Zborovská 1 I
150 2l Praha 5

SpZn: SZ 07793 8/2017/KU SK
Čj', 087326/20l7liKUsK

Steinopjs č.2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

KLECANY
IČ: 00240290

za rok2017
Piezkoumání hospodaiení města Klecany za rck 20l'/ bylo zahájeno dne 19.07'2017
doručenímoznámení o zahá.jení přczkoumálí hospodďení Zas]anóho přezkorrmávajicim
nrganem.

PřezLoumáni :e uskutečnilo \'€ dn€ch:

.
.

27.03.2018 - 28.03.20r8
20.11.201'7 - 22.11.201'7

na základě zákona č. 12012004 sb., o piezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných
celků a dobrovolných svazkú obcí' ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.255/20i2 Sb', o kontrolc (kontrolní řád)'

Přezkoumávané období:

0I.0l.20Í1 - 3L.I2'20l7

Přczkoumání proběhlo Y sídle města:

Klecany
Do Klecánek 52
250 67 Klecany

Přezkoumání lTkonali

:

- koítroior povčře[ý říZenímpiezkoumání:
_ kontíoloři:

Jiří Černovský

Zástupci měŠta:

Ivo Kurhaiec - starosta
Bc. Daniel Dvořák - místostarosta
Miroslavá Peková - finančníričetní

Ing. Hclcna Francová

Povčřeníkpřczkoumání pod1e $ 5 odst. l zákona č. 420i2004 Sb', s 4 a $ 6 z1rkona
č. 255r'2012 Sb.' vše ve zněni pozdějších předpisů' vydala vedoucí odbotu kontloly
Krajského úiadu Středočeského kra.je Mgr' Šté|dnkaD\oiL]kn\á Tyco\a dnc 7.8'2017,
pocl č'j. 09823 l /2017,{(USK'

Předmětem přezkoumání jsorL dle ust' $ 2 zák' č. 420/2004 sb', ve znění pozdějšlch

předpisťl, údaje o fočníhospodaření úzeÚního cc]ku' tvořící součást závčÍečnóhoúčtupodlc
zákona č. 250,'2000 sb.. ve zněni pozdějšíclr přeclpisů. a to:
- p1nění příjrnůa výdajů IoZpočtLL' včetně peněŽních operací týka.jících se rozpočtových

-

prostiedků,
finančníoperace' týkajícíse tvorby a použitípenčŽních fondů'
náklady a výnosy podíikatelskéčinr1osti ťlzemnílrocelku,
peněŽ1í opqacc' týka.jícísc sdružcných prostiedků v1nak1ádarrých na základě smlouvy

rnczj d\'ěma nebo vice územnimi celky' .urebo na základě smlolLvy sjinými

p|ar niikyrnr nebo rl/icli mi,*obrrnr.
- Íinančni opcracc' týkajíci sc cizích zdÍojůvc smys1u práv'iich předpisů o účetrlictví,
- hospodařolí a nakládání s prostřcdky poskÍnutýmj z Nálodoílro fondu a s dalšíni

prostřcdky Ze zahraničíposk1tnutjni na základě mezinárodních sm]ur''
- vyúčtovánía V}poiídáni finančnich r'ztahů ke státnimu lozpočtu, k rozpočtůmkajů.
k Íozpočtťlmobcí kjiným rozpočtťlm.ke stálním lbndún a k da]šímosobám'
- nakládání a hospodařeíí s majetkcm vc 1'last ictví úzcmníhocclku,
- nak]ádánj a hospodaření s majetkem státu. s nimŽ hospodaři územní oelek.
- zadávání a uskutečňo\'áni Veřejných Zakázek, s výjinkou ťrkonťl a postupů
přezkoumaných orgánern dohledu podle zr,láštni1ro právního předpisu,
- stav pohle.lávek a Závazků a nakládďli s 11iÍli,
_ ručeni za zár'azky Íyzických a právnických osob.
- zastavování movitých a nenovitých věci ve pÍospěch třetícb osob,
- zřizování věcr'rých břcmc k ajetku úzelnníhocelku,
- účetnjctvívedené územnímceLkenl.
- ověření poměru dluhu územníhocelku k pl'tlměru jeho příjmťl za poslednj 4 ro7počto\'é
loky podle právního piedpisu upravujícíholozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání lrospo<laření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutcčnostípodle piedmětu a obsahu piezkoumání' PŤi posuzován1jcdnot]ivých
právních úkonůse vychiízíze a1ění právnich předpisťl p]atrlých kc dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanolelí $ 2 odst. 3 zákona č' 420/2004 Sb' nebyly předmětem přezkoumálí ildaje,
na které se vztahuje po\'innost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnenr předání zprávy o výsledku přczkournáni:
28.03.2018.

