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ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
města Bílina za rok 2021, IČ: 00266230 

 

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

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 17. 8. 2021 a bylo 
provedeno na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Bílina, na adrese Břežánská 50,  
418 31  Bílina, dne 20. 9. 2021 - 23. 9. 2021. 

 Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení: 

- Ivana Komová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
- Ing. Barbora Jirásková - kontrolor  
- Ing. Blanka Pospíšilová - kontrolor 
- Ing. Denisa Kleinová  -  kontrolor 

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle města Bílina, na adrese Břežánská  
50, 418 31  Bílina, dne 11. 4. 2022 - 14. 4. 2022. 

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení: 
- Ivana Komová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
- Ing. Blanka Pospíšilová - kontrolor  
- Ing. Barbora Jirásková – kontrolor 
- Ing. Martina Škvárová - kontrolor  

 

Zástupci  územního samosprávného celku (dále také ÚSC): 
- 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. 

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

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti: 

Druh písemnosti Popis písemnosti 

Návrh rozpočtu - na rok 2021, 
- zpracován v třídění dle rozpočtové skladby, 
- zveřejněn od 19. 10. 2020 do 4. 11. 2020, 
- doloženo zveřejnění na úřední desce i desce umožňující dálkový 
přístup. 

Rozpočtová opatření 
(dále také RO) 

- v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 bylo schváleno 88 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 18 692 109,83 Kč, u výdajů o 26 086 809,83 Kč, u financování 
o 7 394 700 Kč, 
- předložena „Evidence rozpočtových opatření v roce 2021“, 
- předloženy doložky o zveřejnění RO na internetových stránkách města, 
- kontrolováno zveřejnění rozpočtových opatření č. 12 až 23, 37, 50, 51, 
54, 56 až 69, 71 až 73, 75, 77, 80 na internetových stránkách města; 
 
- v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bylo schváleno celkem 185 RO, 
- RO byla projednána a schválena na jednáních ZM nebo RM, 
- na základě RO došlo k navýšení rozpočtu u příjmů o 25 179 620,27 Kč, 
u výdajů o 36 574 320,27 Kč, u financování o 11 394 700 Kč, 
- předložena „Evidence rozpočtových opatření v roce 2021“, 
- předloženy doložky o zveřejnění RO na internetových stránkách města, 
- kontrolováno zveřejnění rozpočtových opatření č. 108, 114, 126, 130, 
132, 133, 146, 148 - 157 na internetových stránkách města; 
- Směrnice č. 06/2018 pro dispozici k provádění rozpočtových změn 
účinná od 1. 7. 2018. 

Schválený rozpočet - na rok 2021, 
- projednán a schválen ZM dne 4. 11. 2020 usnesením č. 206 jako 
schodkový, 
- příjmy ve výši 365 123 000 Kč, 
- výdaje ve výši 414 891 000 Kč, 
- financování ve výši 49 768 000 Kč, 
- schodek byl krytý nahospodařenými prostředky z minulých let - zůstatek 
běžných účtů k 31. 12. 2020 ve výši 460 440 011,12 Kč, 
- rozpočet pořízen do výkazu FIN 2-12 M, 
- předložen rozbor plnění příjmů rozpočtu za období 06/2021 a 12/2021, 
- předložen rozbor čerpání výdajů rozpočtu za období 06/2021 a 12/2021, 
- doloženo zveřejnění na úřední desce i desce umožňující dálkový 
přístup. 

Střednědobý výhled 
rozpočtu (dále také 
SVR) 

- zpracován na roky 2022 - 2023, 
- návrh SVR zveřejněn od 19. 10. 2020 do 4. 11. 2020, 
- schválen ZM dne 4. 11. 2020 usnesením č. 207, 
- schválený SVR zveřejněn od 11. 11. 2020, 
- doloženo zveřejnění na úřední desce i desce umožňující dálkový 
přístup; 
- nový SVR zpracován na roky 2023 - 2024, 
- návrh SVR zveřejněn od 13. 10. 2021do 2. 11. 2022, 
- schválen ZM dne 15. 12. 2021, 
- schválený SVR zveřejněn od 5. 1. 2022, 
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- doloženo zveřejnění na úřední desce i desce umožňující dálkový 
přístup. 

Závěrečný účet - za rok 2020 projednán a schválen ZM dne 23. 6. 2021 usnesením 
č. 155 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, 
- návrh závěrečného účtu zveřejněn 19. 4. 2021 do 30. 6. 2021, 
- schválený závěrečný účet zveřejněn od 7. 7. 2021, 
- doloženo zveřejnění na úřední desce i desce umožňující dálkový 
přístup. 

Bankovní výpis - dílčí přezkoumání hospodaření: 
- předloženy výpisy běžných účtů územního samosprávného celku ke dni 
30. 6. 2021, 
- syntetický účet, analytický účet (dále také SÚ, AÚ): 231 0400, 231 0405, 
231 0408, 231 0700, Základní běžný účet ÚSC souhlasil se stavy 
vykázanými v sestavě Obratová předvaha ke dni 30. 6. 2021, 
- SÚ 245 Jiné běžné účty (depozitní účet) souhlasil se stavem vykázaným 
v sestavě Obratová předvaha ke dni 30. 6. 2021; 
 
- konečné dílčí přezkoumání hospodaření: 
- předloženy výpisy běžných účtů ÚSC ke dni 31. 12. 2021, 
- SÚ AÚ: 231 0400, 231 0405 231 0408, 231 0700, Základní běžný účet 
ÚSC souhlasil se stavy vykázanými v sestavě Obratová předvaha ke dni 
31. 12. 2021, 
- SÚ 245 Jiné běžné účty (depozitní účet) souhlasil se stavem vykázaným 
v sestavě Obratová předvaha ke dni 31. 12. 2021. 

Dohoda o hmotné 
odpovědnosti 

- předložena Dohoda o hmotné odpovědnosti s odpovědným 
zaměstnancem M. M., ze dne 7. 7. 2021, na svěřené hodnoty - pokladní 
hotovost včetně vyúčtování. 

Evidence majetku - ÚSC eviduje majetek v ekonomickém systému GORDIC software, 
modul MAJ (majetek), 
- 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; 
 
- pořízení dlouhodobého majetku v roce 2021: 
- Kupní smlouva ze dne 12. 11. 2021, 
- prodávající: fyzická osoba M. B. L., 
- kupující: Město Bílina, 
- předmětem smlouvy je prodej pozemků na území obce Bílina, k.  ú. 
Bílina, zapsáno na LV č. 2486 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice, 
- kupní cena ve výši 4 005 000 Kč, 
- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci 
sp. zn. V-7634/2021-509, právní účinky k 22. 11. 2021, 
- účetní doklad č. 950245 ze dne 22. 11. 2021, PID MUBIP00UU08O, 
- Protokol o zařazení nemovitého majetku ze dne 17. 12. 2021, 
- předložen „Majetkový doklad příjem" ze dne 22. 12. 2021, 
- úhrada dne 22. 11. 2021, výpis z běžného účtu UniCredit bank. 
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Evidence 
pohledávek 

- vedena v programu GINIS v jeho jednotlivých modulech a je analyticky 
členěna dle jednotlivých typů pohledávek: 
- poplatky, pronájmy nebytových prostor - modul DDP (daně, dávky, 
poplatky), 
- odběratelské faktury - modul KOF (kniha odeslaných faktur), 
- pohledávky ze smluv - modul SML (smlouvy), 
- pro evidenci pohledávek z pronájmu bytů je využíván program SBN 
(správa bytů a nemovitostí), výstupy z něj jsou měsíčně zúčtovány  
do účetnictví ÚSC, 
- oba SW (GINIS a SBN) umožňují vždy k 31. 12. b. r. automatickou 
tvorbu opravných položek, tisk inventurních soupisů, zadání poznámek 
o vymáhání, 
- 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, 
- inventurním soupisem pohledávek k 31. 12. 2021 doloženo vykázání 
a ověření zůstatků SÚ: 311, 314, 315, 346, 377, 381, 388, 462. 

