
 

 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor kontroly 
 
Datum:    9. dubna 2020 
Spisová značka:   KUUK/006377/2020 (KUUK/65015/2019/KON) 
Číslo jednací:  KUUK/017134/2020/KON 
Počet listů/příloh:  11/0 

 
 

 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
 ZA ROK 2019  

 město Bílina, 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 22. 7. 2020  a bylo 
provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

 
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve městě Bílina se sídlem Břežánská 50, 418 31  Bílina  
ve dnech 17. 9. 2019 - 19. 9. 2019.  
Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká 
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem ve dnech 30. 3. 2020 – 2. 4. 2020. 

 

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina: 

- Ivana Komová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
- Angelika Alblová - kontrolor 
- Martina Svobodová – kontrolor 
- Bc. Alena Vodrážková - kontrolor 

 
 

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina: 

- Ivana Komová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
- Angelika Alblová - kontrolor 
- Martina Svobodová - kontrolor 
- Bc. Alena Vodrážková – kontrolor 
 
 

 

Zástupci územního samosprávného celku:  

- 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 Na rok 2019 zpracován v třídění dle rozpočtové skladby. Zveřejněn 
3.12.2018 - 19.12.2018 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále také „zákon  
č. 250/2000 Sb."). 

Rozpočtová 
opatření 

V období 1.1.2019 - 30.6.2019 bylo provedeno 99 rozpočtových opatření, 
která 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  
14.583.399,88 Kč, u výdajů o částku 89.161.061,- Kč - souhlasí s údaji ve 
výkazu Fin 2-12 M k 30.6.2019.  
Kontrola zveřejnění rozpočtových opatření č. 2 až 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 24, 
27, 68 až 70, 72, 77, 78, 88. 
V období 1.1.2019 - 31.12.2019 bylo provedeno 193 rozpočtových 
opatření, která byla projednána a schválena na jednáních ZM nebo RM. Na 
základě rozpočtových opatření došlo k navýšení rozpočtu u příjmů  
o částku 25.576.550,60 Kč, u výdajů o částku 71.320.499,- Kč - souhlasí  
s údaji ve výkazu Fin 2-12 M k 31.12.2019.  
Kontrola zveřejnění rozpočtových opatření č. 120, 121, 122, 155 až 160, 
167. 
Směrnice č. 06/2018 pro dispozici k provádění rozpočtových změn účinná 
od 1.7.2018. 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet na rok 2019 byl projednán a schválen ZM dne 19.12.2018 jako 
přebytkový, příjmy ve výši 375.609 tis. Kč, výdaje ve výši 352.163 tis. Kč. 
Rozpočet pořízen do výkazu Fin 2-12 M. Schválený rozpočet byl zveřejněn 
od 7.1.2020 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 

Střednědobý 
výhled rozpočtu 
(SVR) 

Zpracován na roky 2020 - 2021, schválen ZM dne 19.12.2018. Zveřejněn 
od 7.1.2019 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.  
Nový SVR byl zpracován na roky 2021 - 2022 byl schválen na zasedání ZM 
dne 11.12.2019. Návrh SVR zveřejněn 5.11.2019 - 11.12.2019  
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Schválený SVR zveřejněn  
od 18.12.2019 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.  

Závěrečný účet Za rok 2018 byl projednán a schválen ZM dne 12.6.2019 vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami. Návrh závěrečného 
účtu zveřejněn 27.5.2019 - 12.6.2019 v souladu se zákonem  
č. 250/2000 Sb. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 24.6.2019  
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Ke zjištěným nedostatkům 
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 
přijalo ZM opatření potřebná k nápravě chyb.  

Bankovní výpis Zůstatky na bankovních účtech k 30.6.2019 souhlasí se stavem SÚ 231 
Běžné účty, SÚ 236 Běžné účty fondů ÚSC, SÚ 245 Jiné běžné účty 
výkazu rozvaha k 30.6.2019. 
Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2019 souhlasí se stavem SÚ 231 
Běžné účty, SÚ 236 Běžné účty fondů ÚSC, výkazu rozvaha  
k 31.12.2019. 
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Dohoda o hmotné 
odpovědnosti 

Doloženo výběrem pět dohod o hmotné odpovědnosti zaměstnanců 
úřadu na svěřené hodnoty. 

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. automatickou tvorbu opravných položek, tisk inventurních 
soupisů, zadávat poznámky o vymáhání. Odběratelské faktury jsou 
evidované v programu GINIO modul KOF - kniha odeslaných faktur. Při 
vymáhání pohledávek se postupuje dle směrnice č. 8/2017 o evidenci, 
vymáhání a odpisu pohledávek. Pro vymáhání pohledávek je zřízen 
finanční odbor oddělení vymáhání pohledávek. 
ZM dne 11.12.2019 schválilo odpis pohledávek na účtu SÚ/AÚ 311/0000 
Odběratelské faktury - KOF za zrušenou příspěvkovou organizaci Kulturní 
centrum Kaskáda, v celkové výši 99.500,- Kč. Předložen účetní doklad  
č. 000114 ze dne 11.12.2019. Kontrola na účet SÚ/AÚ 194/0311 Opravné 
položky - KOF. 

Faktura Kontrola došlých faktur od č. 00005 do č. 00010, od č. 00022  
do č. 00033, od č. 01537 do č. 01555, od č. 01601 do č. 01613,  
od č. 0012 do č. 0021, od č. 0034 do č. 0039. 
Kontrola vydaných faktur od č. 700001 do č. 700058. 

