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ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
města Bílina za rok 2020, IČ: 00266230 

 

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

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 21. 7. 2020 a bylo 
provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Bílina, na adrese Břežánská 50,  
418 31  Bílina, dne  7. 9. 2020 -  9. 9. 2020. 
 

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina: 

- Ivana Komová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání, 
- Bc. Alena Vodrážková - kontrolor, 
- Ing. Barbora Jirásková - kontrolor, 
- Ing. Blanka Bláhová - kontrolor. 

 
 
Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, na 
adrese Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dne 6. 4. 2021 -  9. 4. 2021. 

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina: 
- Ivana Komová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání, 
- Ing. Blanka Bláhová - kontrolor, 
- Ing. Barbora Jirásková - kontrolor, 
- Bc. Alena Vodrážková - kontrolor. 
 

Zástupci města: 
- Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová - starostka města, 
- Ing. Michaela Vršková - vedoucí finančního odboru, 
- Jaroslava Wasylyszynová - vedoucí oddělení finanční účtárny. 
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Předmět přezkoumání hospodaření 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 

Hlediska přezkoumání hospodaření 

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

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

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

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

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti: 

Druh písemnosti Popis písemnosti 

Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2020,  
- zpracován v třídění dle rozpočtové skladby, 
- zveřejněn 25. 11. 2019 - 11. 12. 2019 v souladu se zákonem  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále také 
"zákon č. 250/2000 Sb."). 

Rozpočtová opatření V období 1. 1. 2020 - 30. 6. 2020 bylo provedeno 67 rozpočtových 
opatření (dále také "RO"), 
- RO byla projednána a schválena na jednáních zastupitelstva města 
(dále také "ZM") nebo rady města (dále také "RM"), 
- na základě rozpočtových opatření došlo k navýšení rozpočtu u příjmů  
o částku 16 908 837,75 Kč, u výdajů o částku 29 736 837,75 Kč, 
- kontrolováno zveřejnění rozpočtových opatření č. 3, 5, 6, 7, 9 až 12, 14 
až 19, 42 až 45, 49, 52, 60, 
- Směrnice č. 06/2018 pro dispozici k provádění rozpočtových změn 
účinná od 1. 7. 2018. 
 
V období 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020 bylo provedeno 79 RO, 
- RO byla projednána a schválena na jednáních zastupitelstva města 
(dále také "ZM") nebo rady města (dále také "RM"), 
- předloženo: 
- Evidence rozpočtových opatření v roce 2020, 
- doložky o zveřejnění schválených RO v roce 2020 na internetových 
stránkách města, 
- DENÍK ROZPOČTU s popisy dokladů za období 12/2020. 
 
Na základě rozpočtových opatření došlo k navýšení rozpočtu v roce 2020 
u příjmů o částku 25 999 308,05 Kč, u výdajů o částku 38 777 308,05 Kč, 
financování ve výši 12 778 000 Kč. 

Schválený rozpočet Rozpočet města na rok 2020,  
- projednán a schválen ZM dne 11. 12. 2019 jako schodkový,  
- příjmy ve výši 386 387 tis. Kč, výdaje ve výši 414 323 tis. Kč, 
- schodek byl krytý nahospodařenými prostředky z minulých let - zůstatek 
běžných účtů k 31. 12. 2019 ve výši 275 295 tis. Kč, 
- rozpočet pořízen do výkazu FIN 2-12M, 
- schválený rozpočet zveřejněn od 18. 12. 2019 v souladu se zákonem  
č. 250/2000 Sb. 

Střednědobý výhled 
rozpočtu („SVR“) 

SVR zpracován na roky 2021 - 2022,  
- návrh SVR zveřejněn 25. 11. 2019 - 11. 12. 2019,  
- schválen na zasedání ZM dne 11. 12. 2019, 
- schválený SVR zveřejněn od 18. 12. 2019, 
- předloženo: 
- Potvrzení o vyvěšení návrhu SVR z elektronického systému úřední 
desky na www.bilina.cz, 
- doložka o zveřejnění schváleného SVR, 
- Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu města Bíliny  
v období 2021 - 2022.  
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Závěrečný účet Závěrečný účet za rok 2019, 
- návrh závěrečného účtu zveřejněn 20. 4. 2020 - 6. 5. 2020, 
- projednán a schválen ZM dne 6. 5. 2020 vyjádřením souhlasu  
s celoročním hospodařením bez výhrad, 
- schválený závěrečný účet zveřejněn od 18. 5. 2020 v souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb.  

Bankovní výpis Dílčí přezkoumání hospodaření: 
- předloženy výpisy běžných účtů územního samosprávného celku (dále 
také „ÚSC“) ke dni 30. 6. 2020, 
- zůstatky na bankovních účtech:  
- syntetický účet/analytický účet (dále také „SÚ/AÚ“): 231/400, 231/405, 
231/406, 231/407, 231/700, 231/800, 231/827 Základní běžný účet ÚSC 
souhlasí se stavem výkazu obratová předvaha ke dni 30. 6. 2020. SÚ/AÚ 
231/408, 231/600 nesouhlasí o převody - peníze na cestě na přelomu 
měsíce června a července 2020, 
- SÚ 244 Termínované vklady krátkodobé souhlasí se stavem výkazu 
obratová předvaha ke dni 30. 6. 2020, 
- SÚ 245 Jiné běžné účty (depozitní účet) souhlasí se stavem výkazu 
obratová předvaha ke dni 30. 6. 2020.   
 
Konečné dílčí přezkoumání hospodaření: 
- předloženy výpisy běžných účtů ÚSC ke dni 31. 12. 2020, 
- zůstatky na bankovních účtech:  
- SÚ 231 souhlasí s vykázaným stavem na řádku Základní běžný účet 
ÚSC ve výkazu Rozvaha a řádkem č. 6010 výkazu FIN 2 - 12M 
sestaveným ke dni 31. 12. 2020, 
- SÚ 236 souhlasí s vykázaným stavem na řádku Běžné účty fondů ÚSC 
ve výkazu Rozvaha a řádkem č. 6020 výkazu FIN 2 - 12M sestaveným ke 
dni 31. 12. 2020, 
- SÚ 244 souhlasí s vykázaným stavem na řádku Termínované vklady 
krátkodobé ve výkazu Rozvaha sestavenému ke dni 31. 12. 2020. 
- SÚ 245 souhlasí s vykázaným stavem na řádku Jiné běžné účty 
(depozitní účet) ve výkazu Rozvaha sestavenému ke dni 31. 12. 2020. 

Dohoda o hmotné 
odpovědnosti 

Předloženo pět dohod o hmotné odpovědnosti s odpovědnými 
zaměstnanci na svěřené hodnoty: 
- Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 20. 7. 2020, pokladní hotovost 
včetně vyúčtování, 
- Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 20. 7. 2020, pokladní hotovost 
včetně vyúčtování, 
- Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 10. 8. 2020, pokutové bloky, 
- Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 10. 8. 2020, pokutové bloky, 
- Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1. 9. 2020, pokutové bloky. 

Evidence majetku ÚSC eviduje majetek v ekonomickém systému GORDIC software, modul 
Majetek ("MAJ"). 
Směrnice č. 5/2019 o hospodaření s majetkem a účtování o něm, účinná 
do 1. 6. 2019. 
Směrnice č. 1/2014 Stanovení vyjmenovaných způsobů oceňování 
dlouhodobého majetku účinná od 22. 1. 2014.      
Směrnice č. 2/2011 Odpisový plán, účinná od 21. 12. 2011. 
 