Evidence poplatků - vedena v programu GINIS modul DDP (daně, dávky, poplatky)  
dle jednotlivých typů pohledávek, 
- předpisy generovány automaticky na začátku b. r., 
- opravné položky tvořeny systémem standardně k 31. 12. b. r. (ověřeno), 
- inventurním soupisem k 31. 12. 2021 doloženo vykázání a ověření 
zůstatků SÚ: 192 a 315. 

Evidence závazků - vedena v programu GINIS v jeho jednotlivých modulech a je analyticky 
členěna dle jednotlivých typů závazků: 
- dodavatelské faktury - modul KDF (kniha došlých faktur), 
- smluvní závazky - modul SML (smlouvy), 
- k rozvahovému dni ÚSC posoudil závazky dle interního pokynu 
č. 1/2021 "Stanovení hranice významnosti pro rok 2021", vydaným 
vedoucí finančního odboru dne 9. 2. 2021 v souladu s § 19 odst. 6 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a bodem 6.5 Českého účetního 
standardu č. 701, 
- inventurním soupisem závazků k 31. 12. 2021 doloženo vykázání 
a ověření zůstatků SÚ: 321, 324, 331, 336, 337, 342, 343, 347, 374, 378, 
383, 384, 389, 472, 963, 964. 

Faktura - faktury přijaté: 
- evidenční číslo: 00001 - 00350 za období 01/2021, 01811 - 02146  
za období 06/2021; 
- faktury vystavené: 
- 700067, 700068, 700069, 700070, 700071, 700075, 700077, 700080. 

Hlavní kniha - předloženy sestavy: 
- HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ (za SU, AU), za období 06/2021 
a 12/2021, sestava GINIS Standard - UCR Gordic spol. s. r. o. 
č. XCRHU004/004. 
- OBRATOVÁ PŘEDVAHA s textem za období 06/2021 a 12/2021, 
sestava GINIS Standard č. UCRSOBR3, 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

- inventarizace provedena ke dni 31. 12. 2021, 
- Plán inventur ze dne 16. 9. 2021, 
- Inventarizační zpráva ze dne 20. 1. 2022, 
- dle inventarizační právy nebyly inventarizační rozdíly zjištěny, 
- „Poučení dílčí inventarizační komise o způsobu provedení řádné 
inventarizace" ze dne 29. 9. 2021, 
- „Poučení ústřední inventarizační komise o způsobu provedení řádné 
inventarizace" ze dne 29. 9. 2021, 
- ÚSC nemá zastavený majetek, 
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- ÚSC stanovil vnitřní směrnicí o inventarizaci výši ocenění pohledávek 
a závazků takto: „Nebudou se ověřovat závazky, které do data 
zpracování závěrky a jejího odeslání do CSÚIS mají vysokou 
pravděpodobnost úhrady (ověřovací dopisy na závazky nebudou zasílány 
dodavatelům, protože to není v zájmu účetní jednotky). Nebudou se 
ověřovat pohledávky za fyzickými osobami, kde je nízká 
pravděpodobnost reakce dlužníka, tj. pohledávky z pokut, místních 
poplatků, nájmů a služeb k nájemnému. Z ostatních pohledávek se budou 
ověřovat ty, které jsou významné pro účetní jednotku (významnost vůči 
jednomu odběrateli činí 50 tis. Kč). Ověřovací dopisy by měly být 
odeslány nejpozději do 10.1. následujícího roku, aby byly vráceny do data 
zpracování závěrky.(sic)“ 
- výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 
31. 12. 2021 za k. ú.: Bílina, Bílina - Újezd, Břežánky, Červený Újezd 
u Mukova, Chotějovice, Chotovenka, Chudeřice u Bíliny, Jablonec 
u Libčevsi, Jenišův Újezd, Štrbice, 
- Směrnice č. 04/2019 Směrnice o inventarizaci, účinnost od 1. 6. 2019, 
- Směrnice č. 05/2019 Směrnice o hospodaření s majetkem a účtování 
o něm, účinnost od 1. 6. 2019, 
- prověřeny inventurní soupisy včetně příloh dle SÚ: 
- 013, 018, 021, 022, 028, 031, 032, 042, 067, 069, 052, 061, 069, 073, 
078, 081, 082, 
- 132, 168, 192, 194, 
- 231, 236, 245, 261, 263, 
- 311, 314, 315, 321, 324, 331, 336, 337, 342, 343, 346, 347, 373, 374, 
375, 377, 378, 381, 383, 384, 388, 389, 
- 401, 403, 407, 408, 419, 431, 462, 472, 
- podrozvahová evidence: 905, 909, 963, 964, 971. 

Kniha došlých faktur - předložena sestava Saldo došlých faktur (program GINIS, modul KDF) 
filtr výběru: Jedna kniha Datum vystavení do 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021, 
- zůstatek souhlasil s účetním záznamem SÚ 321 Dodavatelé ve výkazu 
Rozvaha. 

Kniha odeslaných 
faktur 

- předložena sestava Seznam dokladů, úhrady (program GINIS, modul 
KOF) k datu 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021, 
- zůstatek souhlasil s účetním záznamem SÚ 311 Odběratelé AÚ: 0063 
KOF 1 - Městská policie, 0000 KOF 2 - centrál, 0035 KOF 2 - centrál 
věcná břemena, 0068 KOF 1 - Městská policie, 0825 KOF 2 - centrál 
ve výkazu Hlavní kniha účetnictví - přehled SÚ, AÚ bez textu. 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

dílčí přezkoumání: 
- prověřeno vyplácení funkčních odměn u uvolněné starostky, uvolněné 
místostarostky, jednoho předsedy komise, souběhu funkcí u člena rady 
a předsedy komise, dvou členů rady a dvou členů ZO, podle mzdových 
listů za období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021, 
- měsíční odměny se řídí Zásadami pro odměňování neuvolněných členů 
Zastupitelstva města Bíliny, schválených ZM dne 26. 2. 2020 usnesením 
č. 65, s účinností od 1. 3. 2020, dle kterých odměna členovi výboru nebo 
komise přísluší, pokud se v daném měsíci minimálně jednou zasedání 
výboru nebo komise zúčastnil (odstavec III.c), 
- dle informací poskytnutých zástupci ÚSC v přezkoumávaném období 
nebyla poskytnuta mimořádná odměna členovi zastupitelstva a nebyl 
uzavřen pracovně právní vztah se členy zastupitelstva; 
 
konečné dílčí přezkoumání: 
- na základě šesti doložených dokumentů Měsíční odměny neuvolněných 
členů ZM za měsíce 7 - 12/2021 prověřeno vyplácení funkčních odměn 
u uvolněné starostky, uvolněné místostarostky, dvou předsedů výborů, 
souběhu funkcí u člena rady a předsedy komise, dvou členů rady a dvou 
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členů ZO, podle mzdových listů za období 1. 6. 2021 - 31. 12. 2021, 
- měsíční odměny se řídí Zásadami pro odměňování neuvolněných členů 
Zastupitelstva města Bíliny, schválených ZM dne 26. 2. 2020 usnesením 
č. 65, s účinností od 1. 3. 2020, dle kterých odměna členovi výboru nebo 
komise přísluší, pokud se v daném měsíci minimálně jednou zasedání 
výboru nebo komise zúčastnil (odstavec III.c), 
- 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 - příjmová pokladna AÚ 0392 od č. 132 do č. 139 za období 06/2021, 
- výdajová pokladna AÚ 0301 od č. 100 do č. 112 za období 04/2021. 

Pokladní kniha 
(deník) 

- vykázání zůstatků 23 analyticky oddělených pokladen včetně 23 
protokolů hlavní uzávěrky jednotlivých pokladen ke dni 30. 6. 2021 
a 31. 12. 2021, 
- stav pokladních knih ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021 souhlasil 
se stavem SÚ 261 Pokladna výkazu Rozvaha a řádkem 6040 Pokladna 
výkazu FIN 2-12 M., 
- limity pokladen stanoveny Směrnicí č. 04/2020 Pokladní řád. 

Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021. 

Rozvaha - sestavena ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021. 

