro piezkoumávajícíro
orgánem'

Přezkoumáni s€ uskutečnilo t e dne(h:. 8. 11. 2016 - 9. 11.2016. 03.04.2017 - 04.04.2017
na.základě 

'ziikoía 
č.-42012004 sb', o přezkoumávání hospodďení územních samosprávných

celků a dóťovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č' 25512012 sb.' o konfuole (konholuí řád).

Přezkoumávané období:

Přezkoumání proběhlo v sídle města:

Přezkoumíní rykonali:
- kont.olol pověřený řízením přgzkoum{iní|
- kontloloři:

Zástupci města:

01.01,20r6 - 31.12.2016

Klecany
Do Klecrinek 52
250 ó7 Klecany

Ing. Helena Fřancová
Jiří černovst ,;

Ivo Kurhajec - starosta
Bc. Daniel Dvořák - místostarosta
Miroslava Peková _ finanční účetní



Pověření k piezkounání podle Š 5 odst. 1Zákonač.42o/2004Sb.'$4a$6zákona
č. 255/2012 sb'' vše ve znění pozdějších 

'piedpisů' 
vydala vedoucí odboru kontroly

Krajského úřadu středočeského klaie Mgr' Štěpánla Dvořáková Týcová dne 25'7'2016'
pod č.j. 1 03459/20 l 6,1(USK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $ 2 zrik' č. 42ol20o4 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodďení územrrího celku' 1vořící součást závěIečného íčfu;odle
zákona č' 250/2000 Sb'' ve znění pozdějších předpisů, a to:

_ plnění příjmů a výdajů rozpočtu' \'četně peněžních operací týkajícíchse lozpočtových
plostředkťl,

- Íinarrční operace' týkající se tvorby a použiti peněžních fondů,
_ náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku.
- peněŽ1í operace' týkající se sdružených pťostiedků vynakládaných

mezi dvěna nebo více úzenrními celky, anebo na základě
prar rickjmi rebo lyzi.kl mi osobami.

na zák]adč slnlouvy
smlouvy s jinými

_ finanční opeface' týkajíci se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisri o účetnictvi,
_ hospodďení a nakládriní s prostředky posk}'tnutými z Národního forrdu a s dalšími

prostředky zc zahmničí poskytnutými na základě mezinárodních snluv.
- vyúčtování a v}pořádání finančních vztahů ke státníIu lozpočtu, k rozpočtům kJajťl,

k rozpočlům obcí kjiným rozpočtum' ke státním londům a k dalším osobám.
- nakládání a hospodaření s majetken ve vlastnictví úZemdho celku'
- nakládání a hospodďení s maj etkem státu, s nímž hospodďí úzenní celek'
- zadáýání á uskutečňování veřejnýclr zakázek, s výjimkou úkonů a postupťr

přezkoumanýcb orgánein dohledu podie zviáštního právrrího předpisu,
' stav pohledávek a zál'azků a nakládriní s nirrri'
- ručer.í za záýazky fyzickýclr a prár'nických osob,
' zastavování movitých a nemovitých věcí ve plospěch tŤetích osob.
" zii/ovlÍ.i r ec"jch bremcn k naiclku ú7em..ho celku'
_ účetniclví vedené Ílzemnín ce]kelD'

Přezkoumárí hospodďení bylo provedeno výběrovým způsobem s ol. edem na význaÚnost
jednotlivých skutečností podle přednrětu a obsahu přezkoumání. Při posr-rzovriní jednotlivýclr
právních úkonťr se vychází ze znění plávních piedpisů platných ke dni uskuteónění tohoto
úkonu.

Podle ustano\'ení $ 2 odst' 3 zikona č. 42012004 Sb. nebyly předměten pŤezkoum.iní údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daliového řádu'

Poslední kontlolní úkon byl učiněrr dnem předání zprávy o výsledku přezkoumáni:
04.04.2011.



A' Přezkoumané písemnosti
Rozpočlový r"jhled

" na lok 2014 _ 2017 schválený zastupitelstvem něsta 12' 12.2013
" na rok 2018 - 2020

Návrh rozpočtu. na rok 2016
. doložka o zveřejíění návrhu v tennínu zl '11'2015 - 20.11.2015

schválený řozpočet. na rok 2016 schválený zastupi1elstvem města dne 19.1l.2016.jako vyrovnaný, pŤíjmy
a výdaje ve výši 60.214.595'- Kč. v paragrafovém členění

stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím. Sdělení závazných úazate1ů pro rok 2016 ze dne 8'].2016
Zík]adní škola a Mateřská škola Klecanv

příspěvkové organizaci

. 
!9:l"1í závazných ukazatelů plo rok 2016 ze dne 8'1'2016 piíspěvko!é organizaci
Základní umělecká škola Klecany. Sdělení ze dne 3l.3'2016 o schválení rozdělení hosporlářského výsledku za rok 2a15
příspěvkové organizaci Základ1 škola a Matcřská škola Klecánv. Sdělení ze dne 26'2'2o16 o schválení rozdělení hospo<lářskéhá výsledku za íok 2oI5
pŤispěvkové organizaci Zlrkladrrí umělecká škola K]ecanv