A" Přezkoumané písem nosti
Rozpočto\Ť výhled
. nalok20],1 20I7 schvá1ený zastupitelstvem města 12'12'2013
. na rok 20l8 - 2020, z\'eie.jněny elektronicky l1.'l.20 ]7
Návřh rozpočtu

.
.

na rok 2017
dol()Žka o Zveřejnění návrhu v tel.mínu 15' 1l '20l ó - 1.12'2016

schválený rozpočet
' na rok 2017 schválený Zastupite]stven] něsta dne L2.l2'2016 jako vy'rorllaný. príjmy
a \ýdaje vc výši 67'6l2.955,- Kč. v palagrafovém členění
. fozpis rozpočtu k l.l.2017

.

sch\'álený rozpočet na rok 2017 c]cktÍonioky zveřejněn
stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
. Sdčlenj záVozných ukazatelů pro rok 20]7 zc dne 1L'1'2017 příspěvko\ e orlani7acj
Základní Škola a Mateřská ško1a Klccany
. Sdě]eni o navýšení lozpočtu pro rok 2017 ze dne 18'4.2017 příspčvkoró 'lrganiz.tci
ZákladÍi škola a Mateřská ško1a Klecany
. Sděleni záVazných uka7atelů pro rok 2017 ze dne 1l']'2017 příspěvko\'é olganizaci
Základní uněleoká ŠkolaKlecany
. Sdčlelri ze dne l5.2'20L7 o schvá]cllí rtrzděleni hospodáiského výs1edku za rok 20ló
přispěvkové o1ganizaci Základni umělecká ško1a Klecany
. sdělení ze dnc l9'12'2017 o na\'ýšed lozpočfu o 400.000'- Kč pro rok 2017
piíspěvkové olganizacj Základni Škola a Mateřská škda K]ccany

Rozpočtová opatření

.

rozpočtová opatření schvá]ená zastupitelstvcn] města:
č. l dnc 9.3'2017, č' 2 dne l1'5'2017, č.3 dne l5'6'2017' č',1 d1re ]0'8.20L7, č' 5 &e
5' 10.20l7. č' 6 dne 26' l0.20l7, č' 7 dne'/ 'I2'20]'1
. Íozpočtovéopatření č. 8 schválené radou něsta dno 29' l2'20i7
. Io7počto\'á opatřcní 7veřejněna v sou]adu se zákonem č' 250t2000 Sb.' v platném znění
Závčrečnýúčet
. za rok 2016 projednán a schválen zastupite]st\'em města dne 1l.5.2017 s vyjádřením
"bez výhrad" (Zveřejněn elektlonicky)
. Doložka o zveřejnčni nál'rhu závěrečného účfuza rok 2016 v lemlínu 24'1'2a11 r 2.s.2017
výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu
k 31.10.2017 ze dne 14.11.2017
k 31.12.2017 ze dne 29.1.2018
Výkaz zisku a ztráty
10.2017 zcdnc2(1.11.2017
k 3l.12.2017 ze dne 20.2.2018

.
'
. klll
.

Rozvaha

'.

k 31. i0.2017 ze clne 20.I 1.2017
k 31.12.2017 ze dne 20.2.2018

Příloha rozvahy

.
.

k 30.9.2017 ze dne 18.10.2017
k 3l.12.2017 zc dnc 20.2.2018
Účtový rozvrh
platný pÍo účetníobdobí 2017

l

Hlavní kniha

.
.
.
.

l - 10/20l7 - die potřeby ze dne 20.1 1'20l7
anaLýická hlavní k1iha za obdobi I0i201'7 ze dne 20'IL20I'7
r' elektronické podobč Za období 0l - l2i2017 - d1e potřeby Ze dne 27.3.2018
analýická hlavni kniha za období I2i20I'7 ze dne 2'7 '3.2018
Kniha došlých íaktul
v elekhon]ckó podobě k 31.10'20l7
Kniha odeslaných Í'aktur
v elektronické podobě k 3l'l0'2017
\' c]ektronické podobě za obdobi 0

.
.

Faktura

.
.
.

h]avni činnost - <lodavatelské t'aktury č.i 2l0159 - 210263' 2l0593 - 2|a'/39,21014I 210778.210937 - 2t1017
hospodářská činnost _ dodavate]ské Íáktury č': 220l23 - 220l5l. 220l69 - 220180
odběratelské Íaktury č': 20170l80 - 20l70l99. 20l70258 - 20170287' 20170300
2t)r'/0312

Bankovní výpis
. č':3 - 6,31 - 46,19 5l běŽného účtuKB a's''l3-7353780227i0l00 (účet"1bnd sportu

'
'
r
.
.
.
.
"

volnóho času")
t': 57 - 75 L87 - ]l7. ]37 - 2+4 běŽného ÍLčtLlKB a's. 19-5528940247']0100 (účet
''hospodářská čintlost'')
č': 59 - 'Í3, 185 - 222,234 - 253 běŽného účtuKB a's' 222820l/0100 (účet''hlavní
čilnost'')
(''''{.la,h--8/].ol - oa b.lnko\ nlno LerLr ť N g oa_]o 1 -261 9- 1u
a