Účetní doklad - vnitřní účetní doklad od č. 200050 do č. 200073 za období 06/2021, 
- účetní doklad od č. 500055 do č. 500078 k bankovním výpisům ČS a. s., 
SÚ 245 Jiné běžné účty za období 05 - 06/2021, 
- vnitřní účetní doklad od č. 282001 do č. 282006 k bankovním výpisům 
ČSOB a. s., SÚ AÚ 231 0408 Základní běžný účet Spořicí účet za období 
01 - 06/2021, 
- vnitřní účetní doklad od č. 250001 do č. 250049 k bankovním výpisům 
ČNB, SÚ AÚ 231 0405 Základní běžný účet ČNB za období 01 - 06/2021, 
- účetní doklad č. 401686 ze dne 31. 12. 2021, zaúčtování daně z příjmů 
právnických osob za ÚSC za rok 2021. 

Účetnictví ostatní - účetní závěrka ÚSC Bílina za rok 2020, 
- schválena ZM dne 5. 5. 2021 usnesením č. 125, 
- Protokol o schválení účetní závěrky za období 12/2020 ze dne 
14. 5. 2021, 
- zaúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení - účetní 
doklad č. 200073 ze dne 30. 6. 2021. 

Účtový rozvrh - platný pro rok 2021. 

Upomínka k 
pohledávce a 
závazku 

- pravidla pro vymáhání pohledávek jsou stanovena ve Směrnici 
o evidenci a odpisu pohledávek č. 8/2017 účinné od 1. 10. 2017; 
- Opis karty dlužníka za poplatek za komunální odpad, variabilní symbol 
1337010856, Spis č. 142/2021, 
- přihláška do insolvenčního řízení, 
- Platební výměr 1349, 1350, 1351/2021 za dlužné poplatky za rok 2018, 
2019 a II. pol. 2020, 
- doloženo sestavou GINIS - DDP, Splátkové vyrovnání, obsahuje předpis 
pohledávky a penále, platby, 
- ke dni 12. 4. 2022 vymoženo v plné výši. 

Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

- sestaven ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021. 

Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021. 

Rozvaha zřízených 
p. o.  

- předložena u tří příspěvkových organizací k 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021. 

Výkaz zisku a ztráty 
zřízených p. o. 

- předložen u tří příspěvkových organizací k 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021. 

Zřizovací listina 
organizačních složek 
a příspěvkových 

- kontrolována dokumentace u následujících tří příspěvkových organizací 
ÚSC Bílina a jedné organizační složky: 
 



 Strana 8 (Celkem 22) 

organizací (jinde 
také p. o.), odpisový 
plán 

- příspěvkové organizace: 
Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664: 
- Zřizovací listina ze dne 29. 6. 2001 vč. dodatků, 
- majetek svěřen k hospodaření, 
- Odpisový plán ve výši 79 000 Kč schválen RM dne 23. 2. 2021 
usnesením č. 180, 
- Rozpis závazných a nezávazných ukazatelů pro rok 2021 zaslán 
příspěvkové organizaci datovou zprávou dne 17. 12. 2020, 
- účetní závěrka schválena RM dne 27. 4. 2021 usnesením č. 449, 
určeno rozdělení výsledku hospodaření ve výši 60 450,50 Kč,  
do rezervního fondu 48 450,50 Kč, do fondu odměn 12 000 Kč, 
- rozpočet a SVR schválen RM dne 10. 11. 2020, 
- v kontrolovaném období beze změn zřizovací listiny. 
 
Základní škola Bílina, Aléská 270: 
- Zřizovací listina ze dne 29. 6. 2001 vč. dodatků, 
- majetek svěřen k hospodaření, 
- Odpisový plán ve výši 86 500 Kč schválen RM 23. 2. 2021 usnesením 
č. 180, 
- Rozpis závazných a nezávazných ukazatelů pro rok 2021 zaslán 
příspěvkové organizaci datovou zprávou dne 17. 12. 2020, 
- účetní závěrka schválena RM dne 27. 4. 2021 usnesením č. 449, 
určeno rozdělení výsledku hospodaření ve výši 328 490,21 Kč, 
do rezervního fondu 278 490,21 Kč, do fondu odměn 50 000 Kč, 
- rozpočet a SVR schválen RM dne 10. 11. 2020. 
 
Základní umělecká škola Gustava Waltera: 
- majetek svěřen k hospodaření, 
- Odpisový plán ve výši 20 000 Kč schválen RM dne 23. 2. 2021 
usnesením č. 180, 
- Rozpis závazných a nezávazných ukazatelů pro rok 2021 zaslán 
příspěvkové organizaci datovou zprávou dne 17. 12. 2020, 
- účetní závěrka schválena RM dne 27. 4. 2021 usnesením č. 449, 
určeno rozdělení výsledku hospodaření ve výši 206 057,51 Kč, 
do rezervního fondu 166 057,51 Kč, do fondu odměn 40 000 Kč, 
- rozpočet a SVR schválen RM dne 10. 11. 2020. 
 
- organizační složka: 
Kulturní centrum Bílina: 
- Zřizovací listina organizační složky ze dne 21. 12. 2015 včetně Změny 
zřizovací listiny ze dne 25. 9. 2019, s účinností dnem 1. 10. 2019, 
- účetnictví organizační složky je součástí účetnictví ÚSC, odděleno ORG 
219, 
- v kontrolovaném období beze změn. 

Listiny o založení 
právnických osob 

- kontrolována dokumentace u následující založené právnické osoby: 
Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r. o., Bílina, IČ 61325422, 
- ÚSC je 100% vlastníkem společnosti, 
- hospodaří s majetkem na základě smlouvy o výpůjčce, 
- rozpočet schválen RM dne 10. 11. 2020 usnesením č. 1264, 
- SVR na roky 2022 - 2023 schválen RM dne 10. 11. 2020 usnesením 
č. 1265, 
- účetní závěrka roku 2020 včetně výroční zprávy a zprávy auditora 
zveřejněna dne 23. 6. 2021 na www.justice.cz, Sbírka listin. 

Smlouva o vytvoření 
dobrovolných svazků 
obcí 

- ÚSC je členem Sdružení lázeňských míst České republiky, se sídlem 
Třeboň, Palackého nám. 46/II, IČ 67155197, 
- vznik dne 10. 10. 1997, platné Stanovy ze dne 1. 4. 2016 včetně Přílohy 
č. 1 - Seznam členů (36 členských obcí ČR), 
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- předpis členského příspěvku na rok 2021 - zálohová faktura č. 566 
ze dne 9. 2. 2021, platba - účetní doklad č. 310405 ze dne 9. 2. 2021 
k bankovnímu výpisu UCB, poř. č. 20, ze dne 9. 2. 2021, vyúčtování 
zálohy - došlá faktura č. 1056, 
 
- ZM dne 23. 6. 2021 usnesením č. 160 rozhodlo o vystoupení  
ze Severočeského sdružení obcí (SESO), IČ 47324376, 
- starostka ÚSC zaslala dne 2. 7. 2021 pod č. j. MUBI 24458/2021 
písemné oznámení předsedovi sdružení o vystoupení, 
- v roce 2021 nebyl členský příspěvek zaplacen. 

Darovací smlouvy - PŘIJETÍ DARU: 
- Darovací smlouva č. 4102488081 ze dne 13. 12. 2021 se společností 
ČEZ, a. s., jako dárcem, 
- předmět smlouvy: účelový dar na projekt „Vybavení pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů", 
- uznatelné náklady vynaložené pouze v období roku 2021, 
- povinnost předložení závěrečné zprávy s vyúčtováním nejpozději 
do 31. 1. 2022, 
- ověřeno zveřejnění v Registru smluv dne 15. 12. 2021, id. č. 17427287, 
- účetní doklad č.: 451368 ze dne 30. 12. 2021, předpis veřejného příjmu 
- investiční finanční dar; 401636 ze dne 21. 12. 2021, příjem daru. 
 