Zařazení nově pořízeného majetku: 
SÚ 013 dlouhodobý nehmotný majetek (dále také "DNM") - software, 
- evidenční karta "licence Windows...", inventární č. MUBIH000TV8Q, 
datum pořízení 30. 11. 2020, 
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- ev. karta "licence Windows...", inventární č. MUBIH000TV7V, datum 
pořízení 30. 11. 2020, 
- doložena kniha analytické evidence I., zaúčtování zařazení obou DNM 
účetním dokladem č. 950337 dne 30. 11. 2020. 
SÚ 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek (dále také "DDNM") - 
software, 
- doložen Přehled evidovaného majetku (sestava 000ALF03126,  
filtr: 2020, SÚ/AÚ 018 0010 - 018 0021), zaevidováno 9 položek, úhrnná 
účetní cena odpovídá zaúčtovanému přírůstku roku 2020 v hlavní knize 
účetnictví sestavené ke dni 31. 12. 2020. 
SÚ 022 dlouhodobý hmotný majetek (dále také "DHM") - stroje, přístroje, 
- ev. karta "hardware datová síť...", inv. č. MUBIH000U0P1, datum 
pořízení 27. 8. 2020,  
- ev. karta "signalizace zabezpečovací...". inv. č. MUBI000TWEP, datum 
pořízení 30. 11. 2020, 
- doložena kniha analytické evidence I., zaúčtování zařazení DHM 
účetními doklady č.: 950177 dne 27. 8. 2020 a 950309 ze dne  
30. 11. 2020. 
 
Vyřazení majetku likvidací: 
SÚ 022 dlouhodobý hmotný majetek (dále také "DHM") - stroje, přístroje, 
- návrh na vyřazení majetku inv. č. MUBIH000DWQT ze dne 27. 2. 2020, 
- protokol likvidační komise - schválení likvidace majetku ze dne  
27. 2. 2020, podepsán pěti odpovědnými osobami, 
- odborné posouzení: vyřazovací protokol elektrického přístroje ze dne 
27. 2. 2020 "nevyhovující, nefunkční", 
- doložena likvidace majetku uložením na sběrný dvůr dne 3. 6. 2020, 
- účetní doklad č. 950078ze dne 3. 6. 2020, vyřazení zlikvidovaného 
majetku z účetní evidence, 
- majetkový doklad - výdej č. 00087 ze dne 3. 6. 2020 "vyřazení DHM - 
HNsP kamerový systém...". 
 
SÚ 022 dlouhodobý hmotný majetek (dále také "DHM") - počítače, 
- vyřazovací protokol DHM inv. č. MUBIH000FUOR a MUBIH000FUNW 
ze dne 25. 9. 2020, podepsán pěti odpovědnými osobami, 
- odborné posouzení: servisní protokol ze dne 25. 9. 2020 
"neopravitelné", 
- likvidační protokol ze dne 25. 9. 2020,  
- potvrzení o předání majetku k ekologické likvidaci ze dne 25. 9. 2020, 
- účetní doklad č. 950182 ze dne 1. 10. 2020, vyřazení zlikvidovaného 
majetku z účetní evidence, 
- majetkový doklad - výdej č. 00191 ze dne 1. 10. 2020 "vyřazení DHM - 
IBM systém storage...". 
 
Vyřazení majetku prodejem: 
SÚ 022 dlouhodobý hmotný majetek (dále také "DHM") - dopravní 
prostředky, 
- RM dne 1. 9. 2020 schválila usnesením č. 994 návrh na odprodej DHM 
"stroj na úpravu ledu..." a stanovila nejnižší prodejní cenu,  
- protokol o fyzickém předání/převzetí movitého majetku ze dne  
21. 12. 2020, potvrzen oběma stranami, 
- evidenční karta DHM "rolba na úpravu ledu...", inv. č. MUBIH000TUBI, 
- účetní doklad č.: 950384ze dne 21. 12. 2020, přecenění prodávaného 
majetku; 950383 ze dne 31. 12. 2020 vyřazení prodávaného majetku; 
700136 ze dne 9. 12. 2020 k faktuře vystavené č. 9901232020 ze dne  
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9. 12. 2020 - cena stanovená RM dodržena (realizována vyšší o 38 %), 
potvrzení ČS a. s. o příchozí platbě ze dne 10. 12. 2020. 

Evidence 
pohledávek 

Evidence pohledávek je vedena v programu GINIS modul DDP - daně, 
dávky, poplatky, dle jednotlivých typů pohledávek. Tato agenda umožňuje 
vždy k 31. 12. b. r. automatickou tvorbu opravných položek, tisk 
inventurních soupisů, zadávat poznámky o vymáhání. Odběratelské 
faktury jsou evidované v programu GORDIC modul KOF (kniha 
odeslaných faktur). Při vymáhání pohledávek ÚSC postupuje dle 
směrnice č. 8/2017 o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek. Pro 
vymáhání pohledávek je v rámci finančního odboru zřízeno oddělení 
vymáhání pohledávek. 
 
RM dne 1. 12. 2020 usnesením č. 1335 schválila odpis pohledávky za 
společností SADIKI, s. r. o., ve výši 8 355 Kč za nezaplacené nájemné  
a služby nebytových prostor, 
- účetní doklady č.: 451463 ze dne 16. 12. 2020 odpis pohledávek ze SÚ 
AÚ 311 0093, 451480 ze dne 31. 12. 2020 zrušení vytvořených 
opravných položek při vyřazení pohledávky ze SÚ AÚ 194 0093, 138 ze 
dne 31. 12. 2020 podchycení vyřazené pohledávky v podrozvaze na SÚ 
905. 
 
RM dne 1. 12. 2020 usnesením č. 1334 schválila odpis pohledávky za  
J. K., ve výši 6 059 Kč za nezaplacené nájemné a služby nebytových 
prostor a usnesením č. 1374 rozhodla vzdát se práva dalšího vymáhání 
nedobytné pohledávky, 
- účetní doklady č.: 451463 ze dne 16. 12. 2020 odpis pohledávek ze SÚ 
AÚ 311 0093, 451480 ze dne 31. 12. 2020 zrušení vytvořených 
opravných položek při vyřazení pohledávky ze SÚ AÚ 194 0093. 
 
ZM dne 16. 12. 2020 usneseními č. 227 a č. 228 schválilo odpis 
pohledávek ve výši 80 650 Kč a 36 414 Kč za nezaplacené nájemné  
a služby nebytových prostor a usneseními č. 236 a 237 rozhodlo vzdát se 
práva dalšího vymáhání těchto nedobytných pohledávek,  
- účetní doklad č.: 451464 ze dne 31. 12. 2020 odpis pohledávek ze SÚ 
311 0093, 451480 ze dne 31. 12. 2020 zrušení vytvořených opravných 
položek při vyřazení pohledávky ze SÚ AÚ 194 0093. 
 
Inventurním soupisem pohledávek k 31. 12. 2020 doloženo vykázání  
a ověření zůstatků SÚ AÚ 311 0093 Odběratelé Nájemné z nebytových 
prostor. 

Evidence poplatků ÚSC stanovil, v souladu s ustanoveními zákona č. 565/1990 Sb.,  
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou 
vyhláškou (dále také "OZV") místní poplatek:  
- za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů (OZV č. 2/2019), 
- ze psů (OZV č. 3/2019), 
- ze vstupného (OZV č. 4/2019), 
- z pobytu (OZV č. 5/2019), 
- za užívání veřejného prostranství (OZV č. 4/2017). 
Evidence je vedena v programu GINIS modul DDP - daně, dávky, 
poplatky, dle jednotlivých typů pohledávek. Zde jsou generovány předpisy 
a k 31. 12. b. r. opravné položky. ÚSC vydal Směrnici č. 8/2017  
o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek.  
Doloženo vykázání a ověření zůstatků SÚ AÚ 315 0037, 315 0043 a 315 
0050 ke dni 31. 12. 2020. 



 Strana 7 (Celkem 21) 

 

Evidence závazků Evidence závazků je vedena v programu GINIS. Závazky k dodavatelům 
modul kniha došlých faktur ("KDF"), dle interního analytického členění 
závazků. Závazky ze smluv jsou vedeny v modulu smlouvy ("SML").  
K rozvahovému dni je ÚSC zhodnotil dle interního pokynu "Stanovení 
hranice významnosti pro rok 2020", vydaným vedoucí finančního odboru 
dne 7. 2. 2020 v souladu s § 19 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a bodem 6.5 Českého účetního standardu č. 701. 
Inventurním soupisem závazků k 31. 12. 2020 doloženo vykázání a 
ověření zůstatků SÚ: 321 Dodavatelé, 342 Ostatní daně, poplatky a jiná 
podobná peněžitá plnění, 343 Daň z přidané hodnoty, 971 Krátkodobé 
podmíněné závazky. 