Ro/počlová opátřeníl lozpočtová opatření schválená zastupitelstven města:
č. 1 dne 3l'3'2016' č' 3 dne 19.5.2016, č.6 dne 22.9'2016' č.9 dne l0.11.2016,

č' l I dne l2' l2.20'o
! Iozpočtová opatření schválená ladou města:

č.2 dne 5'4'2016' č.4 dne 15'6'2016, č' 5 dne 29'8.2016' č' 7 dne l0.10.2016. č.8 dne
17.l0.2016 . č' 10 dne 28'11'201ó' č' 12 dne l9.l2.2016. č. l3 dne 30-]2-20] 6

Závěř€čný účet
. za rok 2015 projednán a schválen zastupitelstvem města dne 16.6.2016

''s výbradou'' a přijetím nápÍavných opatŤe1. DoloŽka o zveřejnění náwhu závěrečného účtu za rok 2015 v temínu 2,7.5'2016 -
13.6.2016

Výkaz pro hodnoccní plnční rozpočtu. k 30.9.2016 ze dne ó.10.2016. k 31' 10.2016 ze dne 8.11.201ó. k 31.12.2016 ze dne 3 .2.2()1'7
výkaz zisku a ztřáty. k ]0'q'20lo le dne '4. l 0.)0ló. k3I.12'2016 ze dÍ\e Í'1.2.201'1
Rozvaha
. k 3 0.9.2 01 6 ze dn e 24.10.2016. k31.72.2016 ze drLe I't.2,201j

Příloha rozvahy. k 30.9.2016 ze dne 24.10.2016. k 3 1 . 12.201 6 ze dne 17 .2.2017
Účtový rozvrh. v elektronické podobě piatný plo účetní období 2016
Hlavní kniha. v elel1ronické podobě Za období 01 _ l0/2016-dlepotřebyZedne 8.l1.2016. v elektlonické podobě za ob(lobí 01 - 1212016 - dle potieb y ze dne 3'4.201,7

s \ryjádřením



' anal}tická hlavní k1iha za období 10/201 6 Ze dne 8. 1 1'201 6

' anal]'tická hlavní kniha za období 1212016 ze dne 3'4.2al'7
Kniha došlých faktur
. v elekhotické podobě k 31. ] 0.2016

' v elektror'rické podobě k j1.12'201ó

Kniha odeslaných faktur
. k 31.10.2016
. v elektronické podobě k 3l '12.2016

Faktura
. h]avní činnost - dodavatelské faktuy č-: 210416 - 210500,210620 - )'10'723' 210809 -

21092',7
. hospodářská činnost - dodavate1ské faktm1'č.l 220106 220160,220188 - 220210
. odběratelské faktuťy č'| 20160103 - 20160128. 20160198 2'0160222, 201.60230 -

20160238
Bankovní výpis
. č'; 30 - 40 běŽného účtu KB a's' 43-7353'780221lala0 (účet "fond sportu a volDého

. č.: 109 - l30' 183 - 213' 232 - 252 bčžného účtu KB a's. 19-5 528940247/0100 (účet

''hospodářská činnost'')
. č': 109 - 13o. 183 - 21]. - 255 běžného účtu KB a's' 2228201/0100 (účet "hiaýní

činnost")
. č.:2'J -31,5'/ -'72.81 - 89 bankovního účtu ČNB 94-3917201/07]o
. č.: 28 - 31' 36 - 38 běŽného účtu CSOB a.s. 186680162/0300
. č': 2, 12' 1,1 běŽného účtu KB a's' 101-5778530261l0I00 (účet ''lekonstrukce

komunikaci II.etapa")
. č.: 11. 15 běžného účtu KB a.s' 107-8455880207/0100 (účet "školský obvod'')

' č.: 12' 14 běžného účtu I(B a's' l07-7330690237/0100 (ilčet "rckonstrukce sihiice")
. č.: 16. 21 běžného ilčtu KB a's' 107-4709000217/0100 (účet "zatep]ení Zdlavotního

střediska")
. č.:13. 16 běžného účtu KB a-s' 107-3 631 1 1 027710100 (ítčet "ťekonstrukce NlŠ '')
. č.: 11. 13 běžného účtu KB a's' I0'7 -2321520217l0I00 (ílčet "cyklostezka")
. č.: 12. 14 běžného účtu KB a's' 43-8'l11050287/0100 (ílčet ''revitalizace nánčsti'')