- Darovací smlouva č. 29/202120. 10. 2021 se společností Severočeské 
doly a. s., jako dárcem, 
- předmět smlouvy: účelový dar na podporu územního rozvoje, jakož 
i k rozvoji infrastruktury a k revitalizaci majetku ve správě obdarovaného 
v souladu s jeho schváleným investičním plánem pro rok 2021, 
- uznatelné náklady vynaložené pouze v období roku 2021, 
- povinnost předložení závěrečné zprávy s prohlášením o využití daru 
nejpozději do 31. 1. 2022, 
- ověřeno zveřejnění v Registru smluv dne 29. 10. 2021, id. č. 16903051, 
- účetní doklad č.: 450984 ze dne 19. 10. 2021, předpis pohledávky; 
401456 ze dne 12. 11. 2021, příjem daru, 
- přijetí daru schválilo ZM dne 15. 9. 2021 usnesením č. 194, zároveň 
pověřilo starostku města podpisem smlouvy, 
- rozpočtové opatření č. 108/2021, úprava schválených příjmů, schváleno 
ZM dne 15. 9. 2021 usnesením č. 183. 
 
- POSKYTNUTÍ DARU: 
- Darovací smlouva ze dne 26. 7. 2021 s Okrašlovacím spolkem 
STEBNO 2020, IČ 05650411, jako obdarovaným, 
- peněžitý dar ve výši 125 000 Kč na odstranění následků škod 
způsobených přírodní katastrofou dne 24. 6. 2021, 
- dar nepodléhá vyúčtování, dárce však požaduje volný přístup 
k dokladům, které doloží čerpání výše uvedené částky, 
- schváleno ZM dne 12. 7. 2021 usnesením č. 182, 
- účetní doklad č. 300733 ze dne 29. 7. 2021, poskytnutí daru. 

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

- Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina, 
schválený ZM dne 19. 12. 2018 usnesením č. 247, nabývá účinnosti 
dnem 1. 1. 2019, 
- doloženo Potvrzení o vyvěšení z elektronického systému úřední desky 
od 20. 12. 2018 do 1. 4. 2019, 
- v době konečného přezkoumání hospodaření Pravidla zveřejněna  
na internetových stránkách ÚSC; 
 
- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 28. 4. 2021: 
- příjemcem dotace je Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s., 
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- předmětem smlouvy je dotace na podporu činnosti příjemce v roce 2021 
ve výši 110 000 Kč, 
- využití dotace nejpozději do 31. 12. 2021, závěrečné vyúčtování 
předloženo do 10. 1. 2022, 
- žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z programu podpory celoroční 
činnosti sportovních spolků ve městě Bílina ze dne 15. 1. 2021, 
- ZM dne 14. 4. 2021 usnesením č. 50 schválilo poskytnutí dotace, 
- smlouva byla publikována v registru smluv dne 28. 4. 2021, na úřední 
desce vyvěšena dne 29. 4. 2021, 
- příkaz k uskutečnění veřejného výdaje ze dne 28. 4. 2021, 
- platba odeslána dne 29. 4. 2021 z účtu České spořitelny, a. s., výpis 
č. 70, účetní doklad č. 300411, 
- předpis účtován, 
- Vyúčtování dotace z programu podpory celoroční činnosti sportovních 
spolků ze dne 22. 12. 2021, dotace vyčerpána v plné výši; 
 
- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 3. 5. 2021: 
- příjemcem dotace je Tělocvičná jednota Sokol Bílina, 
- předmětem smlouvy je dotace na podporu činnosti příjemce v roce 2021 
ve výši 200 000 Kč, 
- využití dotace nejpozději do 31. 12. 2021, závěrečné vyúčtování 
předloženo do 10. 1. 2022, 
- žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z programu podpory celoroční 
činnosti sportovních spolků ve městě Bílina ze dne 4. 1. 2021, 
- ZM dne 14. 4. 2021 usnesením č. 64 schválilo poskytnutí dotace, 
- smlouva byla publikována v registru smluv dne 3. 5. 2021, na úřední 
desce vyvěšena dne 6. 5. 2021, 
- příkaz k uskutečnění veřejného výdaje ze dne 5. 5. 2021, 
- platba odeslána dne 5. 5. 2021 z účtu České spořitelny, a. s., výpis 
č. 74, účetní doklad č. 300452, 
- předpis účtován, 
- Vyúčtování dotace z programu podpory celoroční činnosti sportovních 
spolků ze dne 7. 1. 2022, dotace vyčerpána v plné výši; 
- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 28. 4. 2021: 
- příjemcem dotace je Atletický klub Bílina, 
- předmětem smlouvy je dotace na podporu činnosti příjemce v roce 2021 
ve výši 1 100 000 Kč, 
- využití dotace nejpozději do 31. 12. 2021, závěrečné vyúčtování 
předloženo do 10. 1. 2022, 
- žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bílina ze dne 
11. 1. 2021, 
- ZM dne 14. 4. 2021 usnesením č. 65 schválilo poskytnutí dotace, 
- smlouva byla publikována v registru smluv dne 29. 4. 2021, na úřední 
desce vyvěšena dne 3. 5. 2021, 
- příkaz k uskutečnění veřejného výdaje ze dne 30. 4. 2021 a 1. 7. 2021, 
- platba odeslána dne 3. 5. 2021 z účtu České spořitelny, a. s., výpis 
č. 72, účetní doklad č. 300441 a dne 7. 7. 2021 z účtu České spořitelny, 
a. s., výpis č. 115, účetní doklad č. 300678, 
- předpis účtován, 
- Vyúčtování dotace z programu podpory celoroční činnosti sportovních 
spolků ze dne 6. 1. 2022, dotace vyčerpána v plné výši; 
 
- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 8. 3. 2021: 
- příjemcem dotace je Psí škola Bílina, z. s., 
- předmětem smlouvy je dotace na úhradu nákladů na opravu a údržbu 
areálu ve výši 50 000 Kč, 
- využití dotace nejpozději do 30. 11. 2021, závěrečné vyúčtování 
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předloženo do 15. 12. 2021, 
- žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bílina přijata 
dne 11. 1. 2021, 
- Komise pro životní prostředí a dopravu Zápisem z 1. zasedání v r. 2021 
ze dne 2. 2. 2021 doporučuje RM poskytnout neinvestiční dotaci, 
- ZM dne 23. 2. 2021 usnesením č. 181 schválilo poskytnutí dotace, 
- platební příkaz k uskutečnění veřejného výdaje ze dne 10. 3. 2021, 
- platba odeslána dne 10. 3. 2021 z účtu České spořitelny, a. s., výpis 
č. 42, účetní doklad č. 300279, 
- předpis účtován, 
- Vyúčtování neinvestiční dotace v souladu s uzavřenou Smlouvou 
o poskytnutí neinvestiční dotace, ze dne 12. 12. 2021. 