č'| 23 33' 42 běŽného účtuť]soB a's' 186680i62/0300
č.: 12. l,1 běžného ťLčtuKB a's' 107-5 778530267i0l00 (účot'!'ckonstÍukce konunjkaoi

II.etapa")

č.: l l , l5 bčžnéhoúčtuKB a.s. l07-8'155 !J80207n l00 (účet''školský obvod'')
č.: l4. 1ó běžnéhoúčtuKB a-s- l07'7330690237/0l00 (účet''Iekonstíukce sj]nice'')
ó.. )3-24-29 běžného účtuKB a.s. 107-4709000217/0100 (účct"zatelrlení zclrar'otniho
střediska")

'č.:1],l3béŽnéhoťLčtuKBa's'l07-363l]l0277io1o0(účet''rekonstrukceMŠ''1
'. č.:10' ll' 13 běžnéhoúčtuKB a.s. 107-2321520217/0L00 (účet''cyklostezka'')
č': 12, 14 běfuého účtuKB a.s. 43-8,1l l()50287/0l00 (účet''revitalizace ná]něstí'')
Účetní doLtud

'

č':3]00L1 - 310020' 3l0l45 - jl0]6].310241' 310335' 310336,310'll0' 310412'
3l0416 _ 31042], 310457' 310'194. 31050l - 31050'l, 310ó67' 31075l. 3]076l
3l0772' 3]086]

.
.

3lt1l42-

_

310866' 310942. 3l09'1ó, 3l0954, 3l1035, 311039 - 31]041, 31 1134'

31 r 144.31 l 155 -

3Llr57

č.| 330023 ' 330048
protokol o \'yřazení najetku č. 7 - 10/2017
Pokladní kniha (deník)
hospodářské činnosti za období 0]. 04, 09' I I, 1'2120 l'7
Stop sta\' pok1adní hotovosti pokladny hospodáiské činnosti k datu 20'11.201 (8:55)
čiÍil469,- Kč a souhlasil na pokladní evidenci
h]avni činnosti za období 04,09. 1212017
Stop stav poklaclni hotovosti pokladny hlavni činnosti k datu 20'l1.2017 (9:05) činil
7].757'- Kč a souhlasiJ na pokladn1 evidenoi
stop sta\'ce]lin - stÍavcnck k 20'll.20l7 (9:l0 hod.) shodný se zůstatkcn v účetní
evidenci činil l4 kusů stfavenek v hodnotč 90.- Kč

.
.
.
.
.

Pokladni doklad

.
.

h]avni činnost č': 4 ] 1 058 -'1l L347,'1 l2343 - 4125 64- 41 3029 - 4 132)0
hospodářská činnost č.| 420101 - 420203.120398 ' 12045].420504 - '12057'3

Evidcnce poplatků
. složka upomínáÍi a vyláhání poh1e<lívek za hlavni a ved1ejšíčinnost - dle potieby
lnventurní soupis maictku a zátazků
. s1ožka ''invcntalizace najetku á Závazků k 31- 12'2017'
NIzdová agenda
. rekapituiace mezd za období 01, 02. 0E' 0912017 - dle potieby
odměňování čIcnůzastupitelstva
. stanovení měsíčrríohodměn neuvolněnim č1enůmzastupitelstr'a úěsta Ze dne
30.10.2014, 24.11.2014, 20.4.2015 a t2.t.2t\1J
' lekapitulacc nezd za obclobí 0I, 02, 01l20l'7 uvolnění a neuvo1nění členové
zastupitelstva města
rekapitulace mezd za obclobí 01 10,/20i 7 - uvolnč1 členovéZástupitelstva města
Účetnictví ostatní
. účetlli7ávěrka scstavená k 3l']2.2016 města Klccany' schválená Zastupite]stvern mésta
dnc I l 5.2017
účetnizávěrka sestavqlá k 31'12.2016 Základni škola a Matcřské ško]v Klecanvschválená radou města dnc l9'6-201 7
účetnízávčrka sesta\ená k 3l'l2'20ló Zák]adni umělecké školy Klecany, schváIená
radou ěsta dne 19.6.2017

.