Faktura Kontrola zaúčtování přijatých faktur č. 202001271, 1278, 1279, 1280, 
1281, 1282, 1284, 1285, 1287, 1303, 1306, 1307, 1308, 1309, 1311. 

Hlavní kniha Předloženo: 
- Obratová předvaha s textem za období 6/2020 a 12/2020, 
- Hlavní kniha účetnictví období 12/2020. 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Inventarizace stavu majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv byla 
provedena ke dni 31. 12. 2020 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku  
a závazků a Směrnicí o inventarizaci města Bílina č. 04/2019, vydanou 
tajemníkem MěÚ Bílina dne 3. 5. 2019 s účinností od 1. 6. 2019. 
 
Předložené dokumenty: 
- Inventarizační zpráva za rok 2020 ze dne 20. 1. 2021, vč. přílohy.  
K rozvahovému dni 31. 12. 2020 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 
- Plán inventur pro rok 2020 ze dne 7. 9. 2020 vydaný a dne 14. 9. 2020 
schválený tajemníkem MěÚ, účinný od 1. 10. 2020 do 13. 2. 2021: 
- stanoví periodické provedení inventarizace ve dvou termínech, a sice ke 
dni 31. 10. 2020 a ke dni 31. 12. 2020, 
- určuje harmonogram inventarizačních činností, ukládá povinnost 
součinnosti dalším osobám - zaměstnanci úřadu, vedoucí o. s. a ředitelé 
p. o.,  
- stanoví rozsah inventarizací seznamem inventarizovaných účtů 
(rozvahových a podrozvahových), 
- jmenuje ústřední inventarizační komisi (dále také "UIK") a šest dílčích 
inventarizačních komisí (dále také "DIK"). 
- Poučení ústřední inventarizační komise o způsobu provedení řádné 
inventarizace ze dne 23. 10. 2020, vč. podpisových vzorů všech 6 členů 
ÚIK. 
- Poučení dílčí inventarizační komise o způsobu provedení řádné 
inventarizace ze dne 23. 10. 2020, vč. podpisových vzorů všech 23 členů 
DIK. 
- Periodická inventarizace k 31. 10. 2020 zjistila inventarizační rozdíl, 
který byl ihned odstraněn a zúčtován do účetního období 2020. Doloženo 
účetními doklady č.: 950168 ze dne 11. 9. 2020 (pořízení DDHM), 
950189 ze dne 30. 9. 2020 (duplicitní zaúčtování pořízení DDHM, vznik 
rozdílu), 950289 ze dne 25. 11. 2020 (náprava chyby, zaúčtování výdeje 
druhého kusu DDHM).  
- Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný ke dni  
31. 12. 2020, vyhotovený dálkovým přístupem č. j. V2/110121 pro Město 
Bílina, pro katastrální území:  
Bílina, Bílina - Újezd, Břežánky, Červený Újezd u Mukova, Chotějovice, 
Chotovenka, Chudeřice u Bíliny, Jablonec u Libčevsi, Jenišův Újezd, 
Štrbice. 
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Prověřeny inventurní soupisy SÚ, popř. SÚ AÚ:  
- 013, 018, 021 0200, 022 0010, 028 0051, 031 0312, 031 0514, 042, 
052, 061, 069, 073, 078, 081, 082,  
- 132, 139, 168, 192 0037, 192 0055, 194 0093, 194 0311, 
- 231, 236, 244, 245, 261 0301, 261 0335, 261 0383, 261 0390, 263,  
- 311 0000, 311 0093, 315 0037, 315 0043, 315 0050, 321, 341, 343, 
377, 384, 388,  
- 403, 419, 462, 469, 
- 905, 909, 971, 
- rekapitulace mezd za 12/2020 – ověřeny zůstatky 331, 335, 336, 337, 
342, 378 192.  
 
ÚSC v čl. 4 směrnice č. 04/2019 o inventarizaci stanovil postup a určil 
hladinu významnosti pohledávek a závazků, od které je k rozvahovému 
dni prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a 
závazků a interním pokynem "Stanovení hranice významnosti pro rok 
2020" ze dne 7. 2. 2020 stanovil hranice významnosti pro jednotlivé 
účetní případy vč. podrozvahové evidence. 

Kniha došlých faktur Předloženo: 
- Kniha došlých faktur ke dni 27. 8. 2020, 
- 321 saldo dodavatelů k 31. 12. 2020 - pouze neuhrazené, 
- 321 saldo dodavatelů k 31. 12. 2020 - vše, 
- Saldo došlých faktur k datu 31. 12. 2020. 

Kniha odeslaných 
faktur 

Předloženo: 
- KOF 2 - centrál ke dni 21. 8. 2020, 
- KOF 2 - centrál ke dni 31. 12. 2020. 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

Prověřeno vyplácení funkčních odměn u uvolněné starostky, uvolněné 
místostarostky, dvou předsedů výborů, dvou členů komisí, dvou členů 
rady a dvou členů ZO, podle mzdových listů za období 1. 1. 2020 -  
30. 6. 2020. 
 
Dle informací poskytnutých zástupci ÚSC v přezkoumávaném období 
nebyla poskytnuta mimořádná odměna členovi zastupitelstva a nebyl 
uzavřen pracovně právní vztah se členy zastupitelstva. 

Pokladní doklad Kontrola pokladních dokladů od č. 00220 do č. 00270. 

Pokladní kniha 
(deník) 

Dílčí přezkoumání hospodaření: 
- předloženy protokoly hlavní uzávěrky všech pokladen ÚSC, 
- stav pokladních knih ke dni 30. 6. 2020 souhlasí se stavem SÚ 261 
Pokladna výkazu Rozvaha a řádku 6040 výkazu FIN 2-12M.  
 
Konečné dílčí přezkoumání hospodaření: 
- předloženo: 
- inventurní soupis pohledávek SÚ 261, vč. vykázání 23 analyticky 
oddělených pokladen,  
- protokol hlavní uzávěrky od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020 za SÚ 261 a 23 
protokolů hlavní uzávěrky za stejné období jednotlivých pokladen (Gordic 
SW, sestava POKUZA00), 
- ověřeno: 
- zůstatky SÚ AÚ 261 0301, 261 0335, 261 0383 a 261 0390 vykázané v 
pokladních knihách ke dni 31. 12. 2020 souhlasí se stavem výkazu Hlavní 
kniha účetnictví (obratová předvaha) sestaveným ke dni 31. 12. 2020, 
- zůstatky vykázané v pokladních knihách ke dni 31. 12. 2020 souhlasí se 
stavem SÚ 261 Pokladna výkazu Rozvaha a řádku 6040 výkazu  
FIN 2-12M sestaveným ke dni 31. 12. 2020. 
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Příloha rozvahy Předložena ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020. 

Rozvaha Předložena ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020. 

Účetní doklad Ověřeno zaúčtování a provedení finanční kontroly na dokladech č: 
- 200138 ze dne 26. 10. 2020, příjem měsíční splátky půjčky poskytnuté  
z fondu rozvoje bydlení v roce 2013,  
- 301850 ze dne 17. 12. 2020, výplata zálohy na platy za 12/2020. 
Ověřeno zaúčtování na dokladech č: 
- 401657 ze dne 30. 12. 2020, zúčtování daně z příjmů právnických osob 
ÚSC za rok 2020, 
- 301897 ze dne 31. 12. 2020, předpis mezd za prosinec 2020. 

Účetnictví ostatní Účetní závěrka ÚSC za rok 2019, 
- schválena ZM dne 6. 5. 2020, usnesení č. 108, 
- Protokol o schválení účetní závěrky ze dne 27. 7. 2020, 
- proúčtování výsledku hospodaření dne 1. 6. 2020, účetní doklad  
č. 200064. 

Účtový rozvrh Platný pro rok 2020. 

Upomínka k 
pohledávce a 
závazku 

Pravidla pro vymáhání pohledávek jsou stanovena ve Směrnici o evidenci 
a odpisu pohledávek č. 08/2017, účinné od 1. 10. 2017. 
 