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

- ÚZ 13013 - Operační program Zaměstnanost (dále také OPZ): 
- žádost o podporu z OPZ ze dne 20. 1. 2021 na realizaci projektu "Smart 
Bílina - efektivní a komunikující úřad", 
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/109/0016719 ze dne 
13. 3. 2021, 
- poskytovatel Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
- účelem dotace je zavedení metody kvality v organizaci, optimalizace 
procesního řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci procesů  
v organizaci a rozvoj nástrojů zlepšování komunikace organizace směrem 
k občanům, 
- dotace je z 85 % tvořena ze zdrojů Evropského sociálního fondu 
a z 10 % ze zdrojů státního rozpočtu, vlastní podíl činí 5 %, 
- celkové způsobilé náklady činí 7 107 092,50 Kč, 
- dotace činí 6 751 737,87 Kč (neinvestiční prostředky 3 791 442,87 Kč, 
investiční prostředky 2 960 295 Kč), 
- datum zahájení realizace projektu 1. 4. 2021, datum ukončení realizace 
projektu nejpozději do 31. 3. 2023, 
- první část dotace ve výši 2 025 521,35 Kč (neinvestiční výdaje 
885 521,35 Kč, investiční výdaje 1 140 000 Kč), 
- další část dotace ve výši 2 905 921,52 Kč neinvestiční výdaje 
a 1 820 295 Kč investiční výdaje, 
- příjem dotace - bankovní výpis č. 18 České národní banky ze dne 
6. 4. 2021, doklad č. 250024, 
- prokázané výdaje: 
- objednávka č. ODaP/6/2021/LH ze dne 24. 6. 2021 na částku 
220 000 Kč včetně DPH, faktura č. VF1-0029/2021 ze dne 24. 8. 2021, 
- objednávka č. ODaP/8/2021/LH ze dne 12. 7. 2021 na částku 32 475 Kč 
včetně DPH, faktura č. 112137957 ze dne 13. 7. 2021, uhrazena dne 
16. 7. 2021 z účtu UniCredit Bank, doklad č. 312154, 
- objednávka č. ODaP/9/2021/LH ze dne 26. 7. 2021 na částku 2 122 Kč 
včetně DPH, faktura č. SV2120430 ze dne 26. 7. 2021 na částku 
2 099 Kč, uhrazena dne 15. 9. 2021 z účtu UniCreditBank, 
- rozúčtování nákladů na mzdy a odvody za měsíc červenec 2021, doklad 
č. 300768, 300769, 300770, 
- výdajový pokladní doklad s povolením, daňový doklad a vyúčtováním 
výdaje v hotovosti na částku 371 Kč, doklad č. 00296, 
- předložena sestava „Kniha účetnictví - IV. a za období 12/2021" 
(kontrolováno označení příjmů účelovým znakem 13013 a prostorovým 
původem 1 a 5); 
 
- UZ 13013 - OPZ: 
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.3/047/0011265 ze dne 
9. 9. 2019 (datum realizace projektu 1. 5. 2020 - 30. 9. 2022) 
od Ministerstva práce a sociálních věcí, příjemcem je Dům dětí a mládeže 
Bílina, 
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- Avízo - ÚZ 13013 ze dne 8. 2. 2021 (na základě Zjednodušené žádosti 
o platbu ze dne 20. 1. 2021), 
- příjem dotace - bankovní výpis č. 9 České národní banky ze dne 
16. 2. 2021, 
- žádost o přijetí dotace - Projekt Příměstské tábory DDM Bílina ze dne 
18. 2. 2021, 
- Materiál rady města č. 235 - schválení rozpočtového opatření č. 25/2021 
- navýšení rozpočtu Domu dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace 
o průtokovou dotaci z MPSV na realizaci projektu „příměstské tábory 
DDM Bílina", RM dne 16. 3. 2021 usnesení č. 264, 
- příkaz k uskutečnění veřejného výdaje ze dne 25. 3. 2021 - bankovní 
výpis č. 52 České spořitelny, a. s., účetní doklad č. 300310; 
 
- ÚZ 98037 - Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona 
o kompenzačním bonusu pro rok 2021, 
- sdělení KÚÚK č. j. KUUK/051077/2021/EK ze dne 15. 4. 2021 
o poskytnutí příspěvku ze SR dle zákona č. 95/2021 Sb.,  
o kompenzačním bonusu pro rok 2021, 
- účetní doklad č. 250029 ze dne 20. 4. 2021 k bankovnímu výpisu ČNB 
č. 21 ze dne 20. 4. 2021, přijetí bonusu za období 1. 2. 2021 – 
31. 3. 2021, 
- prověřeno označení příjmu ÚZ, výdaje označení ÚZ nepodléhají, 
nejedná se o účelově určený příspěvek. 

Smlouvy nájemní - Smlouva o nájmu prostor sloužícího podnikání č. 647 ze dne 
30. 12. 2020: 
- předmětem nájmu jsou prostory sloužící podnikání o celkové výměře 
96,95 m2 v objektu č. p. 655 ulice M. Švabinského, Bílina, jenž je součástí 
pozemku parcelní č. 1683/65, k. ú. Bílina, LV č. 10001, 
- předmětem nájmu je hostinská činnosti, 
- smlouva na dobu neurčitou, 
- nájemné stanoveno dle Směrnice č. 2/2014 o nájemném z prostor 
sloužících k podnikání (aktualizovaná rozhodnutím RM dne 26. 1. 2021 
usnesením č. 112) a činí 2 020 Kč měsíčně, splatné je čtvrtletně; 
- nájemní smlouva uvádí i otevírací dobu provozovny, 
- RM dne 30. 12. 2020 usnesením č. 1433 odsouhlasila tuto smlouvu, 
- záměr obce pronajmout prostory byl zveřejněn na úřední desce 
od 10. 12. 2020 do 28. 12. 2020, schválen RM dne 10. 12. 2020 
usnesením č. 1426, 
- smlouva byla publikována v registru smluv dne 8. 1. 2021, 
- předložen přehled pohybů účetního případu, ev. č. 31647 podložené 
výběrem položek bankovních výpisů, výpisy z běžného účtu České 
spořitelny a. s., pokladní knihy, soupis převodů poštovních poukázek A, 
- úhrada proběhla ve dnech 15. 1. 2021, 17. 2. 2021, 17. 3. 2021, 
22. 4. 2021, 26. 5. 2021, 9. 6. 2021, 26. 7. 2021, 19. 8. 2021; 
 
- Smlouva o nájmu prostor sloužícího podnikání č. 652 ze dne 
19. 7. 2021: 
- předmětem nájmu jsou prostory sloužící podnikání o celkové výměře 
127,34 m2 nacházející se v Bílině, Mírové náměstí, č. p. 46 
ve 2. nadzemním podlaží, 
- účel nájmu provozování fotografických služeb, 
- smlouva na dobu neurčitou, 
- nájemné stanoveno dle Směrnice č. 2/2014 o nájemném z prostor 
sloužících k podnikání (aktualizovaná rozhodnutím RM dne 26. 1. 2021 
usnesením č. 112) a činí 7 958,75 Kč čtvrtletně + čtvrtletní zálohy 
za služby ve výši 8 270 Kč, 
- nájemní smlouva uvádí i otevírací dobu provozovny, 
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- RM dne 15. 6. 2021 usnesením č. 740 odsouhlasila tuto smlouvu, 
- záměr obce pronajmout prostory byl zveřejněn na úřední desce 
od 5. 5. 2021 do 21. 5. 2021, schválen RM dne 27. 4. 2021 usnesením 
č. 469, 
- smlouva byla publikována v registru smluv dne 23. 7. 2021, 
- předložen přehled pohybů účetního případu, ev. č. 00243 podložené 
výběrem položek bankovních výpisů, výpisy z běžného účtu České 
spořitelny, a. s. (výpis č. 1 - 7), 
- úhrada proběhla ve dnech 11. 1. 2021, 15. 2. 2021, 10. 3. 2021, 
13. 4. 2021, 11. 5. 2021, 10. 6. 2021, 16. 7. 2021. 

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

- Kupní smlouva č. 01/2021/HY: 
- žádost o prodej nemovitosti z majetku města Bíliny ze dne 24. 7. 2019, 
- prodej pozemku p. č. 1063 a 1064/3 v k. ú. Bílina, 
- záměr prodeje zveřejněn od 13. 3. 2020 do 1. 4. 2020 (ZM dne 
26. 2. 2020 usnesení č. 54), 
- o prodeji rozhodlo ZM dne 10. 2. 2021 usnesením č. 11, 
- kupní smlouva ze dne 28. 4. 2021 na částku 58 176 Kč, opatřena 
doložkou § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
- cena stanovena na základě znaleckého posudku č. 67/4117/2020 
ze dne 7. 9. 2020, 
- smlouva publikována v registru smluv dne 30. 4. 2021, 
- účetní doklad č. 450505, 950074, 
- úhrada provedena dne 28. 4. 2021 v hotovosti, doklad č. 864102, 
- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci 
sp. zn. V-2848/2021-509 s právními účinky ke dni 5. 5. 2021, 
- Protokol o zařazení - vyřazení nemovitého majetku ze dne 18. 5. 2021; 
 
- Kupní smlouva č. 05/2021/HY: 
- žádost o prodej nemovitosti z majetku města Bíliny ze dne 20. 5. 2020, 
- potvrzení zájmu o prodej pozemku p. č. 1856/1 o výměře 329 m2 v k. ú. 
Bílina ze dne 11. 2. 2021, 
- prodej pozemku p. č. 1856/1 v k. ú. Bílina, 
- záměr prodeje zveřejněn od 7. 1. 2021 do 25. 1. 2021 a od 10. 2. 2021 
do 26. 2. 2021, 
- o prodeji rozhodlo ZM dne 14. 4. 2021 usnesením č. 45, 
- kupní smlouva ze dne 10. 5. 2021 na částku 77 091 Kč, opatřena 
doložkou § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
- cena stanovena na základě znaleckého posudku č. 0400_2020 ze dne 
30. 5. 2020 a pravidel pro převod nemovitých věcí z majetku města Bíliny, 
- smlouva publikována v registru smluv dne 25. 5. 2021, 
- účetní doklad č. 450507, 950086, 
- úhrada provedena dne 12. 5. 2021 na běžný účet u České spořitelny, 
a. s., doklad č. 400587, 
- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci 
sp. zn. V-3304/2021-509 s právními účinky ke dni 25. 5. 2021, 
- Protokol o vyřazení nemovitého majetku (prodej) ze dne 26. 5. 2021. 