Úč"toi dokl'd

310430 - 310434, 110502, 310516, 310593, 310597.310676, 310680, 310760, 310771,

310926. 310928, 31 1007, 31 1022, 3l i 028, 311037, 3I 1061, 311076, 311077, 311100 -

311 102, 311 104, i I I 107, 330005. 330028, 330029, 330044 - 330047, 330054

PoLlední Lniba (deníL)
. hospodářské činnosti za období 05, Ia' 12/2016
. Stop stav pokiadní hotovosti pok]adny hospodářské činnosti k dafu 8.11'2016 (8:15)

činil 3B'266'- Kč a soul'rLasil na pokladlrí evidenci
. h1avní činnosti za období 05' 10' 12/2016
. stop stav pok1adni hotovosti pokladny hlavní činnosti k datu 8'11.2016 (8:20) činil

53'174,- Kč a souhlasil na pokiadní evidenci
Pokladni doklad
. hlavní činnost č.: 411222 - 411502,412394 - 4l2643' 412885 - 413088
. hospodářská činr]ost č.:420l'78 - 42a22'l,420410 - 420469 

' 
420521 -42055ó

Evidence pohledávek
. sloŽka upomínání a vymáhání poh]edávek za hlavní a r'edlejší čiínost - dle potřeby



nnvemtuťní soúpis ÚnajeÍlnn a závazn<ů. složka "Inventarizace majet1o a závazků k 3i.i2'2016"
l[zdolá agenda

' .ekapitulace m€zd za období 0], 02, 06' 03/20i6 - d1e pctieby
Odmaěňovállí členů zastupiÚeNstva

" stanovení měsíčních odměn íeuvolněnýln čienům zastupitelstva iněsta Ze díe
30.10.201 1 

" 
24.11.201 4 a 20.4.201 5E r€kapitulace mezd za období 0l,02,06" 03, 10/2016 - rjvolnění a neuvolněirí č1enové

zastupitelstva městaE lekapitulace fuezd Za období 01 _ 12l20i6 - uvolnění členové Zaslupitelstva města

. 
u mzdové listy 2a rok 2016 - rtvolněný stalosia. uvolněný místostalosta

Llčetr atví osÚafu!í. účetní závěIka 20l5 města l{ecany, schválená Zastupitelstvem města dne 16.6.2016€ účetní ZávěIka 2015 Zríkladní škoia a Mateřské školy Klecany. schváená radou města
dne 31.3.2016 a 30-5.2016o úče1j1í závěrka 2015 Zák1adni rulělecké ško1y l(lecany, schvríená radou města dne
30'5'201ó

VýÍ{az zisku a zÚráry zříze ýah příspěvko\xýah organízací
" k31.12'2016 ze drLe21.2.201''] Zť&|adní škola a Mateřská škola Kiecanv. L ] l' ]2'20 lo ,/e Cinc B' '',l0l7 ./a]' lcdní umélecK; ikola Klecan)

Rozvaha zřízenýcln příspěvlrolýcla organizací, k 31.12.2a16 ze dÍ,e 24.2.20I'7 Základní škola a Mateřská škola Klecanyd k3l'12.2016 ze dtLc 8'2 '201'1 Za)<ladní umělec]é škola Klecany
s&1trou\T o ďíloo Smkluva o dílo č' 010/20l6 uzavřená dne 29.6.2016 se zhotoyitelem RENASTAV s'r'o.,

Lehovice Praha 5, 1Č:26735580, na rekonstrukci sluŽebního b\.tu v areálu Mateřsl(é
šLoI) \ Klecanech. cena dllc q4 l'701. ]) KÓ Vcelné DPH l 8 l 8'87j.45 oe7 DPH). Dodatek č. 1 ze dne 19.8'201ó ke Smlouvě o dílo č. 010/2016 uzavřené dne29.6'2016 -
Změna t€Ímínu pltění

. Dodatek č' 2 ze dne 3'10'2016 ke Smlouvě o dílo č. 010/2016 uzavřené _ zněna
smluvní oeny díla 1.043'039,- Kč včetně DPH (906-990'65 bez DPH). stnlouva o dílo uzavŤená dne 16.5'20i6 se zhotovitelem Elluma Elis s.I.o. Pťaha 1'
IČ: 01688260 na reaJizací ''Wolkoutového hřiště Kleca y',, cena díla 517'144'32 Kč
včetně DPH (427'392,- Kč bez DPH). Dodatet č' 1 Ze dng l2.8.2016 ke Smlouvě dílo uzavřená dne 16.5.2016 se zhotovitelem
Enuma Elis s.r.o' Praha 1 - znrěna piedmětu plnění a telmíDu plnění

snrlouw o převodrn ina'jctku (koupě, prodej, směraa' převod)
" Směnná smlouva ze drre 18'4'2016 na směnLr pozen (u p 'č.2361117 o qýměře 15 m2

v k.ú' Klecany, směňují město Klecany a fyzická osoba
" Kupní smlouva ze dle 25.5'2aI6 na prodej obecních pozemků p.č. 452/9 o výměře