výkaz zisku

ztřáty zřízených příspěvkových organizací
k 30'6'201 7 ze dne l -] '9-20l 7 Zíkladní škola a Mateřská škola Klecany
k 30'9'20l7 ze clne ló' l0.2017 Základní umělecká škola Xlecany
k 3 ] ' 12.20I7 ze dne 7'3.20 ] E Základlrí škola a MateŤská škola Klecany
k 3 l' 12'20 l 7 ze dne 7'2.20 l 8 Zirkladní umělecká škola Klecany
Rozvaha zřízených příspěvkolých organizací
. k30'ó'20l7zedne 13'9.2017 Základni škola a Mateiská škola Klecan]'
. k ]0'9'201 7 ze dne l6' 1 0.201 7 Základní urlělecká škola Klecany
. k 31'12'2017 ze dne 7'3-20] 8 Základní škola a Mateřská ško1a Klecany
. k .] ] ' l2'20l7 ze dne 7'2.2018 Zák]adní umělecká škola Kiecany
smlouv}' o dílo
. Kupní snlouva 7'e dne 2I.6.2aI'7 na dodávku a monti' průběŽnéhomyoího stroje
do školníjídelrry Základní a Matcřské ško]y Klecany, pIodávající ARIRANS s'ť.o.,
Pťaha, cena 839'750,- Kč bez DPH
. Kupni snlouva a předávací plotoko] Ze dne 23'6'2017 na dodávku automobj]u Dacia
Duster' plodávající ALlToAvANT DRUŽSTVo, Plaha, cena 355.700,- Kč včetně DPH
. Sinlouva o dí]o č. 036/2017 uzaviená dne 26'6'2017 se zhotovite]em PN_Stavcbni
společnost s'r.o', K1ecany na zhotovcni dí]a ''Rekonstrukce dornu služeb č'p' 54
ve městč K1ecany''. ceía díla 2'136'059'78 Kč bcz DPH _ nepřezkoumá! áÍo. pouŽito

.
.
.
.

a

podpÍlmě
Smlouvy o převodu majetku (koupě' prodej, směna, převod)
Kupni sm1ouva 7'e dne 24"7.20I'7 na prodej pozeňku p.č. 236/119 o výměřc 201
'n2
(od<1č1eného z pozenku 236i31) v k'ú. Klecaíy, prodávajici město Klecany, kupující
fyzická osoba

'

.

o

bezúplatnémpievodu vLastnického práva k oen]ovitýnl věcen
č. UZSVM/S/872/20I7 - H\4So ze dne 22.2.20I'l na id. spolul'lastnického podílu
361/5000 pozcmků 1'76l'7 a sÍ. 342 včetně stavby na pozemku st' 342 v k'ú. Klecany,