Smlouvy o věcných 
břemenech 

- Smlouva o zřízení služebnosti č. 16010-034257: 
- uzavřena s CETIN a.s., IČ: 04084063 dne 22. 1. 2021, 
- schválena RM dne 12. 1. 2021 usnesením č. 7, 
- výše náhrady je 3 000 Kč bez DPH, 
- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci 
sp. zn. V-672/2021-509 s právními účinky ke dni 4. 2. 2021, 
- věcné břemeno zaznamenáno na evidenční kartě majetku (Protokol 
o zařazení nemovitého majetku - věcné břemeno) dne 9. 4. 2021, 
- předpis pohledávky - účetní doklad č. 700044, 
- úhrada - faktura vydaná č. 9900392021 ze dne 29. 4. 2021 na částku 
3 630 Kč, uhrazena dne 30. 7. 2021, účetní doklad č. 400976, výpis č. 7; 
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- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-
4017882/VB/001: 
- uzavřena s ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035 dne 11. 2. 2021, 
- schválena RM dne 12. 1. 2021 usnesením č. 6, 
- výše jednorázové náhrady je 1 000 Kč bez DPH, 
- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci 
sp. zn. V-1000/2021-509 s právními účinky ke dni 19. 2. 2021, 
- věcné břemeno zaznamenáno na evidenční kartě majetku (Protokol 
o zařazení nemovitého majetku - věcné břemeno) dne 9. 4. 2021, 
- předpis pohledávky - účetní doklad č. 700019, 
- úhrada - faktura vydaná č. 9900282021 ze dne 2. 3. 2021 na částku 
1 210 Kč, uhrazena dne 6. 4. 2021, účetní doklad č. 400387, výpis č. 4. 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

- Směrnice č. 1/2020 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 
schválena RM dne 17. 12. 2019 usnesením č. 1558, s účinností 
od 1. 1. 2020, 
- Směrnice č. 3/2021 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, 
schválena RM dne 16. 3. 2021 usnesením č. 291, s účinností 
od 16. 3. 2021; 
 
- veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava sportovní běžecké 
dráhy na ZŠ Aléská, Bílina": 
- RM dne 21. 7. 2020 usnesením č. 841 schválila zveřejnění výzvy 
k podání nabídek, 
- výzva k podání nabídky s termínem pro podání nabídek do 19. 8. 2020, 
- RM dne 1. 9. 2020 usnesením č. 1000 rozhodla o nejvýhodnější 
nabídce a pověřila starostku města podpisem smlouvy, 
- Smlouva č. INV/2020/58 se zhotovitelem S-Vision s. r. o. ze dne 
24. 9. 2020, 
- RM dne 26. 1. 2021 usnesením č. 95 schválila Souhlasné prohlášení 
smluvních stran o ukončení smlouvy o dílo č. INV/2020/58 ze dne 
24. 9. 2020 a rozhodla o oslovení druhého účastníka, dále pověřila 
starostku města k podpisu smlouvy o dílo, 
- RM dne 23. 2. 2021 usnesením č. 190 schválila doplnění Souhlasného 
prohlášení smluvních stran o ukončení smlouvy o dílo č. INV/2020/58 
ze dne 24. 9. 2020, 
- Souhlasné prohlášení smluvních stran o ukončení smlouvy o dílo 
č. INV/2020/58 ze dne 24. 9. 2020 podepsáno dne 18. 3. 2021, 
- Smlouva č. INV/2021/01 se zhotovitelem VYSSPA Sports Technology 
s. r. o., IČ: 27967638 ze dne 26. 3. 2021 na částku 1 073 737,20 Kč bez 
DPH, celkem 1 299 222,01 Kč, opatřena doložkou § 41 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., 
- v Registru smluv publikováno 1. 4. 2021, zveřejněno též na profilu 
zadavatele Veřejné zakázky - E-ZAK Bílina (bilina.cz), (datum zahájení 
4. 8. 2020), 
- došlá faktura - účetní doklad č. 3389 ze dne 9. 9. 2021, úhrada faktury - 
účetní doklad č. 313229 ze dne 27. 10. 2021, 
- předávací protokol díla ze dne 1. 9. 2021, 
- skutečně uhrazená cena na profilu zadavatele uvedena; 
 
- veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Administrace zadávacího 
řízení k projektu „Revitalizace lázeňského parku Kyselka“: 
- Cenová nabídka na zpracování výběrového řízení a souvisejících 
činností ze dne 17. 5. 2021, 
- Objednávka č. ODaP/05/2021/RS ze dne 28. 5. 2021 se zhotovitelem 
MZP Consulting s.r.o., IČ: 03726801 na částku 57 000 Kč bez DPH, 
celkem 68 970 Kč, 
- Rozhodnutí o výjimce na zadání veřejné zakázky přímým zadáním 
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pouze jedinému dodavateli ze dne 18. 5. 2021, 
- v Registru smluv publikováno 3. 6. 2021, zveřejněno též na profilu 
zadavatele (28. 5. 2021), 
- skutečně uhrazená cena na profilu zadavatele uvedena, 
- k datu konečného přezkumu nedokončeno; 
 
- veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava nádvoří a rampy před 
objektem ZŠ Aléská, Bílina": 
- výzva k podání nabídky s termínem pro podání nabídek do 18. 2. 2021, 
- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 22. 2. 2021, 
- dne 24. 2. 2021 zadána Objednávka č. 33/2021/B na částku 325 188 Kč 
bez DPH, celkem 393 477 Kč, 
- v registru smluv publikováno 26. 2. 2021, zveřejněno též na profilu 
zadavatele Veřejné zakázky - E-ZAK Bílina (bilina.cz), (datum zahájení 
3. 2. 2021), 
- faktura přijatá č. 1076 ze dne 31. 3. 2021 na částku 393 477 Kč, platba 
provedena dne 13. 4. 2021 prostřednictvím bankovního účtu vedeného 
u UniCredit Bank, bankovní výpis č. 53/2021, účetní doklad č. 310960, 
- předávací protokol díla ze dne 31. 3. 2021, 
- skutečně uhrazená cena na profilu zadavatele uvedena. 

Vnitřní předpis a 
směrnice 

- Podpisový řád ze dne 1. 12. 2018, vydán starostkou, ve znění dodatku: 
- č. 9 platným od 1. 4. 2020, 
- č. 10 platným od 8. 2. 2021. 