26 m2 a p'č. 452lB o výměře 42 m2 v k'ú_ Klecany, prodávající město l(lecany, kupujíci
společnost AVAPS s'I.o' Klecanye Kupní smlouva ze dne 1'11.2aL6 na prodej obecníc]r pozemků p.č' 463184 o vý!ěře
i328 m2 v k'ú' I(ecany, prodávající měsb l(ecany, J<upující společnost AVAPS s'r'o'
Klecany

. Kupní smlouva č. s l213i]5 ze drLe 26,7'2016' nákup pozen o p.č' 373li2 o vÝměře_a8 
m2 v k.r-' |(lecarJ. orodlrlj c,ies) Česke repr b|'k1..'p' I'lradec lt-á|ové kupt!íc'

měs1o KlecaÍry

' Daťovací sm]ouva Ze dne ]6.i1.2016, předmětem smloulY je darování okružní
křižovatky na silnici li/608dárce P3 Prague D8 s.r'o', obdarováný město Klecairy



Darovaci ŠmlouÝJ
. Dalovací smlouva č' 0230002859 ze dne 29.6'2016 na poskytnutí finančního daŤu městu

Klecany ve výši 375.770'- Kč, dárce Letiště Praha a.s., Pralra 6. Da_rovací smlouva č. 0230003073 ze dne 12'10.2016 na poskytnutí finančního daru
městu Klecany ve výši 50.000'- Kč, dárce Letiště PIúa a's.. Praha 6. Da.ovací smlouva ze dne l8. ]0.2016 na posk}tnutí finančl ho daru ve výši 10'000,- Kč,
dlíce město Klecany' obdarovaný Na kole dětem - nadační fond J' zimovčáka. veselí
nad Moravou

Srnloury o výpůjčce. smlouva o výpůjčce uzavřená dne 12.12.2016 na wýpůjčku objeklu budovy čp.74
se st.p.č. 7211 o vjměře 478.07 n]2 v k'ú. Klecany, půjčitel město Kiecany, v1půjčitel
sdruženi Pravý Hladec z.s.

smlouvy nájemnír Smlouva o nájmu uzavřená drre 16.1'2016 na pronájem části pozemtu p'č:. 626138
o výměře 20 m2 v k.u. Klecany, plonajímatel rněsto Klecany' nájemce fyzická osobyn smlouva o nájmu neb}'toÚch plostol č' 019/2o16 uzavřená dne 19.8'2016 na plon;jem
části budovy č-p. 9'13 koje 24 a část pozemtu p 'č' 463/'l v k.ú. Klecany' pronajímatel
město Klecany, nájemce společnost BelizaÍt s'l.o. Plaha 10. smlouva o nájmu nebytových prostol č' 03012016 lzavřená
na pronájem části budovy č.p. 9'14 ko|e 8 a část pozemku p.č' 46317
pronajímatei město Klecany, nájenrce Mat1in Hanuš, Zlonice

Zveřejněné záměry o nakládání s maietkem. Záměr města na směnu pozemku p.č' 236/1I'1 o výměře 15 m2
zveřejněný v tenrrínu 16.3.2016 - 31 '3 '2016

dne 30.12.2016
v k.ú. Klecany,

v k.ú. Klecany,

' Záměť města na plodej obecDích pozemkťl p.č. 45219 o ýměře 26 fi2 a p.č' 452/8
o výněře 42 m2 v k.ú' Klecany, zveřejněný y tetritinll 12'2.2016 - 29.2.2016

' Z{iměI města na prodej obecníc1't pozemků p'č. 463/7 o výmčře 1328 m2 v k.ú. Klecany,
zveřejněný v temínu zveřejněný v termínu 21'6.2016 - '1 .7.2016. Záměr města na ptonájem části pozemku p.č' 626138 o výměře 20 m2 v k'ú. Klecany,
zveiejněný v temínu 1'l.12'20l5 _ 30.12'20i5l Ziíměr města na plonájem čásli budovy č'p' 943 koje 24 a část pozemku p.č' 463/7
v k'ú. K]ecany, zveřejněný v telmínu 8' 1.2016 - 23 '1'2016. Záměr města vypůjčit pal' č' st.7211 ovýměře478,07m2 a objekt čp.74 v k'ú' Klecany,
zveřejněný v tel]]'únu 16 '1I .2016 - 2.I2 '2016. záněr města na pronájem části budovy č.p' 944 koje 8 a část pozemku p.č. 463/7
v k.ú. Klecany, zveřejněný v temínu 14.l 1.2016 - 30' 11'20l6