1) I. upomínka ze dne 30. 10. 2019 za nezaplacené vyúčtování služeb za 
rok 2018, stanoven termín splatnosti upomínané částky, připojeno 
upozornění na doúčtování úroku z prodlení, doložena doručenka České 
pošty bez převzetí adresátem, Prohlášení ČP o době uložení zásilky  
4. 11. 2019 - 14. 11. 2019 ve sféře vlivu adresáta a vyznačení dne 
vrácení zásilky odesílateli. 
II. upomínka ze dne 16. 6. 2020 za nezaplacené vyúčtování služeb za rok 
2018 a rok 2019, stanoven termín splatnosti upomínané částky, připojeno 
upozornění na doúčtování úroku z prodlení a na přistoupení k soudnímu 
vymáhání v případě neuhrazení v náhradní termínu, doložena doručenka 
České pošty s potvrzeným osobním převzetí zásilky adresátem dne  
18. 6. 2020. 
Vymoženo 100 % dne 24. 6. 2020, doloženo účetním dokladem  
č. 400807 k bankovnímu výpisu ČS a. s., poř. č. 121 z téhož dne.     
 
2) I. upomínka ze dne 12. 1. 2021 za dlužné nájemné a zálohy na služby 
za období listopad 2020, stanoven termín splatnosti upomínané částky, 
připojeno upozornění na doúčtování úroku z prodlení, doložena 
doručenka České pošty s potvrzeným osobním převzetí zásilky 
adresátem dne 14. 1. 2021. 
K datu přezkoumání hospodaření pohledávka nebyla vymožena. 
 
3) Příkaz I. sp. zn. MUBI 41923/2019/OD/Pe ze dne 20. 5. 2020, uložení 
trest pokuty, uvedena splatnost, odůvodnění, poučení. Doručenka ID 
zprávy 7864056141, odesláno 20. 5. 2020, doručeno fikcí 30. 5. 2020. 
- Upozornění na nedoplatek zn. FO/Eim-U/32739/2020 ze dne  
16. 9. 2020. Doručenka ID zprávy 822240497, odesláno 16. 9. 2020, 
doručeno fikcí 26. 9. 2020. 
- Exekuční příkaz na daňovou exekuci přikázáním pohledávky z účtu  
u poskytovatele platebních služeb č. j. FO/Eim-EXP/236/2020, 
MUBIP00TBNFK, MUBI 37564/2020 ze dne 20. 10. 2020 na vymožení 
pokuty uložené MěÚ Bílina, odborem dopravy Příkazem č. j. MUBI 
41923/2019/OD/Pe ze dne 20. 5. 2020. Doručenka ID zprávy 833302860, 
odesláno 20. 10. 2020, doručeno 20. 10. 2020.              
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- Vyrozumění o právní moci č. j. FO/Eim-EXP/236/2020/VPM, 
MUBIP00TZZNK, MUBI 39366/2020 ze dne 4. 11. 2020, sdělení 
poskytovateli platebních služeb, že rozhodnutí č. j. FO/Eim-
EXP/236/2020 ze dne 20. 10. 2020 nabylo právní moci dne 2. 11. 2020. 
Doručenka ID zprávy 838425771, odesláno a doručeno 4. 11. 2020. 
Vymoženo 100 % dne 5. 11. 2020, doloženo účetním dokladem  
č. 401378 k bankovnímu výpisu ČS a. s., poř. č. 215 z téhož dne.        
 
4) Upomínka (předžalobní výzva) zn. 20884/2020 ze dne 17. 6. 2020 na 
dlužné nájemné a služby za nebytový prostor. Doručenka České pošty  
s potvrzeným osobním převzetí zásilky adresátem. 
- II. Upomínka dlužného nájemného, odeslána 10. 7. 2020 emailem.  
- Usnesení č. 208 ze zasedání ZM ze dne 4. 11. 2020, kterým se 
schvaluje úhrada dlužného nájemného a služeb ve splátkách počínaje 
listopadem 2020, 
- Sdělení o schválení úhrady dluhu ve splátkách zn. 41491/2020 ze dne 
10. 11. 2020, doložena doručenka České pošty s potvrzeným osobním 
převzetí zásilky adresátem. 
- Uznání závazku ze dne 12. 11. 2020, závazek splácet ve stanovených 
měsíčních splátkách pod ztrátou výhody splátek. Ověřeno: sjednané 
splátky korespondují s usnesením č. 208 ZM. 
- Doložena úhrada dvou měsíčních splátek v souladu s uzavřeným 
splátkovým kalendářem. Účetní doklady č.: 401430 ze dne 16. 11. 2020  
k bankovnímu výpisu ČS a. s., poř. č. 221 z téhož dne a 401573 ze dne 
15. 12. 2020 k bankovnímu výpisu ČS a. s., poř. č. 141 z téhož dne. 
 
5) Upomínka (předžalobní výzva) zn. 21004/2020 ze dne 18. 6. 2020 na 
dlužné nájemné a služby za nebytový prostor. Doručenka České pošty  
s potvrzeným osobním převzetí zásilky adresátem dne 22. 3. 2020. 
Vymoženo 100 % dne 22. 6. 2020, doloženo účetním dokladem  
č. 400794 k bankovnímu výpisu ČS a. s., poř. č. 119 z téhož dne.   
 
6) Upomínka dlužného nájemného, upozornění na nasmlouvané dny 
splatnosti, odeslána 19. 10. 2020 sms zprávou, operátorem potvrzeno 
emailovou zprávou doručení sms zprávy na telefonní číslo adresáta. 
Vymoženo 100 % dne 22. 10. 2020, doloženo účetním dokladem  
č. 401331 k bankovnímu výpisu ČS a. s., poř. č. 205 z téhož dne.  
 
7) Upomínka dlužného nájemného, upozornění na nasmlouvané dny 
splatnosti, odeslána 20. 10. 2020 sms zprávou, operátorem potvrzeno 
emailovou zprávou doručení sms zprávy na telefonní číslo adresáta. 
Vymoženo 100 %, doložena úhrada dvou dlužných částek. Účetní 
doklady č.: 401341 ze dne 26. 10. 2020 k bankovnímu výpisu ČS a. s., 
poř. č. 207 z téhož dne a 401622 ze dne 23. 12. 2020 k bankovnímu 
výpisu ČS a. s., poř. č. 247 z téhož dne. 

Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

Předložen ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020. 

Výkaz zisku a ztráty Předložen ke dni 30. 6. 2020 a 31. 12. 2020. 

Rozvaha zřízených 
příspěvkových 
organizací 

Předloženy ke dni 30. 6. 2020. 

Výkaz zisku a ztráty 
zřízených 
příspěvkových 
organizací 

Předloženy ke dni 30. 6. 2020. 
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Zřizovací listina 
organizačních složek 
a příspěvkových 
organizací, odpisový 
plán 

ÚSC má zřízeno 10 příspěvkových organizací a 5 organizačních složek. 
Mateřská škola Bílina, Čapkova 869: 
- zřizovací listina ze dne 12. 9. 2002, 
- majetek svěřen k hospodaření, 
- odpisový plán ve výši 102.086,- Kč schválen RM dne 11. 2. 2020, 
- RM schválila dne 21. 4. 2020 rozdělení výsledku hospodaření ve výši 
132,33 Kč, do rezervního fondu 132,33 Kč, 
- rozpis závazných a nezávazných ukazatelů pro rok 2020 zaslán 
příspěvkové organizaci datovou zprávou dne 3. 1. 2020, 
- účetní závěrka schválena RM dne 21. 4. 2020, 
- rozpočet a SVR schválen RM dne 17. 12. 2019, 
- střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 - 2022 schválen RM dne  
17. 12. 2019. 
 