Výsledky externích 
kontrol 

- Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, odbor 
sociálních věcí provedl kontrolu použití prostředků neinvestiční dotace 
z rozpočtu Ústeckého kraje poskytnutých na zajištění poskytování 
sociálních služeb v programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém 
kraji 2020" za účelem stanoveným ve smlouvě, 
- předložen Protokol o kontrole ze dne 16. 12. 2021, 
- kontrolou bylo zjištěno: „Kontrolou dodržování podmínek stanovených 
Smlouvou (viz Příloha č. 2) a Metodikou bylo v kontrolovaném objemu 
zjištěno porušení ustanovení tím, že kontrolovaná osoba ve svém 
účetnictví nevedla příjmy a výdaje, resp. náklady a výnosy související 
s poskytnutou dotací na příslušnou sociální službu, tj. pečovatelská 
služba (ID 2680198), odděleně. Uvedené nedodržení podmínek Smlouvy 
je odkazem na bod 7. části V Porušení rozpočtové kázně, sankce a 
opatření k zamezení a vrácení jakékoliv nadměrné vyrovnávací platby 
porušením rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 22 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a kontrolované osobě bude vyměřen odvod ve výši 
10 % z částky poskytnuté dotace v souladu s bodem 7. části V. Smlouvy 
včetně vyměřeného penále. "; 
 
- Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 
3144/4, 130 00 Praha provedlo kontrolu podle ustanovení § 8a zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů projektu realizovaného 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu „Přístavba 
multifunkčního objektu domu s pečovatelskou službou Bílina", 
- předmět kontroly: ověřování výdajů uplatněných v rámci Žádosti 
o platbu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010811/2021/001/POST 
jednoetapového projektu a porovnání skutečného stavu se stavem 
deklarovaným a ověření dodržování povinností příjemce dotace v době 
realizace projektu, vyplývající z Výzvy č. 62 IROP, 
- předložen PROTOKOL O KONTROLE ze dne 29. 9. 2021, 
- závěr kontroly: „Jediná etapa projektu byla zrealizována. Kontrolní 
skupina v rámci veřejnosprávní kontroly nezjistila žádné nedostatky. 
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Příjemce vede přehlednou a úplnou složku projektu, účetní evidence je 
vedena v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce. Veřejná 
zakázka byla realizována prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 
Pravidla povinné publicity jsou plněna. Při výkonu kontroly nebyly 
nalezeny znaky manipulace nebo podvodu. Realizace jediné etapy 
projektu byla provedena v souladu s výzvou a vydaným Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace. Kontrolovaná osoba umožnila provedení kontroly 
a poskytla kontrolní skupině potřebnou součinnost.". 
 
- Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 39/61, 400 21 Ústí nad 
Labem, oddělení kontroly zvláštních činností II, 2. náměstí 3 300, 434 01 
Most provedl kontrolu projektu „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD 
k Zelenému domu – I. etapa“, 
- poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj, Registrace akce a 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, č. j. 52285/2016-91/1 ze dne 
16. 12. 2016, 
- předmět a rozsah daňové kontroly: Kontrola za účelem zjištění 
skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení odvodu 
za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 a § 44a zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), 
- předložena ZPRÁVA O DAŇOVÉ KONTROLE podle ustanovení § 88a 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 
- shrnutí výsledku daňové kontroly: „Z kontrolního zjištění uvedeného 
v této Zprávě o kontrole vyplývá, že u použití finančních prostředků 
poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj ze státního rozpočtu a 
Evropského fondu pro regionální rozvoj na základě výše uvedeného 
Rozhodnutí nebylo správcem daně zjištěno porušení rozpočtové kázně."; 

Výsledky kontrol 
zřízených organizací 

- Protokol o kontrole u příspěvkové organizace Mateřská škola Bílina, 
Maxe Švabinského 664, Bílina, vytvořený odborem interního auditu města 
dne 26. 3. 2021, 
- kontrola provedena od 18. 3. 2021 do 26. 3. 2021, 
- předmět kontroly: kontrola hospodaření příspěvkové organizace v roce 
2020 včetně prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému, 
- Pověření ke kontrole č. 5/2021 vydané vedoucí odboru interního auditu 
ze dne 17. 3. 2021, kterým pověřuje samostatného pracovníka kontroly 
k provedení veřejnosprávní kontroly, 
- Doručenka o podání Protokolu datovou zprávou dne 26. 3. 2021 
do datové schránky příjemce, 
- bez kontrolních zjištění; 
 
- Protokol o kontrole u příspěvkové organizace Základní škola Bílina, 
Aléská 270, Bílina, vytvořený odborem interního auditu města dne 
26. 4. 2021, 
- kontrola provedena od 24. 2. 2021 do 26. 4. 2021, 
- předmět kontroly: kontrola hospodaření příspěvkové organizace v roce 
2020 včetně prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému, 
- Pověření ke kontrole č. 3/2021 vydané vedoucí odboru interního auditu 
ze dne 23. 2. 2021, kterým pověřuje samostatného pracovníka kontroly 
k provedení veřejnosprávní kontroly, 
- Doručenka o podání Protokolu datovou zprávou dne 27. 4. 2021 
do datové schránky příjemce, 
- zjištěny drobné nedostatky, 
- Sdělení ředitelky školy č. j. ZSA1 141/2021 ze dne 28. 4. 2021 
o napravení chyby; 
 
- Protokol o kontrole u příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
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Gustava Waltera Bílina, vytvořený odborem interního auditu města dne 
27. 5. 2021, 
- kontrola provedena od 17. 5. 2021 do 27. 5. 2021, 
- předmět kontroly: kontrola hospodaření příspěvkové organizace v roce 
2020 včetně prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému, 
- Pověření ke kontrole č. 10/2021 vydané vedoucí odboru interního auditu 
ze dne 17. 5. 2021, kterým pověřuje samostatného pracovníka kontroly 
k provedení veřejnosprávní kontroly, 
- Doručenka o podání Protokolu datovou zprávou dne 27. 5. 2021 
do datové schránky příjemce, 
- bez kontrolních zjištění. 

Zápisy z jednání 
rady včetně 
usnesení 

- pro účely přezkoumání hospodaření byly zápisy a usnesení RM použity 
podpůrně. 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

- pro účely přezkoumání hospodaření byly zápisy a usnesení ZM použity 
podpůrně. 

Peněžní fondy 
územního celku – 
pravidla tvorby a 
použití 

- ÚSC má zřízen Zaměstnanecký fond, 
- Zaměstnanecký fond se řídí Směrnicí č. 08/2019 O zaměstnaneckém 
fondu Městského úřadu Bílina a organizačních složek, s účinností 
od 1. 1. 2020, 
- Kolektivní smlouva ze dne 17. 12. 2020, platná od 1. 1. 2021, včetně 
Přílohy č. 1 - Celkový objem prostředků na platy v r. 2021, 
- ke dni 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021 zůstatek běžného účtu fondu ÚSC 
SÚ 236 souhlasil s vykázaným stavem na řádku Běžné účty fondů ÚSC 
ve výkazu Rozvaha a řádkem 6020 Běžné účty fondů ÚSC výkazu 
FIN 2-12 M, 
- v roce 2021 čerpány příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, 
jídelní kupony, ošatné, 
- tvorba fondu - účetní doklad č. 510003 ze dne 14. 1. 2021 
k bankovnímu výpisu ČS, poř. č. 1, ze dne 14. 1. 2021, 
- čerpání fondu - účetní doklad č. 510148 ze dne 1. 7. 2021 
k bankovnímu výpisu ČS, poř. č. 7, ze dne 1. 7. 2021, č. 510093 ze dne 
20. 4. 2021 k bankovnímu výpisu ČS, poř. č. 4, ze dne 21. 4. 2021. 

Rozpočtová 
odpovědnost 

- 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 kontrolní 
systém 

- pro účely přezkoumání hospodaření byly zápisy finančního a kontrolního 
výboru použity podpůrně. 
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II. Zástupce města Bílina prohlašuje, že územní samosprávný celek v roce 2021: 

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

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

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

- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, 
- nenakládal a nehospodařil s majetkem státu, 
- 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 2021: 

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, 

 

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 30 odst. 11 - Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které 
se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. 

Při kontrole inventarizace SÚ 031 Pozemky za rok 2021 bylo zjištěno, že pozemky  
p. č. 336/105, 336/103, 1675 díl a) a 1675 díl b) nejsou zapsány v katastru nemovitostí dle 
předložených výpisů dokládající stav k 31. 12. 2021, ale jsou evidovány v účetnictví. 
Inventarizační rozdíl nebyl vyúčtován do účetního období, za které se ověřuje stav majetku  
a závazků. 
 