Smloulry o věcných břemenech. Smlouva o Zřízení věcného břemene - sluŽebnosti č' EP-1'2-6oo2I64lI,a06l20I6 ze dne
25.4.20i6' povinný město Kl9cany, oprávněný ČEZ Distťibuce. a.s. Děčín

Smlowy a daIší materiáIy k přijatyrn účelovým dotacím
' veřejnoprávní smlouva o dotaci na proýoz a loz:ýoj přívozu v obci Klecany na rok 2016

ev.č. S-9908/DoP/20l6 ze dne 28.6.2016, dotace ve qÍši 380.0oo,_ Kč, posk}tovatel
Středočeský kraj, Zboťovská 11, Plaha 5

smlouvy a další materiáIy k poskyhuqým účeloqÍm dotacím. smlouva o poskýnutí veřejné finanční podpory č. 1312016 ze dne 20'5'2016,
poskytnuto z lozpočtu města 502.000,_ Kč na podpolu sociálních sluŽeb' příiemce Fami
charila Nera(ovice. Vyúčtování služeb Famí charity Nemtov jce za rok 2016 ze dne'l '3.2'OI.7



Smlouva o poskytnutí veřejDé finanční podpory č. 12/2016 ze dne 23.5'2016'
posk}.tnuto Z lozpočtu něsta 365.000,- Kč na sporto\tÍ óinnost, piíjemce TJ sokol
Klecan)
Dodatek č' 1 ze dne 5.10.2016 ke Smlouvě o posk}.tnutí veřejné finarrční podpory
č. 1212016 ze dne 23.5'2016' změna výše dotace - 4ó5'000,- Kč' příjemce TJ soko1
Klecany
Vyúčtováni veiejné finalční podpoly posk}tnuté na základě smlouvy č' 1212016 ze dne
18.1.2017. Smlouva o poskýnutí veřejné fi nalční podpory č' 1 ]/2o 1ó ze dne 23 

' 
5 '201 6, piíspěvek

ve výši 250.000,- Kč na aktivity, piíjemce Pravý lTradec' o.s. Klecany. vyúčtování poskytnuté veřejné finanční podpoly dle Sn'r1ouvy o poskyhutí veřejné
ťrnanční podpory č. \1/2016 ze drc 30.1'201'7. Snlouva o posk}'tnutí veřejné finanční podpory č.712016 ze dne 9.5'2016' poskýnuto
z rozpočtu města 26'000'- Kč na pronájem tělocvičny. piíjemce Spolek Judo Bivoj
Praha 13. vyúčtování příspěvku Z rozpočtu něsta Klccany na rok 2016 ze dne 19' 1.2017

Dohody o pracovní činnosti. ze dne 18' 1.2016 na úklid v budově knihovny
Dohody o provedení práce. ze dne 20.1'2016 na v}tvořenÍ zápisu ze Zasedání zastupitelstva obce (max. 15hod.)t ze dne I.2.2016 na měření Zatížení komunikací ul. Čsl' Armády a Do Klecánek

(max. 25 hod.). ze dne 1]-6.2016 na úklid města. ze dne 18.8'2016 na asistencí v den fcstivalu (12lrod')
Pracovíí smloulT včetně platových Iýměřů. Placovní smiouva ze dle 24.2,2016 na fnntci investiční technik _ projektový manažel. Platový výmú ze drte 24.2.2016. Platový výměr ze dne 31'5.2016. Mzdový list Zaměstnance za období 01 _09/2016
smloulT ostatní. veřejnopřávní smlouva o poskytnutí návfatné {inanční výpomoci č. 212o16 ze dne

26.2'2016, finanční výpomoc ve výši 50.000,_ Kč' příjemce výpomoci TJ Sokol Klecany. Veřejnoplávní sm1ouva o posk),1nutí návÍatné finančni výpomoci č. 412016 ze dne
i7'5.2016' finanční výpomoc ve Úši 50'000,_ Kč, příjemce výpomoci Pravý Hradec,
o.s, Klecany. Piedávací plotokol ze dne 9.11'2016 na předání svěřeného majetku - konvektomalu
v pořizovací hodnotě 529.254,_ Kč' předávající město Klecany, přebírající Zr1kladní
šl'ola a Matei.ká ilola K lecan)