Základní škola Bílina, Lidická 31/18: 
- zřizovací listina ze dne 29. 6. 2001, 
- majetek svěřen k hospodaření, 
- odpisový plán ve výši 140.495,- Kč schválen RM dne 11. 2. 2020, 
- RM schválila dne 21. 4. 2020 rozdělení výsledku hospodaření ve výši 
155 811,94 Kč, do rezervního fondu 130.918,90 Kč, do fondu odměn  
24 893,04 Kč, 
- rozpis závazných a nezávazných ukazatelů pro rok 2020 zaslán 
příspěvkové organizaci datovou zprávou dne 3. 1. 2020, 
- účetní závěrka schválena RM dne 21. 4. 2020, 
- rozpočet a SVR schválen RM dne 17. 12. 2019. 
 
Dům dětí a mládeže Bílina: 
- majetek svěřen k hospodaření, 
- Odpisový plán ve výši 80.877,- Kč schválen RM dne 11. 2. 2020, 
- RM schválila dne 21. 4. 2020 rozdělení výsledku hospodaření ve výši  
2 782,08 Kč a 14 808 Kč z doplňkové činnosti, do rezervního fondu  
15 831,08 Kč, do fondu odměn 1 759 Kč, 
- rozpis závazných a nezávazných ukazatelů pro rok 2020 zaslán 
příspěvkové organizaci datovou zprávou dne 3. 1. 2020, 
- účetní závěrka schválena RM dne 21. 4. 2020, 
- rozpočet a SVR schválen RM dne 17. 12. 2019.  

Smlouva o vytvoření 
dobrovolných svazků 
obcí 

ÚSC je členem dobrovolného svazku obcí Euroregion Labe se sídlem  
v Ústí nad Labem, IČ 44225946, 
- vznik dne 21. 8. 1992, zakládací smlouva ze dne 9. 6. 1992, platné 
stanovy přijaty dne 8. 4. 2013, 
- registrace na KÚ ÚK jako dobrovolného svazku obcí podle Zákona 
128/2000 Sb., dne 28. 5. 2003, 
- předpis členského příspěvku na rok 2020 - faktura přijatá úč. doklad  
č. 300173 ze dne 6. 1. 2020, platba účetní doklad č. 266230 ze dne  
16. 1. 2020. 

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 6. 3. 2020 se spolkem 
Draci Bílina, z. s., IČ 66091217, 
- poskytnuto 1 650 000 Kč výlučně na podporu činnosti příjemce v roce 
2020, povinnost vyúčtování do 10. 1. 2021, 
- z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina, schváleném ZM dne 19. 12. 2018 usnesením č. 247, 
- poskytnutí schváleno ZM dne 26. 2. 2020 usnesením č. 27, 
- doložka zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra dne 9. 3. 2020, 
ID č. 11076432, dle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
- doložka zveřejnění na www.bilina.cz na elektronické úřední desce  
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od 11. 3. 2020, vyvěšeno bude do 11. 3. 2023, 
- Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bílina ze dne 
31. 1. 2020, částka a účel uvedeny, 
- příkaz k uskutečnění veřejného výdaje ze dne 9.3.2020 1/2 dotace,  
8. 7. 2020 1/2 dotace, 
- účetní doklad č. 300768 ze dne 9. 3. 2020. 
 
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 9. 3. 2020 se spolkem 
SK HC Draci Bílina, z. s., IČ 22889345, 
- poskytnuto 1 100 000 Kč výlučně na podporu činnosti příjemce v roce 
2020, povinnost vyúčtování do 10. 1. 2021, 
- poskytnutí schváleno ZM dne 26. 2. 2020 usnesením č. 38, 
- z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě 
Bílina, schváleném ZM dne 19. 12. 2018 usnesením č. 247, 
- doložka zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra dne 10. 3. 2020, 
ID č. 11076432, dle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
- doložka zveřejnění na www.bilina.cz na elektronické úřední desce  
od 11. 3. 2020, vyvěšeno bude do 11. 3. 2023, 
- Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bílina ze dne 
24. 1. 2020, částka a účel uvedeny, 
- příkaz k uskutečnění veřejného výdaje ze dne 11. 3. 2020 1/2 dotace,  
8. 7. 2020 1/2 dotace, 
- účetní doklad č. 300790 ze dne 11. 3. 2020. 
 
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 16. 4. 2020 se spolkem 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizací Bílina, IČ 00482447, 
- poskytnuto 49 000 Kč na úhradu nákladů na provoz, povinnost 
vyúčtování do 15. 12. 2020, 
- poskytnutí schváleno RM dne 31. 3. 2020 usnesením č. 318, 
- doporučeno komisí pro životní prostředí a dopravu ZM, 
- nepodléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra dle 
§ 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
- Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bílina ze dne 
3. 2. 2020, částka a účel uvedeny, 
- platební příkaz k uskutečnění veřejného výdaje ze dne 17. 4. 2020, 
- účetní doklad č. 300923 ze dne 17. 4. 2020. 
 
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 27. 4. 2020 se spolkem 
Pohádkový les Bílina, z. s., IČ 07100582, 
- poskytnuto 50 000 Kč na činnost spolku spojenou s údržbou soch  
v Pohádkovém lese v roce 2020, povinnost vyúčtování do 15. 12. 2020, 
- poskytnutí schváleno RM dne 21. 4. 2020 usnesením č. 352, 
- nepodléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra dle 
§ 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
- Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bílina ze dne 
28. 2. 2020, částka a účel uvedeny, 
- příkaz k uskutečnění veřejného výdaje ze dne 20. 5. 2020, 
- účetní doklad č. 300992 ze dne 5. 5. 2020. 
 
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 19. 5. 2020 se spolkem 
Pohádkový les Bílina, z. s., IČ 07100582, 
- poskytnuto 120 000 Kč na akci Řezbářský plenér 2020 v termínu  
17. 9. - 19. 9. 2020, povinnost vyúčtování do 15. 12. 2020, 
- poskytnutí schváleno ZM dne 6. 5. 2020 usnesením č. 98, 
- doložka zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra dne 19. 5. 2020, 
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ID č. 11801608, dle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
- doložka zveřejnění na www.bilina.cz na elektronické úřední desce  
od 19. 5. 2020, vyvěšeno bude do 19. 5. 2023, 
- Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bílina ze dne 
28. 2. 2020, částka a účel uvedeny, 
- příkaz k uskutečnění veřejného výdaje ze dne 20. 5. 2020, 
- účetní doklad č. 301037 ze dne 20. 5. 2020. 
 
Upozorňujeme na povinnost účtovat transfery dle Českého účetního 
standardu č. 703 v aktuálním znění. 

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

ÚZ 13013 Operační program Zaměstnanost, 
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/048/0009005 na realizaci 
projektu "Asistenti prevence kriminality v Bílině" ve výši 5 431 078,75 Kč, 
- dotace z Evropského sociálního fondu ve výši 4 859 386,25 Kč, dotace 
ze státního rozpočtu ve výši 571 692,50 Kč, 
- zahájení realizace projektu v roce 2018, ukončení realizace projektu  
v roce 2021,  
- v roce 2020 ÚSC obdržel dotaci ve výši 628 389,37 Kč dne 28. 4.2020, 
účetní doklad č. 250032, 
- čerpání přijaté částky doloženo seznamem účetních dokladů - knihou 
účetnictví 08/2020, 
- prověřeno z hlediska označení příjmů a výdajů ÚZ 13013 a členění 
příjmů z Národního fondu prostorovou jednotkou 5.      
 
ÚZ 33063 OP VVV - PO3 neinvestice, 
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 20_080/0017259-01 na realizaci 
projektu "Duhová škola 2020 - 2022", ve výši 736 728 Kč,   
- dotace z Evropského sociálního fondu ve výši 626 218,79 Kč, dotace  
ze státního rozpočtu ve výši 110 509,21 Kč, 
- zahájení realizace projektu v roce 2020, ukončení realizace projektu  
v roce 2021, 
- v roce 2020 ÚSC obdržel dotaci ve výši 736 728 Kč dne 17. 8. 2020, 
účetní doklad č. 250063, 
- prověřeno z hlediska označení příjmů a výdajů ÚZ 13013 a členění 
příjmů z Národního fondu prostorovou jednotkou 5.      
 