smlouva

pier'odce Česká republika _ Úřad pro zastupování stálll ve věcecli rnajetkovýclr,
nabyvatelé mčsto Klecany a obec větrušice
. Sm1ouva o Lrczúplatnán pŤevodu !lashict\,í č. 1777314553 Ze dne 13.,1.2017 na převod
pozemků p.č. 216i 1. p'č.216/8, p'č.2l619, p'č' st. 1349, p'č' st' l360 v k.ú. K1ccany
a p.č. 138,'ll \'k'ú. Přenrýš]ení včetnčsoučástí a piís]ušenst\'í.pierodee Českii
rcpub]ika - Ministerstvo obrany, nabyvatel město Klecany
. Kupní snilouvr č. 020/20l7 ze c]ne ]0'5'20L7 na nákup pozcml'u p.č' 457/]31 o výnčřc
83 nr2 v k'ú' Klecany' prodávajíci lyzická osoba, kupujíci město Klecany
. Kupní s]nlouva č' 011i2011 Ze dne 3'4.2017 na náhlp pozelnkLl p'Č' 843 o vý!čře
13 rn2 v k.ú' KJccany. prodávající f1zická osoba, kupujíci rněsto Klecany
. Notářský zápis zc dnc 29'5.2o17 o sepsáni sou1rlasnóho prohlášcni o vyddcni
v]astnjckého práva části po7emku p.č- 236/l o výtrěřc 447 rn2 o\i o7niťcrl;
p'č. 236l'1l8 v k'ú' Klecany
. .jako
směniá smlouva Ze dne 13.11'20l7 na snčnu pozemklL města p.č. 806 o výněře 22 m2
v k'ú- K]ecany' směňujici strany lněsto Klccany a ryZická osoba
Darovací 5mloui_'!
. Daro\'ací sm1ouva Ze dne 11'l0.20l7 na poskýnutí llnančníhodaru městu Klecany
r'e r'ýši l0'000,- Kč, dáIce RE-LICH. Klecany
. Dalovací sm1ouva ze d11e 19.6'2017 na poskytnlltí Íinančnihodaru něstu Kleoany
ve výši 20'000'- Kč' dárce o.A'K. s.r-'o', Praha
. DaÍovacísmiouva Ze dne 22'3'2017 na posk}tnutí finančniho daru městu Klccany
r'e r'ýši 200.000,- Kč' dál'ce AgeÍtura pro správu akti! s.f'o', Praha
. Dálo\'aci smlouva ze dne 21'8'2017 na posk}tnutí t'inančníhodant ve výši 4.000._ Kč,
darce nčsto Klecany' obdarovaný lyzická osoba
Smlouvy nájemni
. snlouva o nájmu neb}tovjch pfostoÍ č. 0,l7l2017 uzavřená dnc ]E.]0'2017
na pronájem části budo\'y č'p' 977 místnost č. tl a části pozcmku p-č- 666/I
v k'ú- Klecany, pronajímatel město Kiecal1y' nájemce Lenka Penová. Klecany
. smlouva o íájmu nebytových plosto1 č. 025/2017 uzavřená dne 29.5'20l7 na plonájen
části budo\'y č'p' 976 a části poze lku p'č' 463/7 v k.ú' Klecally. plonajíllatcl n]ěsto
Klecany' nájemce Valamezov s.I'o.. Pfaha
' Dodatek č.2 uzavřený dnc 26.5'2017 k Nájemní sm]ouvě uzavřené dne 6'ó'2014,
předmětcn Dodatku č. 2 _je rozšířeni předmětu nájmll o část pozemku p'č. ,1ó3/7
v k'ú' Klecany, pronajímatel město Klecaúy' nájemce Radovan Mojžiš'Klecany
. smlouva č' 016120I'7 ze d]i'e 21'12.2017 o nájmu pozemku p.č' 463/7 o celkové r'ýměie
2080 n2 v k.ú' Klecany, pronajímatel město Klecany, nájence KLEPEDo s'ť.o.
Klccany
Zveřejněné záměry o nakládání s majctkcm
. Zfiněr města na plodej části pozenku p'č. 236/31 o výměře 200 1n2 v k'ú. Klecany,
zveŤejněný v tcrmílu 20'3'20]7 - 5.'1.20 ] 7
. ZáměÍ města na pronájem části budor'y t'p' 911 a částj pozcrnku p.č' 666/L
vk.ú. Klecany, Zveiejněný v tennínu 2l.9'20I'7 -'7 'I0.2011
. Záměr města na pronájem části budovy č.p' 976 a části pozemku p.č' 46317
\' k.ú. K]ecany, zveřejněný v tennínu 14' 1 1'2016 - 30' l l '20l6
. Záměr města na pronájem části pozeml-u p.č' ,163/7 v k.ú' Klecany' zveŤejnčný
r' tennínu 1'l' 1 1.20l6 - 30.l 1.20l6
. Záměr Úěsta na pro ájcm části pozemku p'č' 463i'7 v k'ú. Klecan). zreicjněný
v temlínu 2l'9'2017 - 7'10'20l7
. ZáměI města na směnu pozemkll p.č' 806 o výnčře 22 1n2 v k.íl. K1eca v' 7vcrejneny
v termínu 20'9'20l7 - 6.10'20l7

smlouvy o věcných břemenech
. smlouva o náhradě Za omezeni uŽí\'áíísilnice č. 2017/794/0006600 ] /MH/Ko/oU
ze dne 27'4'2011, vlastník Středočeský kaj - Křajská sprá\'a a ú.lrŽba si]nio
Středočcského kraic. uživatel nčsto Klecany
. Smlouva o zřízenívěcného břenene s1užebnosti inŽenýrské sítě Ze dne 26.10'20l'7.
povinný město I(lecany' oprál'něný fy7ická osoba
. smlouva o ZiíZeni věcného biemene - sluŽebnosti č' IP ]2 6009]90/VB/()01 ''K]ccany
p.č' I15l2 - přípojka NN nad 50m'' Ze dne 2'l.2.2ol'1. povinlrý město Klecany'
oprr\ nČn} Čr,/ D .lrbuce. a s' Dccl r
Smlouvy a dalši materiály k přijatým účelo}'ýmdotacím
. Veřejnoprár'ní smlouva cv'č. S-2] 22 oBŘ 2l)l 7 7c dne 26'{]'201 7 o |n\k}tnutí dotace
Z 1ozpočtu Středočeského kraie ze StiedočeskéhoFondu podpory dobrovo]ných hasičťt
a složek IZs v rátnci 'fematického zadání Krajská podpora \'ýstavby požárních zbrojnic,
investičúídotace ve výši 510'000.- Kč na lealizaci projektu ''Garáž pro hasičský vťlz'
k'ú. K]ccany 9li 1,1''
. Rozhodnutí o posk}tnuti dotaoe iÓ' Ll7D(13D0()0()8] \)d3nc ČR Ministerstl'cm
pro mistní lozvoj, dotace V max' \'ýši 6'738'979'50 Kč na výstavbu sociálních b1tů
\' č'p' 971 ve 1nčstě K]ecany
. Rozhodnutí o poskýnutí dotace jČ' l l7Do3C00004o \}ůnéČR Minislerstven
plo místnj Ío7voj. dotace v max. výši 7'285'937,40 Kč na nákup cistcnlové
autonobilo\'é stiíkačkyp.o.jednotkuSDH Klecany
l Registrace akce a RozhodÍutí o posk}tnutí dotace ič. 11,1D242007005 tydlne ČR
N'Iiíistelstven llliffa' dotace ý lnax' výši 765.000'- Kč na garáž pro hasičský vůz
ve městč Klecany
Registrace akcc a Rozhodnutj o poskýnutí dotacc ič. ll5D31402o429 vydJlle ČR
MiÍistelst!'en žj\'otníhoprostředí. dotacc v rnax. výši :].lt5ó'875,- Kč lra Sběrný dvůr
ve nlěstě Klecany
Registrace akce a Rozhodnuti o poskytnulí dotace ič' 1l5D316olo340 vydane ČR
Ministerstven'! Živomího plostředí, dotacc v nax' výši 551'176,80,- Kč no rekonstrukci
domu služeb č'p' 54 ve mčstčKlecany
Nepřezkoumávato. použjto podpů]]]ě
smlou\T a dalšímáteťiály k poskytnutým účelovýmdotacím
. snlouva o poský]rutí veiejrré Íirrančnipodpory č' l9l20l7 ze dne 21'8'2017'
posk)'tnuto 2lozpočtu města 30'000.- Kč la realizaci cesty skupjny Lakomé Barky
do Finska, Pravý Hladec' o's', Klecany
Výčtováni veiejné 1inančnípodpory poskytnuté na základě smlouvy č' 1912017 Ze úle
15.9.2017