Dokumentace k veřejným zakázkám. ZBkázka malého rozsahu na ťekonstrukci služebního b1tu v areálu Mateřské školy
v Klecanech, na zríkladě zadávací dokumentace mailovou poštou 17 společnosií
obdržely výzvrr k podání nabídky' ve stánoveném termínu cenovou nabídku předložily
dvě 1irmy. r'ybrána by1a firma s nejnižší cenovou nabídkou oTISTAV s-ř.o. Praha 9,
Ic:24832898, vybraná společnost odstoupila, neuzavřela smlouvu o dílo. následně bvla
oslovena a uzavřena smlouva o díIo s se zhotoviteleln, krerý podal drulrou nejnáší
nabídku RENASTAV s'r'o' , Lehovice Praha 5, IČ: 26735580, cena clíla 94l.703.j2 Kč
včelné DPH. Zakázka malého rozsaiu na realizaci ''Wolkoutové1.lo hřiště Kiecany'', předloŽeny tři
cenové nabídky' na.jednárí lady města dne 2'5'2016 byla vybrána a sihváIena jako



dodavatei společnost Enuma Elis s'r.o' Praha 1' IČ: 01688260, cena díla 5 11.144.32 Kč
včetně DPH (427.392.- Kč bez DPI-{)

Voilřní předpis a rměrnice
. směmice č. yZ1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. schválená radou

mesla dne 2J']'20'5 - I 5.5'20lo 7rušena. Směrnice č. s 1/2016 k zad'áýžú1í veřejných zakázek malého rozsahu' schválená radou
města dne 9.5.2016' účinná od 16.5'2016. směrnice č. S 2/2016 o oběhu účetních dokladů. schválená radou města dne 7.l1.2016.
účinná od 7.1l.2016

Informace o přija{ich opatřeních (zák. 42012001sb.,32012001 Sb., apod'). Nápťavná opatření - doručená kontrolnímrr orgánrr dne 24.ó.2016
Zápísy z jednání zasÚupitelstva včetně usnesenÍ. konaného dne: 19.1]'2015' I0.12.2015,25.1'2016, 31.3.2016, 19'5.2016' 16.6.2016,

25.'7.2016^ 22'9 '2016, I0'11'2016. 12' 12.20J6 - nepŤezkoumáváno, pouŽito podpůmě
Zá|isy 7 jCdnání rady včetně usnc\ení. konaného dne 4.1.20l6, 11.1'20l6' 18.1.2016' 25'1.2Dl6' 2.].1.2016' 8.2.2016,

r5.2.2016, 22_2.2016, 25.2.2016, 7.3.2016, 14.3.2016, 21.3.2016, 31.3.20r6, 5.4.2016,
18.4.2016, 2s.4.2016, 29.4.2016, 2.5.2016, 9.5.2016, I 6.5.2016, 30.5.2016 , 6.6.2016,
15.6.2016, 27.6.2016, 18.'7.2016. 25.7.2016, 15.8.2016,29.8.2016, 12.9.2016,
19.9.2016, 3.10.2016, 10.i0.2016, 11.10.2016, 24.10.201,6, 3t.t0.2016, ,t.11.2016,

14.tL20t6, 16.11.2016. 2L11.2A16,28.11.2016, 5.12.20t6, 8.12.2016, 12.12.2016,
19 'I2.2016,30 '12'2aI6 - nepřezkoumáváno, pouŽito podpťlmě

Výs|ed\ kontrol zřízených organDací. Zápis o provedené veřejnosprávní konlro]e Základni školy a Mateřské školy Klecany
ze dne ] ' l0'20 ló. lterou pr.li cdli d v: Člerot e finanČniho r ybor r. Zápis o provedené veřej;osprávní kontrole Zrákladní školý a Mateřské školy Klecany
ze dne 16.l .2017' ktelou plovedli starosta a dva členové finatlčního výboru, zápis o pÍovedené veře.jnospťávni kontroLe Základni unrelecke Škoiy Klecanv ze dne
] J 'o'20I6. klerou pror cd'i dr a Členor i finanČního Wboru

V kontolovanén období město Klecany' dle prohlášení starcsty města, neuzavře]o snloulu
o výprose, o nab1ti' převodu, nebo o zřízeni práva stavby k pozen <u ve svénr vlastnictví, anijinou smlolrvu o nabýí a převodu majetku, neruči]o svým majetkem
za zá,lazky fyzických a právnických osob, a to a v případech taxativně vyjmenovaných
v $ 38 odst' 3 ziíkona o obcích' nezastavilo moviý a Iemovitý majetek, neuzavřelo smlouvu
o přijetí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzelí dluhu, o převzetí ručitelskéh o záyazkts'
o přistoupení k závazku a smlou!'u o sdružení, smlouvu o spo]ečnosti a poskytovánr'
majetkových hodnot podle smlou\,T o sdružení' jehoŽ je město spo]ečníkem, nekoupilo ani
neplodalo cenné papíry' obligace, nevydalo komunální dluhopisy' nezřír:lilo ani n;zrušilo
peněžni fond' nezřídilo ani nezrušilo příspěvkovou olganizaci a organizační sloŽku,
nezaložilo ani ltezlušilo plávnickou osobu. neuskutečnilo majetkové vklady do právnických
osob.



