
        
           

  

 

MĚSTO BÍLINA 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  
 

 

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 

města Bílina za rok 2018 
 

 

Zpráva o přijatých opatřeních k odstranění nedostatků 
 

Vzhledem k méně závažným chybám a nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření 

města Bílina za rok 2018, byla v souladu s § 13, odstavec 1, písmeno b) zákona 420/2004 Sb., 

o přezkoumávání hospodaření přijata taková opatření, aby eliminovala vznik pochybení. 

 

Příloha B 

1) právní předpis: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 1 

- Členovi zastupitelstva obce, jemuž zanikl mandát člena zastupitelstva, bylo odchodné 

poskytnuto v nesprávné výši nebo mu nebylo poskytnuto. 

- Chyba nastala chybným výkladem daného zákona (počet období, na které je dle 

zákona nárok). Chyba byla opravena ve zpracovaných výplatách za 04/2019. 

Daným zastupitelům byl odeslán omluvný dopis. Aby se toto pochybení 

neopakovalo, přijímáme nápravné opatření, které bude spočívat v podrobném 

prostudování metodiky s výkladem k odměňování zastupitelů, odpovědným 

zaměstnancem. 

 

2) právní předpis: 

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších 

předpisů, § 5 odst. 2 až 5 

- Inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis nebo zjednodušený inventurní soupis 

neobsahoval požadované údaje. 

- Jednalo se zejména o chybu v neuvedení okamžiku zahájení a okamžiku ukončení 

dané fyzické inventury, datum podpisu podpisového záznamu odpovědné osoby, 

či neuvedení seznamu všech příloh inventurních soupisů. Inventury, přes tyto 

administrativní pochybení byly věcně a fyzicky provedeny řádně, a stav majetku 

odpovídal na stav v účetnictví k 31.12.2018. Jako nápravné opatření jsme 

na doporučení auditorů vypracovali novou směrnici č. 04/2019 o inventarizaci, 

s účinností od 01.06.2019, která již plně koresponduje s danou vyhláškou 

č. 270/2010 Sb. Dále byli zaměstnanci na pracovních pozicích evidence majetku 

a operativní evidence majetku poučeni o důležitosti dodržování ustanovení dané 

vyhlášky a důsledné kontroly náležitostí všech seznamů, které jsou v inventuře 

pořizovány. Na základě doporučení auditu byla přepracována směrnice o hospodaření 

s majetkem a účtování o něm, nově vydána pod č. 05/2019 (účinnost od 01.06.2019), 

kdy byla doplněna pravidla pro evidenci drobného dlouhodobého majetku s cenou 

pořízení od 0 Kč do 3.000 Kč. 
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vedoucí finanční odboru 
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