Srnlouva o poskýnutí veřejné finarrčnípodpory č' I3i20I'7 Ze dne 18.4.2017,
poskýnuto z rozpočtll něs1a 500.000'- Kč na porlporu sociá1ních služeb' příjemce Famí
chalita NeÍatovice
Smlouva o posk\'tnlltí r'eřejné Íinančnípodpory č. 4t20l7 ze dne l8'.1.20l7' poskýnuto
Z rozpočtu města 55.000,- Kč Ía pořádán1 akcí' Íákup materiálu a vzdělávací činnost'
příjemoe JI-tJAK - český skaut, stř. Havra1'i Klecany. z.s.
Vyúčtovánídotace ze dne 30.l'2018 d1e smlouv1' o poskynutí veře'jné linarrčnípodpory
č. 4/20l7, doručené na úiad 3l' L.2018
smlouva o poskltnutí veřejné linančlrípodpory č' 1/20]7 zc dnc 3.,1.2()17, poskýnuto
Z rozpočtu rr']ěsta 330.000,- Kč na sportovní činnost. piíjemoe l'J sokol Klecany
Dodaick č' l ze dne 6'10'2017 ke Snlouvě o posk},tnlLtí veřejné finančrlípodpory
č' ll20l'7 ze dne 3.4.2017' Zmčna výše dotace na 430'000'- Kč, příjemce TJ Sokol
Kleoany

Dohody o pracovní činnosti
ze dnc 2l' 12'2016 na práce na skládce u hititova
Dohody o provedení práce
zc drle 1 ' 8 '20l7 na produkci l1a 1ěstivalu Slavnosti Plavého a Levóbo Břchu
zc dne l.7'2017 na úklid města
z.e dne I2'4.20I'7 teléfu1í pncovník v sociá]nich sLužbách
Pracovní smlouvy včetně plato!'ých výměřů
Placovní smlouva ze dne 8'9.20t7 na 1tnkc1 refercrrtka, výkonná asistentka
Platový výměr Ze dne ll.9'2017
smlouvy ostatní
Vcřejnoprávní smlouva o poskýnutí návratné llnanční\'ýpomooi č' 1/2017 ze dne
L '2'20l7. finančnívipomoc vc výši 50'000,- Kč' příjemce výpomoci TJ Soko] Klccany
Dokumcntace k veřejným zakázkám
Zakázka malého lozsahu na dodávku autornobilu pro městskou policii. na základč
intenetového průzkutnu trhu byli teleli)nicky ,' e-mailem osloÝeni tři dodavateló,
doručeny dvě nabídky, rada města 29'5.20l7 rozhodla o výběru nejlhodnčjšínabídky
a 23'6'2o]7 byla uzavřcna Kupní srrlouva s doda!atelem AUToAVANT DRUŽSTVo,
Praha. cc a 355'700,- Kč r'četnéDPH
zakázka malého rozsahu na nákup nryčky do ško1ní jídelny' výzl.a ze dne'l'5'20l7.
předloŽeny čtyři ceno\'é nabídky. na jednáni racly města dne 5.6'2017 by1a vybrána
a schválenajako dodavate] ÁRTRANs s'r.o' Plaha' cena 839.750,- Kč bez DPH
\rnitřní předpis a směrnice
směmice č. s l/2016 k zadávání veiejných zakázek na]óho tllzsahu. schvá]ená radou
města dne 9.5.20l6. účinnáoc1 16.5'20ló
směmicc č- S 2/201ó o oběhu účetníchdok]adů. schr'á]ená radou něsta dne 7'll.20]6.
účjnnáod 7.11'20l6
zápisy z jednání zástupitelstva včetně usnescni
koÍanéhodne: l2'12'20l6. 12.l.20l7' 9'3'20]7, i]'5'20l7. 15'6'2017' 10.8'2017'
5.l0.2017' 26. ] 0'20l7' 7' l2'20l7 - nepřezkoumáváno, pouŽito podpwně
Zápisy z jednání rady včetně usncsení
konanél'io dne l0'1'20l7. 16.1'2011, 23'|')o|1, 30.l'2017, 13.2''201'7, 2o'2.20l'/'
27.2.2011.20.3.2011, 3.'1.2017. 10.4.2017, 3.5.2017, 22.5.2A1'7 , 29.5.201'7. 5.6.2017,
12.ó'20i7' ]9'6'201'l, 26.6'20|1, I0'1.2011. 31'',7'2017, 2L.li'20l7' 28'8.2017,
2s.9.2017, 30.10.2011,6.rr.201'7,20.11.2017, 2'/-IL20r'1.4.r2.2011, 11.12.201',7.
I8.12 )al'1 ,29.I2'20l7Žui - ncpřezkounráváno, použito podpůmě
\ jslcdLy konlrot /íiZenjch organizaci
Zápis o provedené veřejnosprár'ní kontrole Zakladní ško1y a Mateřské školy K1ecany
ze clne 7' 1] .2017' kterou provedli dva členovéť1nančníhovjóoru
Zápjs o provedené veřejnosprávní kontro]c Základní Školy a Mateiské školy Klecany
ze dne 1 6' 1.20l7' kterou prcved1i stalosta a dva členovéliíančníhovýboru
Zápisy z jednání finaÍčníhovýboťu
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. Zápis z