B' zjištění z přezkoumání
Při piezkoumálí hospodaření města Kleoany:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

c. PInění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky _ porušeny níže uvedené předpisy:

. Nařízení vlády č. 3712003 Sb., o odměnách za {ikon funkce čl€nům zastupitelsteY,
ve zněnÍ pozdějších předpisů

S 1 odst. l, nebot':
Neby]a s|Iáv!ě stanovena výše měsíční odměly uvolněného člena zastupitelstva
za období )eden až zžiÍí/2016. Výše odměny nebyla uvo]něnému stalostovi
a místostalostovi vypočtena k 1.1.2016 dle Přílohy č. 1 k nařízení viády č. 3712003 Sb.
plaÚé l' l.l' '0Ió.

NÁPRÁVENo
odměny uvolněnému s|arostoýi a místostaťostoýi b1iy doplaceny ve nzdách za obc]obí
]0/20Ió'

r 
_ 

vyhláška č. 323/2002 sb., o řozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
S 2 odst. 2, nebot':

Uzemní celek nedodrŽel druhové tiídění rczpočtové skladby' ve výkazu FIN 2 -12M
sestavenén k 31.10'2016 ze dne 8'1l'2016 je nesprávně účtová1o na položce 5222
"Neinvestiční transfery spolkťrm'' o poskytnutých návralných finančníih 1ipomocía minusem o přijatých splátkách. Správně patří půjčené plostředk]' na po]ožku 5622
''NeinveŠliční půjčené pr.ostředky spolkům'' a přijaté splátky na polóžku 2420 ''splátky
půjčených prcstředků od obecně prospěšných spoiečností a podobných subjektů',' (iedná
se návrat[é lrnanční výpomoci posk}tnuté na základě veřejnoprávní smlouvy
o posk}1nu1í návlatné finanční výpomoci č. 2D016 ze dne 26.2.2016'a Veřejnoprávni
smlouvy o posk).tnutí návratné finanční výpomoci č. 4/2016 ze dne 17.5'2016).

NAPILA.VEj\O
Účetním doklartem č' 330a51 ze dne ]'12.20]6'

. 
' 

Z,ákolt č.137D006 Sb', o veřejných zakázkách, ve znění poztlějších přetlpisů
$ 147a odst. 1,2, nebot':

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavŤenou na veřejnou zakázku
včetně Všech jejích změrr a dodatků, a to do 15 dnri od jqjího uzar ienl'. Jedná se o Do<latek
č' 2 ze dne 3.l0'2016 ke Sm]ouvě o dílo č' 010/20l6 uzavřeíé dne 29.6.2016
se zhotoviteien RENASTAV s.r'o', Lehovice Praha 5, IČ12ó735580 - zmčna smluvní
ceny díla 1'043.039._ Kč včetně DPI_I (906'990'65 bez DPH).

NAPTLA.V-INO
Dodatek č. 2 ze dne 3 ' ] a' 20l6 ke Snlouýě o dílo č' 01a/2016 byt neřejněn 10.t } '2016'



b)

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpis1:

. zákoa č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
$ 102 odst, 3, nebot':

Rozpočtové opatřeni č' 15 ze dne 30.1l'2015' kteďn byly provedeny úpravy v lámci
paragrafů. nebylo schváleno ladou města'

NAPRÁVENo
PřijclÍo systémoýé opatření' k datu dílčíha přezkoumání se nedo'gtalek neopakuje'

. 
- 
čÚs t. rot _ 710 ($ 36 odst. 1 zákona o účetnictv0

CUS č. 703, nebot':
Uzemní celek nedodržel postupy účtování transferů, nebot,k 3l'12.2015 nebvlv na účTu
374 Klálkodobé přijaté zálohy na trans1ěry, případně 472 Dlouhor]obé pi]jaře zálohy
na^transfeťy vyJ<ázány zálohy' které město obdrželo z Ministerstva životního prostřejí
a- SFZP na lealizaci sníŽení enelgetické náročnosti budovy městského úřadu. hasičské
zbtojnice. ubytovny' zdlavotního střediska, základní umě]ecké školy a télocVič;''V Ílčetnictví jsorr účtovány nesprávně jako akce vyúčtované á vyhodnocené
s poskytovatelem dotací. ve skutečnosti Závěrečné vyhodnocení akcí probéhne v roce
20),6.

NAPRÁVDNo
Přija[o systémoýé opatřehí, opr(Neno účetním doktac]en č' 3]077] ze tlne 30.9'20l6.