ÚZ 98071 Dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České 
republiky, 
- Avízo KÚÚK na úhradu výdajů souvisejících s doplňovacími volbami do 
Senátu Parlamentu ve výši 615 000 Kč, 
- ÚSC obdržel dotaci dne 7. 4. 2020, účetní doklad č. 250028, 
- čerpání přijaté částky doloženo seznamem účetních dokladů - kniha 
účetnictví 08/2020, 
- prověřeno z hlediska označení příjmů a výdajů ÚZ 98071.      
 
ÚZ 98024 předloženo: Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle 
zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, 
- Oznámení Krajského úřadu Ústeckého kraje č. j. KUUK/121013/2020  
z 10. 8. 2020 o poskytnutí jednorázového příspěvku pro obce Ústeckého 
kraje v roce 2020, 
- jednorázový, bez účelového určení, částka 1 250 Kč na obyvatele obce, 
počet obyvatel ÚSC Bílina k 1. 1. 2020 dle bilance obyvatel ČR 
zpracované ČSÚ: 17 200 osob, 
- účetní doklad č. 250062 ze dne 13. 8. 2020 k bankovnímu výpisu ČNB 
poř. č. 49 ze dne 13. 8. 2020 - příjem částky 21 500 000 Kč (100 % 
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bonusu), 
- prověřeno z hlediska označení příjmu ÚZ 98024.      

Smlouvy nájemní Smlouva o nájmu pozemků za účelem užívání stavby umístěné  
na pozemku s panem P. V. ze dne 15. 6. 2020, 
- předmět nájmu: pozemek p. č. 1808 (25 m2) a p. p. č. 1809/2 (26 m2), 
oba zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bílina, 
- sjednáno mj.: doba neurčitá, výpovědní doba, sankční podmínky, 
nájemné a jeho splatnost v souladu se Směrnicí města Bíliny č. 4/2014, 
- uzavření smlouvy schválila RM dne 21. 4. 2020 usnesením č. 358 - za 
cenu 25 Kč/m2 dle Směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu 
pozemků města Bíliny,  
- doloženo zveřejnění záměru nájmu na desce umožňující dálkový přístup 
od 4. 3. 2020 do 20. 3. 2020, 
- Žádost o pronájem nemovitého majetku ze dne 16. 12. 2019, 
specifikovány pozemky, vč. výměr a účel užití, 
- účetní doklad č. 450710 ze dne 29. 6. 2020 - předpis pohledávky. 
 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání za účelem kancelář 
ostrahy se společností BLESK Servis s. r. o., IČ 27607429, ze dne  
20. 5. 2020, 
- předmět nájmu: prostory o výměře 34,5 m2 v ulici Reussova 160 na  
p. p. č. 1953 na LV č. 10001 v k. ú. Bílina, 
- sjednáno mj.: doba určitá, výpovědní podmínky, sankční podmínky, 
nájemné a jeho splatnost v souladu se Směrnicí města Bíliny č. 2/2014, 
inflační doložka, cena za energie a služby, 
- uzavření smlouvy schválila RM dne 12. 5. 2020 usnesením č. 438, 
- doloženo zveřejnění záměru nájmu za cenu 250 Kč/m2/rok na desce 
umožňující dálkový přístup od 8. 4. 2020 do 24. 4. 2020, 
- Žádost o pronájem nemovitého majetku ze dne 16. 12. 2019, 
specifikovány pozemky, vč. výměr a účel užití, 
- účetní doklad č. 400837 ze dne 1. 7. 2020 - předpis pohledávky. 

Smlouvy o dílo SMLOUVA č. INV/2020/55 o dílo na provedení stavebních prací (dále jen 
"smlouva") uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů, 
- publikující strana - Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, CZ, 
- smluvní strana - EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 
Louny, 
- dílo "Rozšíření parkoviště pro osobní automobily v lokalitě Sídliště  
Za Chlumem - blok 3 a 4",  
- smlouva byla schválena radou města Bílina dne 11. 08. 2020,  
č. usnesení 927, 
- hodnota díla 1 799 400 CZK bez DPH, 
- smlouva uzavřena dne 7. 9. 2020, 
- uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné 
správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv dne 8. 9. 2020. 
 
SMLOUVA O DÍLO č. INV/2020/69 uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
- publikující strana - Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, CZ, 
- smluvní strana - Ing.arch. Bořek Peška, IČO:02219751, Stavbařů 573/2, 
353 01, Mariánské Lázně, 
- předmět smlouvy - Architektonická studie domu č.p. 23/12 na Mírovém 
náměstí v Bílině, 
- smlouva byla schválena radou města Bílina dne 10. 11. 2020,  
č. usnesení 1273, 
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- cena díla 325 000 CZK bez DPH, 
- smlouva uzavřena dne 27. 11. 2020, 
- uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné 
správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv dne 30. 11. 2020. 

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

Kupní smlouva č. 45/2019/HY ze dne 20. 2. 2020 s paní I. S., jako 
kupující, 
- předmět smlouvy: pozemek p. č. 1194/24 (17 m2) zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Bílina, 
- sjednáno mj.: kupní cena 9 430 Kč, platební údaje, související náklady 
hradí kupující, návrh na vklad do katastru nemovitostí podává prodávající, 
- prodej schválen ZM dne 11. 12. 2019 usnesením č. 237 za cenu  
9 430 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 106/3035/2019 ze dne  
29. 10. 2019, 
- záměr prodeje schválen ZM dne 19. 12. 2018 usnesením č. 207, 
- doloženo zveřejnění záměru prodeje nemovitosti od 30. 1. 2019 do  
15. 2. 2019, nemovitost, s kterou má být nakládáno byla ve zveřejněném 
záměru dostatečně přesně specifikována,  
- Žádost o prodej nemovitého majetku ze dne 13. 9. 2018, pozemek, 
výměra a účel užití specifikovány, 
- Výpis z katastru nemovitostí k datu 27. 1. 2020 - dokládá bezzávazkové 
vlastnictví p. p. č. 1194/24 ÚSC Bílina, 
- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci  
sp. zn. V-1166/2020-509 ze dne 20. 3. 2020 s právními účinky ke dni  
28. 2. 2020, 
- protokol o vyřazení nemovitého majetku p. p. č. 1194/24, PID 80X7  
v účetní hodnotě 2 550 Kč ze dne 10. 3. 2020, 
- účetní doklad č.: 450375 ze dne 9. 3. 2020 - předpis pohledávky, 
863738 ze dne 27. 2. 2020 - úhrada pohledávky pokladním dokladem  
č. 739, 950025 ze dne 9. 3. 2020 - vyřazení pozemku z majetku, 
- přecenění na reálnou hodnotu nebylo provedeno, což je v souladu se 
Směrnicí č. 1/2014 schválenou RM dne 22. 1. 2014 usnesením č. I/10, 
která stanoví, že ÚSC nebude přeceňovat majetek určený k prodeji  
do částky 500 000 Kč. 
 