jednání ťrnančníhovýbofu ko[aného 13'11.20l7, )'7'|1.20l'7 '

ncpie/lnU mJ! áno. poL/llo nod|.:lrllě

V kontrolovanál období mčsto Klecany' dle prohlášení starosly města' neuzavře1o srrrlouvlL

darovaci' pachtovní' smlouvu o v]ipůjčcc,r'jprose, o zřízení práva stavby k pozonk_u \'c svóm
v]astnictví, nehospodařilo s majetkem státu. neručilo svým ma.jetkem za zár'azky 1ýzických
a právnickýclr osob, a to &ri 1' připadech taxativně vyjmeno\'anýoh l'$ 38 odst' 3 zákoná
o obcíoh, nezastavilo movitý a nenovitý majetek' Íeuzavielo smlouvu o přijetí á poskýnutí
úvěru nebo Zápťtjčky' smlouvu o převzeli dluhll. o pievzetí rlLčitelskéhoZáýazklt'
o přistoupení k zár'azku a smlou\u o sdružcní, snlou\,'u o spolcčnostj a poskyováni
majetkových hodnot podJc s ]ouvy o sdruženi. jehoŽ je měsfu společnikem. rrekoupi]o iuii
neproda]o cenné papíry, obligace, nev}'da]o komunální d1rihopisy' nezřidilo a i nezruši]o
příspěvkovou organizaci a organizačnísložku' nezaložilo a i nezruši]o ptár'nickou osobu,
tcusl_utečnilo majetkoÝé vklady do právnických osob.

B' Zjištěníz přezkoumání
Při přezkournání hospodaření měsla Klecany:

Nebyly Zjištěny chyby a ncdostatky.

C. PInění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) při dílčimpřezkoumáni
Byly zjištěny následuiící chyby a nedostatky _ poťušeny nížeuvedené předpisy:

,

Zákonč.134/2016 sb.' o zadávání veřcjných zakázek

$ 219 odst. 1. Íeboť:

Zadavatc1 neuveřejnil na protilu Zadavatele smlou\u u7avřcnou na veiejnou zakázku
včetnčvšech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. Jedná se o Kupní srnlorlrtt
ze dne 21.6'2017 na dodávku a montáŽ pÍůběžnéhomyoího stloje do školní jídelny
Zák|adní a matcřské ško]y Klecany. prodávajíci ARTRANS s'r'o., Plaha' cena
839.750.- Kč bez DPH'

NAPRÁvENo

Snlotn,a zveřejněna dtte 27'3 20]3'

b) nři přezkoumáni

hospodařeuÍza'přcdghpzipky

Nebyly z'iištěny chyby a nedostatky.

Závěr
Pií přezkoumání
D)

hospodařcní něsta Klecany
č' 420.i2004 Sb', ve zněni pozděišícb předpisů

za rok 2011 podlc

"l

2a$3

zákona

NebJ-ly zjištěny chyby a ncdostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, které již byly napraveny.
(
$ l 0 odst' 3 písm' a) zákona č. 42012004 Sb')

Upozornění na rizika dle $ 'l0 odst. 4 píslll.. zákoon č.42012004 sb., v platném znění:
^\
Ncuvádí se.