Ověřeno z předložených dokladů: 
- Inventurní soupis účtu k 31. prosinci 2021: 031 – Pozemky, 
- Obratová předvaha s textem za období 12/2021, 
- výpisy z katastru nemovitostí k 31. 12. 2021,  
- Zápis z provedení inventury pozemků r. 2021, 

- „IČ MUBIH0008RIP Pozemek 336/103 – v majetku výměra 0,0063 (bud. na LV 33), datum 
pořízení 14. 3. 2001, NS 00266230, SÚ/AÚ evidence 031/0413, účetní cena 9 450,00 Kč. Ve 
Výpisu z Katastru nemovitostí ze dne 31. 12. 2021, okres: CZ0426 Teplice, Obec: 567451 
Bílina, Katastrální území: 604208 Bílina, List vlastnictví: 10001, v kat. území jsou pozemky 
vedeny v jedné číselné řadě, tato plocha není uvedena.(sic)“ 

- „IČ MUBIH0008RGZ Pozemek 336/105 – v majetku výměra 0,0075 (bud. na LV 34), datum 
pořízení 14. 3. 2001, NS 00266230, SÚ/AÚ evidence 031/0413, účetní cena 11 250,00 Kč. 
Ve Výpisu z Katastru nemovitostí ze dne 31. 12. 2021, okres: CZ0426 Teplice, Obec: 
567451 Bílina, Katastrální území: 604208 Bílina, List vlastnictví: 10001, v kat. území jsou 
pozemky vedeny v jedné číselné řadě, tato plocha není uvedena.(sic)“ 

- „IČ MUBIH000RR17 Pozemek 1675 díl a – v majetku výměra 1107, datum pořízení  
31. 12. 2012, NS 00266230, SÚ/AÚ evidence 031/0514, účetní cena 5 535,00 Kč. Ve Výpisu 
z Katastru nemovitostí ze dne 31. 12. 2021, okres: CZ0426 Teplice, Obec: 567451 Bílina, 
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Katastrální území: 604208 Bílina, List vlastnictví: 10001, v kat. území jsou pozemky vedeny  
v jedné číselné řadě, tato plocha není uvedena.(sic)“ 

- „IČ MUBIH000RR0C Pozemek 1675 díl b – v majetku výměra 838, datum pořízení  
31. 12. 2012, NS 00266230, SÚ/AÚ evidence 031/0514, účetní cena 4 190,00 Kč. Ve Výpisu 
z Katastru nemovitostí ze dne 31. 12. 2021, okres: CZ0426 Teplice, Obec: 567451 Bílina, 
Katastrální území: 604208 Bílina, List vlastnictví: 10001, v kat. území jsou pozemky vedeny  
v jedné číselné řadě, tato plocha není uvedena.(sic)“ 

 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků  

I. zjištěných v minulých letech  

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

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2021 

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

 

D. Závěr 

I. Při přezkoumání hospodaření města Bílina za rok 2021  

byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona  
č. 420/2004 Sb.): 

c2) spočívající v nesprávném účetnictví 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

§ 30 odst. 11 - Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které 
se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. 

Při kontrole inventarizace SÚ 031 Pozemky za rok 2021 bylo zjištěno, že pozemky  
p. č. 336/105, 336/103, 1675 díl a) a 1675 díl b) nejsou zapsány v katastru nemovitostí dle 
předložených výpisů dokládající stav k 31. 12. 2021, ale jsou evidovány v účetnictví. 
Inventarizační rozdíl nebyl vyúčtován do účetního období, za které se ověřuje stav majetku  
a závazků. 
 
Ověřeno z předložených dokladů: 
- Inventurní soupis účtu k 31. prosinci 2021: 031 – Pozemky, 
- Obratová předvaha s textem za období 12/2021, 
- výpisy z katastru nemovitostí k 31. 12. 2021,  
- Zápis z provedení inventury pozemků r. 2021, 

- „IČ MUBIH0008RIP Pozemek 336/103 – v majetku výměra 0,0063 (bud. na LV 33), datum 
pořízení 14. 3. 2001, NS 00266230, SÚ/AÚ evidence 031/0413, účetní cena 9 450,00 Kč. Ve 
Výpisu z Katastru nemovitostí ze dne 31. 12. 2021, okres: CZ0426 Teplice, Obec: 567451 
Bílina, Katastrální území: 604208 Bílina, List vlastnictví: 10001, v kat. území jsou pozemky 
vedeny v jedné číselné řadě, tato plocha není uvedena.(sic)“ 

- „IČ MUBIH0008RGZ Pozemek 336/105 – v majetku výměra 0,0075 (bud. na LV 34), datum 
pořízení 14. 3. 2001, NS 00266230, SÚ/AÚ evidence 031/0413, účetní cena 11 250,00 Kč. 
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Ve Výpisu z Katastru nemovitostí ze dne 31. 12. 2021, okres: CZ0426 Teplice, Obec: 
567451 Bílina, Katastrální území: 604208 Bílina, List vlastnictví: 10001, v kat. území jsou 
pozemky vedeny v jedné číselné řadě, tato plocha není uvedena.(sic)“ 

- „IČ MUBIH000RR17 Pozemek 1675 díl a – v majetku výměra 1107, datum pořízení  
31. 12. 2012, NS 00266230, SÚ/AÚ evidence 031/0514, účetní cena 5 535,00 Kč. Ve Výpisu 
z Katastru nemovitostí ze dne 31. 12. 2021, okres: CZ0426 Teplice, Obec: 567451 Bílina, 
Katastrální území: 604208 Bílina, List vlastnictví: 10001, v kat. území jsou pozemky vedeny  
v jedné číselné řadě, tato plocha není uvedena.(sic)“ 

- „IČ MUBIH000RR0C Pozemek 1675 díl b – v majetku výměra 838, datum pořízení  
31. 12. 2012, NS 00266230, SÚ/AÚ evidence 031/0514, účetní cena 4 190,00 Kč. Ve Výpisu 
z Katastru nemovitostí ze dne 31. 12. 2021, okres: CZ0426 Teplice, Obec: 567451 Bílina, 
Katastrální území: 604208 Bílina, List vlastnictví: 10001, v kat. území jsou pozemky vedeny  
v jedné číselné řadě, tato plocha není uvedena.(sic)“ 

 

II. Při přezkoumání hospodaření města Bílina za rok 2021 

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

 

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,44 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,54 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %  

 

IV. Při přezkoumání hospodaření města Bílina za rok 2021 

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

 

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení  
a odborné posouzení předložených dokladů dne 14. 4. 2022. 
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Místo a datum vyhotovení zprávy:     
Ústí nad Labem  dne 22. 4. 2022 
 

 

Ivana Komová 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
 

 

 

Ing. Blanka Pospíšilová 
kontrolor 
 
 

 

Ing. Barbora Jirásková 
kontrolor 
 
 
 

Ing. Martina Škvárová  
kontrolor - v. r. (za správnost vyhotovení odpovídá Ivana Komová) 
  
 
 
Ing. Denisa Kleinová, kontrolor 
kontrolor - pracovní poměr ukončen 31. 10. 2021 

 
 
 
 
Návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Bílina za rok 2021, IČ: 00266230, 
o počtu 22 stran byl projednán na místě dne 19. 4. 2022 s paní Mgr. Zuzanou Schwarz 
Bařtipánovou - starostkou města. 

 

 

 

 

 

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

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., 
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému 
přezkoumávajícímu orgánu (Krajskému úřadu Ústeckého kraje), a to nejpozději do 15 dnů po 
projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem 
v orgánech územního celku.  

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen 
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá 
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření.  

Nesplnění výše uvedených povinností je dle § 14 odst. 1 přestupkem, za který lze uložit 
územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., pokutu do výše 
50 000 Kč. 

Územní celek je povinen zaslat Krajskému úřadu Ústeckého kraje zprávu o plnění přijatých 
opatření ve lhůtě uvedené v zaslané informaci. 
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