Kupní smlouva č. 03/2020/HY ze dne 8. 4. 2020 se společností 
SORTING Solutions, s. r. o., jako kupující, 
- předmět smlouvy: pozemek p. č. 1683/98 (348 m2) zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 555 objekt občanské vybavenosti 
na Teplickém náměstí zapsané na LV č. 10001 v k. ú. Bílina, 
- sjednáno mj.: kupní cena 2 118 500 Kč, platební údaje, závazek 
kupujícího splnit záměr koupě do tří let od podpisu smlouvy, právo zpětné 
koupě prodávajícího, související náklady hradí kupující, návrh na vklad do 
katastru nemovitostí podává prodávající, 
- doložka zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra dne 6. 5. 2020, 
ID č. 11657076, dle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
- prodej schválen ZM dne 26. 2. 2020 usnesením č. 11 za cenu  
2 110 000 Kč dle obálkové metody, cena bude navýšena o náklady 
spojené s prodejem nemovitosti, 
- záměr prodeje schválen ZM dne 11. 12. 2019 usnesením č. 249 za cenu 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 79/3679/2019, a sice  
1 500 000 Kč, 
- doloženo zveřejnění záměru prodeje nemovitosti od 9. 1. 2020 do  
27. 1. 2020,  
- Žádost o koupi nemovitých věcí ze dne 15. 1. 2020, reakce na 
zveřejněný záměr, uveden účel - vybudování technologického inkubátoru 
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pro implementaci průmyslu 4.0, 
- Výpis z katastru nemovitostí k datu 4. 2. 2020 - dokládá bezzávazkové 
vlastnictví p. p. č. 1683/98 vč. stavby č. p. 555, ÚSC Bílina, 
- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci  
sp. zn. V-3323/2020-509 ze dne 16. 7. 2020 s právními účinky ke dni  
24. 6. 2020, 
- protokol o vyřazení nemovitého majetku p. p. č. 1683/98, PID BS7Y  
v účetní hodnotě 52 200 Kč a budovy č. p. 555 v účetní hodnotě 1 422 
148,60 Kč ze dne 26. 6. 2020, 
- účetní doklad č.: 400405 ze dne 24. 3. 2020 - úhrada zálohy, 400531  
ze dne 28. 4. 2020 - doplatek pohledávky, 400669 ze dne 24. 3. 2020 - 
rozúčtování pozemku a stavby, 450569 ze dne 28. 5. 2020 - předpis 
pohledávky na zálohu, 450567 ze dne 28. 5. 2020 - předpis pohledávky 
na doplatek, 950097 ze dne 24. 6. 2020 - vyřazení pozemku z majetku, 
přecenění na reálnou hodnotu nebylo provedeno, což je v souladu se 
Směrnicí č. 1/2014 schválenou RM dne 22. 1. 2014 usnesením č. I/10, 
která stanoví, že ÚSC nebude přeceňovat majetek určený k prodeji do 
částky 500 000 Kč, 950098 ze dne 24. 6. 2020 - vyřazení budovy  
z majetku a přecenění na reálnou hodnotu, 
- smluvně stanovena úhrada kupní ceny do 20 kalendářních dnů od data 
podpisu smlouvy, záloha uhrazena předem, doplatek v den splatnosti,  
- o předpisu pohledávky účtováno se zpožděním v členění dle skutečně 
došlých plateb, nikoliv v den vzniku pohledávky o celé částce, 
- pro zaúčtování přijaté zálohy byl použitý syntetický účet 311 Odběratelé, 
namísto SÚ 324 Přijaté zálohy, viz Český účetní standard č. 701 zásady 
účtování na účtech. 

Smlouvy o přijetí 
úvěru 

Dle informací poskytnutých zástupci ÚSC v přezkoumávaném období 
nebyla uzavřena smlouva o přijetí úvěru nebo půjčky.  
Ke dni 31. 12. 2020 nemá ÚSC uzavřenou smlouvu o poskytnutí úvěru 
nebo půjčky. 

Smlouvy o věcných 
břemenech 

Smlouva o zřízení nového věcného břemene č. VB/01/2020 ze dne  
3. 7. 2020 s ČEZ Teplárenská, a.s. Dotčené pozemky p.č. 1186/1, 1198, 
1683/1, 1683/53, 1683/54, 1683/55, 1683/81, 1683/82, 1683/92, 1683/97 
v k.ú. Bílina na provozování rozvodného tepelného zařízení, 
- schváleno radou města dne 10. 6. 2020, 
- katastr nemovitostí - právní účinky zápisu ke dni 8. 7. 2020, 
- věcné břemeno zaznamenáno na evidenční kartě majetku, 
- Protokol o zařazení nemovitého majetku - předáno evidenci majetku  
k zařazení do majetkové evidence dne 26. 8. 2020, 
- úplata za zřízení věcného břemene - faktura vydaná č. 9900722020  
ze dne 3. 8. 2020 na částku 48 642 Kč, účetní doklad č. 700071,  
- uhrazena dne 4. 9. 2020. 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-
4000474/VB003 ze dne 28. 2. 2020 s ČEZ Distribuce, a. s. Dotčený 
pozemek č. 1666/3 v k. ú. Bílina na provozování distribuční soustavy. 
- schváleno radou města dne 11. 2. 2020, 
- katastr nemovitostí - právní účinky zápisu ke dni 6. 3. 2020, 
- věcné břemeno zaznamenáno na evidenční kartě majetku, 
- Protokol o zařazení nemovitého majetku - předáno evidenci majetku  
k zařazení do majetkové evidence dne 28. 5. 2020, 
- úplata za zřízení věcného břemene - faktura vydaná č. 9900412020  
ze dne 6. 4. 2020 na částku 1 210 Kč, účetní doklad č. 700031, 
- uhrazena dne 6. 5. 2020. 
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Smlouvy ostatní Smlouva o zápůjčce ze dne 18. 12. 2020 s Hornickou nemocnicí  
s poliklinikou spol. s r. o., IČ 61325422, jako vydlužitelem,  
- účelová zápůjčka 2 895 000 Kč na dobu určitou do 31. 12. 2021 na krytí 
nákladů spojených s pandemií Covid19 v období roku 2020, 
- sjednán úrok 1 % p. a., 
- uzavření smlouvy schválilo ZM dne 16. 12. 2020 usnesením č. 218, 
- ověřeno zveřejnění v registru smluv dne 12. 1. 2021, ID smlouvy 
14112175, 
- účetní doklad č. 313117 ze dne 18. 12. 2020, poskytnutí zápůjčky, 
- inventurním soupisem účtu k 31. 12. 2020 doloženo vykázání a ověření 
zůstatků SÚ 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé. 

Zveřejněné záměry o 
nakládání s 
majetkem 

Záměr pronájmu nemovitosti č. 79/2020 schválený RM dne 11. 2. 2020 
usnesením č. 105, a sice pozemků p. č. 1808 (25 m2) a p. č. 1809/2  
(26 m2), oba zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Bílina,  
- nemovitosti, s kterými má být nakládáno jsou ve zveřejněném záměru 
dostatečně přesně specifikovány,  
- doloženo zveřejnění na desce umožňující dálkový přístup od 4. 3. 2020 
do 20. 3. 2020. 
 
Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 101/2020 na adrese 
Reussova 160, Bílina, p. p. č. 1953 pro účel využití kancelář ostrahy, 
celková výměra 34,5 m2 za cenu nájmu za cenu 250 Kč/m2/rok, 
- nemovitost, s kterou má být nakládáno je ve zveřejněném záměru 
dostatečně přesně specifikována,  
- doloženo zveřejnění na desce umožňující dálkový přístup od 8. 4. 2020 
do 24. 4. 2020. 
 
Záměr převodu nemovitých věcí pozemek p. č. 1683/98 (348 m2) 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 555 objekt 
občanské vybavenosti na Teplickém náměstí zapsané na LV č. 10001  
v k. ú. Bílina, 
- nemovitosti, s kterými má být nakládáno jsou ve zveřejněném záměru 
dostatečně přesně specifikovány,  
- záměr prodeje schválen ZM dne 11. 12. 2019 usnesením č. 249, 
- doloženo zveřejnění na desce umožňující dálkový přístup od 9. 1. 2020 
do 27. 1. 2020. 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