Podíly dle $ l0 odst. 4 písm. b) zákona
a)

č. 42012004 Sb.,

}'platlém zněÍíi
2,65 oh

podíl pohLedávek na rozpočtu úzenlníhoco]k_u

b) podíl Závazků na ro4)očtu ú7cmniho celku

2,91 oÁ

c) podíl zastavcného majetku na celkor,ém majetku ťtzemnílrcr celku

n,00./,,

tsglEllá!:

ceikový objcm dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč'
Cc]kový objen dlouho<lobých závazkii činí627 579'00 Kč'

vý'rok dle s

.

zákona č. 420/200,l sb., v platném znční:
Dlrth úzenlniho oelku nepiekročil 60% prrlmětu j cho přijmů za poslední 4 rozpočtové roky'
10 odst. ,l písm. c)

Klecany 28.03.2018
KRÁJ5K

l URAD

í,:f

sTŘ€DoČEsKÉHo KRÁ'E "
odbol inlernňo 3udlIu a tonrnl!
l50 2l Přaba5' zborovstá l l

Podpisy kontroJorů:

:- r-

J1ří Čcmor'ský

l''nlr,'lol pžrťnjii,,<nr.n fézkoL'tn.rr'i

,/ t,

,z

UM, /

Irlg' He]ena Francová

r.

10

n

n{,n rnrr..

Tato zDřáva o vÝsledku přezkoumání:
- je návrhem zprávy o výs1edku přezkournání hospodaření, přičemžkonečnýnr zninim zprávy
sc stává okamžikem mamóho upl}Tutí ll]ůty stanovené v s 6 odst' l písn. d) zákona
č' 420/2004 Sb', k podání píscmnóho sta oviska kontloioro\'i pověřel1emu ilzcnxn
piezkoumání
v tonto návlhu je moŽno podat pisemné stanovisko ve lhťLtě
předani
do 15 drtu ode ďlc
náWhu zplávy, a to Lontrolorovi pověienťmu irzelrrni
přezkoumáli na adresu: KrajskÝ úřad Střcdočeského kraje. odbor 1ntcnriho auditu a kontro1y,
Zborovská l l, l50 2l Praha 5

-ke Zjištěnínuvedenýn

tento návfh zprávy o výsledku přezkoumání hospo(laření obsahuje
dílčíhopřezkoumání
_

i výsledky konečného

'

se vyhoto\'u.je \'e dvou stejnopisech, přičemŽ se stejnopis č. 2 předává statutámimu zástupci
piezkoumívaného subjektu a stejnopis č' l se zakládá do piíslušnéhospisu územního oelku
vedeného oclbotenr intemího auditu a kontrolv Kraiského úiadu středočeského kraie'
S obsahen zptávy o výs1edku přezkoumarrí hospodaření města Klecany
seznámen a stc]'nopis č.2 přcvzal, pan lvo Kurhajec. \tar'ost3 rnésta '

o počtu I I stran hvl

Ivo Kurhajec
starosta mčsta Klecany

Po7námká:
Úzen'rní celek je ve smyslu ust. I
Sb., povircn
piijnout opatření k nápravě chyb a nedostatků ur'edených v této zprávě o výsledku
přezkoumálí hospodařcní a podat o tom písemnou inlbmlaci přís]ušnémupřezkoumar ojicíLlu
organu Krajský úřad středočeského kraje, odbor interniho auditu a kontroly. Zbofovská l 1,
l50 2l Praha 5' a to nejpozdě.jj do 15 dnů po pťojednání této ZpráYy spo]u se závčrečnýn
účten]v orgánech územního celku'

Úzenní ceiek je dá1c vc smysJu ustanovení s 13 odst. 2 zákona č' '120/200'l Sb., povinen
v infomacích pod1e ustanovení s 13 odsl' 1 písm' b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá

příslušnémupřezkoumáva.jícímu organu písemnou Zplál'u o plnění při'jatých opatření a v této
]hůtě příslušnénupřezkounrávajícímu orgánu uvedenou zprár'u zaslat.

Nesplněnín těchb povinností se územnícelek dopustí piestupku podle ustanovení
$ 14 odst' L písm. b) a c) záko[a č' 420/2004 sb. a Za to se u1ožíúzemníhocelku podle
ustanoveni s l4 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb' pokuta do ýýše Kč 50.000'-'
Rozdě1ovník:
SteinoDis

Počet \itisků

Přeíláno

Převzal

1

lx

Krajský úřad
Střcdočeského kraje

]iřj cerno\'skÝ

2.

Lx

Město
Klecany

lvo Kurhajec

l1