' _ 
vyhláška č. 323i2002 sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdčjších předpisů

s2odst.6a7,neboť:
Ve výkazu FIN 2 - 12 M k 31' l2.2015 ze dne 21.1'20\6 nejsou v části xI. a Xll. uvedenv
příjmy a výdaje s označoním nástoj, zdroj. Přijnly a výdaji projektů spolufinancovanýciz rozpočtu Evropské unie (operační prograrn životní plostředí) nejsou označeny
požadovaÍým nástroiem č. 54 - operační p.ogram životní prostředi' Fo;d Soudržnosii
a z hleďska prostorového původu příjnrů a výdajů nejsou označenyjejich zdrojem' Jedná
se o příjmy a výdaje spojené s realizací plojektů na sníŽení enelgeticiě náročnosti budovy
městského úŤadu. zdravotního stieí']iska, hasičské zbr'ojnice' uby1ovny' základní uměiecké
školy a tělocvičny.

NAPRÁVENo
PřiiaÍo systémoú opatření' dle lýkazu FIN 2 - ]2M sestaýeném k 31']0.20]6 ze dne
B' l I' )0lÓ \a aedo'l, ck neopakttje
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D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření města Klecany za lok 2016 pod1e $ 2 a $ 3 z.ákona
č' ,l20l2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky' kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, kteřé již by|y napraveny.

(s l0 odst. 3 písm' a) zákona č. 42012004 Sb')

Upozornění na rizika dle s 10 odst. ,t písrn. 
^) 

zákona č. 42012004 Sb'' v platném zněnil
Neuvádí se.

PodíIy dle s 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/200,t sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na lozpočtu úzen]ního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podí1 zastaveného majetku na celkovém majetkt úzenního celku

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
celkový objem dlouhodobých závazků činí 571 4i 1,00 Kč'

3,94 oÁ

2'86 ?/Ó

0,00 %

Klecany 04.04.2017

Podpisy kontroloru:

Ing. Helena Francová

JiiiČernovský

,ln
KRA]SKY UR"A.D

sTitxDoČEsKÉHo K&ÁJE
odi'or kon1Íoly

l50 21 Praha 5' Zbo.ovská ]1

í)r. ,,
L-:.!;(:.:.':!::i

kontrolol po\ čřenj ii7enlm přezkoumání

-4-**.J
konttolot /

Tato zDřáva o výsledku Dřezkoumáni:

- je návrhem zprávy o výsledku piezkoumáni hospodďení. přičemž konečným Zněnim zpláVy
se stává okamžikem marného uplJrnutí ]hůty slanovené v s 6 odst. 1 písm' d) zákoía
ě. 420/2004 sb'' k podání písemného stanoviska kontroiotovi pověŤenétnu řízenim
přezkoumání

ll



_ke zjištěnim uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do l5 dnri ode dne předíni nár'hu zpráv). a lo kon1ro|oro\i povérenému ij,zením
přezkoumání na adresu: Klajský úřad středočeského kaje, odbor kontoly, Zbolovská ]1,
150 21 Pra-ha 5

_ tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodďeni obsahuje i wýsledky konečného
dílčího přezkoumání

- se \Thotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutámímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do Příslušného spisu územního ce1ku
vedeného odborem kontroly KIajského úřadu Středočeského kaje'

S obsahem zprávy o výsledku přezkounání hospodďeíí něsta Klecany o počtu 12 stran byl
seznámen a stejnopis č ' 2 píevzal, pan Ivo Kurhajec, stalosta města.

1šI'
Ivo Kurhajec
starosta města Klecany

Po7námká:

Rozdělovník:

StcinoDis Počet vÝtisků Píedáno Převzal

lx Krajský úřad
středočeskélro klaje lng- Helena Francová

2 1x
Město

Klecany lvo Kurhajec

Uzemní celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 písm' b) zákona č. 42012004 Sb., povinen
př|mout opatřeni k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoru'ftíní hospodaření a podat o tom písemrrou infomaci příslušnému přezkoumávajícímu
oťgánu Krajský úřad Středočeského kraje' odbor kontro]y' Zbolovská 11, l50 2] Praha 5'
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v or.gánech
územního celku'

Úzenrní celek je dále ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 2 zákona č' 420/2004 Sb', povinen
v infonrracích podle uslanovení $ 13 odst' 1 pism' b) téhož zákona uvést lhůtu' ve ktelé podá
příslušnému přezkoumávajícínru orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě přislušnému přezkoumávajícímu otgánu uvedenou zprávu zaslat'

Nesplněrrím těchto povinností se úzomní celek dopustí splávního deliktu podle ustanovení
$ 14 odst. 1 písm. b) a c) Zákona č' 420/2004 Sb' a za to se uloŽl územniho celku podle
ustanovení $ 14 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb. pokuta do výše Kč 50'000'-.
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