Akce "Přechod pro chodce v ul. Sídliště Za Chlumem, Bílina," 
- veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná ve 
smyslu směrnice č. 1/2020 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 
- stanoveno hodnotící kritérium s váhou 100 %, a sice celková nabídková 
cena v Kč vč. DPH, 
- nabídka zveřejněna dne 27. 1. 2020 na adrese 
https://zakazky.bilina.cz/vz00000078, 
- v řádném termínu obdrženy dvě nabídky, 
- Protokol o otevírání nabídek podaných v elektronické podobě ze dne  
19. 2. 2020, podepsán jedním zpracovatelem z Odboru nemovitostí  
a investic, 
- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 19. 2. 2020, žádný z účastníků 
nebyl vyřazen, zvítězila výhodnější nabídka, digitálně podepsáno 
zpracovatelem z Odboru nemovitostí a investic a starostkou ÚSC  
s vyjádřením souhlasu s výběrem, 
- Oznámení o výběru dodavatele zveřejněno dne 21. 3. 2020 na adrese 
https://zakazky.bilina.cz/vz00000078, 
- Smlouva o dílo na provedení stavebních prací se společností TELKONT 
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s. r. o., IČ 25467069 ze dne 22. 4. 2020, 
- předmět díla: Přechod pro chodce v ul. Sídliště Za Chlumem, Bílina, 
- za cenu 180 100,94 Kč odpovídající nabídkové ceně, cena sjednána 
jako fixní, konečná a závazná, 
- dále sjednáno mj.: platební podmínky, doba plnění, pozastávka 10 % do 
doby úplného převzetí díla bez vad a nedodělků, dílčí platby na základě 
fakturace za uskutečněné práce, sankční a záruční podmínky, 
- uzavření smlouvy schváleno RM dne 10. 3. 2020 usnesením č. 211, 
- ověřeno zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra dne 28. 4. 2020, 
ID č. 11567116, dle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
- Protokol o předání a převzetí díla ze dne 13. 7. 2020, 
- účetní doklad č.: 601176 ze dne 1. 7. 2020 k daňovému dokladu  
č. 2020095 (KDF 311378) ze dne 1. 7. 2020 za technický dozor, 601331 
ze dne 3. 8. 2020 k daňovému dokladu č. 2020106 (KDF 311471) ze dne 
17. 7. 2020 - konečná faktura za zhotovené dílo, uplatněna 10% 
pozastávka, 601327 ze dne 4. 8. 2020 k daňovému dokladu č. 2020115 
(KDF 311467) ze dne 31. 7. 2020 za technický dozor, 311378 ze dne  
21. 7. 2020 úhrada 601176, zkratka KDF = kniha došlých faktur. 

Vnitřní předpis a 
směrnice 

Předloženo: 
- Podpisový řád - aktuální znění od 1. 12. 2018 vč. dodatků č. 1 - č. 9  
a mimořádných zástupů v době nepřítomnosti, 
- Pokladní řád směrnice č. 11/2017 účinná od 1. 1. 2018, 
- Příloha č. 1 - Směrnice č. 11/2017 stanovení pokladních limitů, účinnost 
limitů od 17. 7. 2018, 
- Pokladní řád Směrnice č. 04/2020 účinná od 1. 7. 2020, 
- Příloha č. 1 - Směrnice č. 04/2020 stanovení pokladních limitů, účinnost 
limitů od 1. 7. 2020, 
- Směrnice č. 02/2019 o oběhu účetních dokladů účinná od 1. 5. 2019, 
- Směrnice o inventarizaci města Bílina č. 04/2019, účinná od 1. 6. 2019, 
- Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, kterou se vydává cenová mapa 
stavebních pozemků města Bíliny, 
- Směrnice o evidenci a odpisu pohledávek č. 08/2017, účinná  
od 1. 10. 2017, 
- Směrnice č. 5/2019 o hospodaření s majetkem a účtování o něm, 
účinná do 1. 6. 2019, 
- Směrnice č. 1/2014 Stanovení vyjmenovaných způsobů oceňování 
dlouhodobého majetku účinná od 22. 1. 2014,     
- Směrnice č. 08/2019 o zaměstnaneckém fondu Městského úřadu Bílina 
a organizačních složek, účinná od 1. 1. 2020, 
- Směrnice č. 2/2011 Odpisový plán, účinná od 21. 12. 2011. 

Výsledky externích 
kontrol 

Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha provedlo věcnou a finanční 
kontrolu projektu "Tvorba strategických dokumentů města Bílina". 
Protokol o kontrole č. 011385-2020/OPZ vykonané v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost ze dne 13. 8. 2020. 
Kontrolní zjištění - kontrola byla ukončena bez zjištění. 

Výsledky kontrol 
zřízených organizací 

Protokol o finanční kontrole Základní školy Lidická, p. o., č. j. 22537/2020 
- OIA, ze dne 15. 6. 2020,  
- kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv  
(zákona o registru smluv) v roce 2019, prověření účinnosti vnitřního 
kontrolního systému, 
- bez zjištěných nedostatků. 

Zápisy z jednání 
rady včetně 
usnesení 

Pro účely přezkoumání hospodaření byly zápisy a usnesení RM použity 
podpůrně.  



 Strana 19 (Celkem 21) 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

Zápisy a usnesení ZM ze dne 26. 2. 2020, 6. 5. 2020, 4. 6. 2020.    
Usnesení ZM ze dne 16. 9. 2020, 4. 11. 2020, 16. 12. 2020.  
Pro účely přezkoumání hospodaření byly zápisy a usnesení ZM použity 
podpůrně.                

Peněžní fondy 
územního celku – 
pravidla tvorby a 
použití 

ÚSC má zřízen Zaměstnanecký fond, 
- fond se řídí Směrnicí č. 08/2019 O zaměstnaneckém fondu Městského 
úřadu Bílina a organizačních složek včetně Přílohy č. 1, ze dne  
19. 12. 2019, s účinností od 1. 1. 2020, 
- Kolektivní smlouva ze dne 30. 12. 2019, s účinností od 1. 1. 2020, 
- ke dni 30. 6. 2020 zůstatek Běžného účtu fondu ÚSC SÚ 236 souhlasí  
s vykázaným stavem na řádku Běžné účty fondů ÚSC ve výkazu 
Rozvaha a řádkem 6020 výkazu FIN 2-12 M, 
- v roce 2020 čerpány příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, 
jídelní kupony, ošatné, 
- tvorba fondu - účetní doklad č. 510039 ze dne 26. 2. 2020, 
- čerpání fondu - účetní doklady č. 510100 až č. 510118 k výpisu  
ČS, a. s., č. 6, za období červen 2020, 
- z inventarizace a výkazů k 31. 12. 2020 ověřen soulad okruhu 
zaměstnaneckého fondu SÚ 236 Běžné účty fondů ÚSC a SÚ 419 
Ostatní fondy Zaměstnanecký fond ÚSC, 
- ke dni 31. 12. 2020 zůstatek Běžného účtu fondu ÚSC SÚ 236 souhlasí 
s vykázaným stavem na řádku Běžné účty fondů ÚSC ve výkazu 
Rozvaha a řádkem č. 6020 výkazu FIN 2 - 12M sestaveným ke dni  
31. 12. 2020. 

Dluhová služba 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.                                                                                                                                       

Vnitřní kontrola Finanční výbor - zápisy ze dne 24. 2. 2020, 22. 6. 2020, 14. 9. 2020,  
19. 10. 2020, 2. 11. 2020, 14. 12. 2020. 
Kontrolní výbor - zápisy ze dne 29. 1. 2020, 27. 2. 2020, 20. 5. 2020,  
17. 6. 2020, 13. 7. 2020, 26. 8. 2020, 15. 12. 2020. 
Pro účely přezkoumání hospodaření byly zápisy finančního a kontrolního 
výboru použity podpůrně.     
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II. Zástupce města Bílina prohlašuje, že územní celek v roce 2020: 

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

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

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

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

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

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání 

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření  města Bílina za rok 2020 nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků  

I. zjištěných v minulých letech  

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

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2020 

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

D. Závěr  

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bílina za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). 

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bílina za rok 2020 nebyla zjištěna rizika, která by 
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.   

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

      a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,72 % 
      b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,04 %                   
      c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku                       0,00 %                       

                         
IV.    Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bílina za rok 2020 bylo ověřeno dle § 17 zákona  

č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh územního celku 
nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. 

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení  
a odborné posouzení předložených dokladů dne 9. 4. 2021. 
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Místo a datum vyhotovení zprávy:     
Ústí nad Labem dne 15. 4. 2021 
 

Ivana Komová 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 

Ing. Blanka Bláhová 
kontrolor 

 

 

Ing. Barbora Jirásková 
kontrolor 

 

 

Bc. Alena Vodrážková 
kontrolor 

Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Bílina za rok 2020, IČ: 00266230, 
o počtu 21 stran byl dálkově projednán dne 9. 4. 2021 s Váženou paní Mgr. Zuzanou 
Schwarz Bařtipánovou - starostkou města. 

 
Záznam o projednání byl doručen dne 9. 4. 2021 do datové schránky města a dne  
13. 4. 2021 potvrzen starostkou města. 

 

 

 

 

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

POUČENÍ: 

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