Hlavní kniha Obratová předvaha předložena k 30.6.2019 a k 31.12.2019. 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019 byla provedena v souladu 
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb.,  
o inventarizaci majetku a závazků a vnitřní Směrnicí města Bíliny  
č. 04/2019 o inventarizaci.  
Předložena dokumentace: 
- Plán inventur na období od 1.10.2019 do 13.2.2020 ze dne 18.9.2019, 
- Jmenování Ústřední a Dílčích inventarizačních komisí včetně   
   podpisových vzorů, 
- Poučení ÚIK a DIK o způsobu provedení řádné inventarizace ze dne  
   23.10.2019,  
- Zápis o provedení fyzické inventury majetku k 31.12.2019 správní  
   budovy města org. 204, 
- Zápis z jednání škodní komise ze dne 10.12.2019 (inventarizační rozdíl  
   ve výši 3.099,- Kč proúčtován v období 12/2019 - majetek vyřazen), 
- Pořízení, vyřazení 11/2019 org. 204, 
- Výpisy z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný ke dni  
   31.12.2019 - LV 282, 283, 10001, 
- Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 10.2.2020,  
- Příloha k závěrečné zprávě o provedené inventarizaci majetku a  
   závazků k 31.12.2019 ze dne 13.2.2020. 
Kontrola inventurních soupisů: 
- majetkových účtů SÚ 013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032, 902,  
- oprávky k majetkovým účtům SÚ 073, 078, 081, 082, 088, 
- transfery na pořízení DHM SÚ 403, 
- DPZ z poskytnutých garancí SÚ 984 + Vklad do katastru nemovitostí 
(potvrzení o zániku zástavního práva na p. č. 52, 54, 55, zrušení zástavy 
VÚD 000041). 
Kontrola inventurních soupisů dokladové inventury: 
- SÚ 231, 261, 236, 321, 343, SÚ/AÚ 311/0092, 194/0092, 311/0031, 
194/0031, 315/0037, 192/0037. 
Územní celek stanovil postup o výši ocenění pohledávek a závazků,  
od které je prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek  
a závazků dle Směrnice města Bíliny č. 04/2019 o inventarizaci čl. 4.  
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Kniha došlých faktur Předložena za leden a červen 2019. K 31.12.2019 předloženo saldo 
neuhrazených faktur. 

Kniha odeslaných 
faktur 

Předložena k 30.6.2019. 
 

Odměňování členů 
zastupitelstva 

Kontrola vyplacených odměn u uvolněné starostky, uvolněné 
místostarostky, předsedy finančního výboru, předsedy kontrolního 
výboru, dvou členů výborů, člena rady a člena zastupitelstva dle 
mzdových listů k 30.6.2019.  
Dle prohlášení zástupce města nebyla v roce 2019 vyplacena mimořádná 
odměna členům zastupitelstva. 

Pokladní doklad Kontrola pokladních dokladů u hlavní příjmové pokladny AÚ 0390  
od č. 02393 do č. 03069, u výdajové pokladny AÚ 0301 od č. 00262  
do č. 00290. 

Pokladní kniha 
(deník) 

Kontrola zůstatků v pokladních knihách k 30.6.2019 a k 31.12.2019 
souhlasí s SÚ/AÚ 261/0301 až 261/0393 Pokladna výkazu rozvaha  
k 30.6.2019 a k 31.12.2019. Stanovené pokladní limity u všech 23 
pokladen nebyly ke dni 30.6.2019 překročeny. 

Příloha rozvahy Předložena k 30.6.2019 a k 31.12.2019. 

Rozvaha Předložena k 30.6.2019 a k 31.12.2019. 

Účetní doklad Kontrola účetních dokladů od č. 350002 do č. 3500010, od č. 300357  
do č. 300359, od č. 300335 do č. 300338, od č. 300273 do č. 300272,  
od č. 300212 do č. 300218, od č. 3000030 do č. 300042. 

Účetnictví ostatní Účetní závěrka města za rok 2018 schválena ZM dne 12.6.2019. 

Účtový rozvrh Platný pro rok 2019. 

Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

Předložen k 30.6.2019 a k 31.12.2019. 

Výkaz zisku a ztráty Předložen k 30.6.2019 a k 31.12.2019. 

Rozvaha zřízených 
příspěvkových 
organizací 

Předloženy u třech kontrolovaných příspěvkových organizací k 30.6.2019 
a k 31.12.2019. 

Výkaz zisku a ztráty 
zřízených 
příspěvkových 
organizací 

Předloženy u třech kontrolovaných příspěvkových organizací k 30.6.2019 
a k 31.12.2019. 

Zřizovací listina 
organizačních složek 
a příspěvkových 
organizací, odpisový 
plán 

Město Bílina má zřízeno 10 příspěvkových organizací a 5 organizačních 
složek. Kontrolována dokumentace u následujících 3 příspěvkových 
organizací:  
Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, Zřizovací listina ze dne 
29.6.2001 vč. dodatků. Majetek svěřen k hospodaření. Odpisový plán ve 
výši 50.304,- Kč schválen RM dne 5.2.2019. RM schválila dne 23.4.2019 
rozdělení výsledku hospodaření ve výši 69.826,89 Kč, do rezervního 
fondu 50.000,- Kč, do fondu odměn 19.826,89 Kč. Rozpis závazných  
a nezávazných ukazatelů pro rok 2019 zaslán příspěvkové organizaci 
dne 11.1.2019. Účetní závěrka schválena RM dne 23.4.2019. Rozpočet  
a SVR schválen RM dne 19.12.2018. V roce 2019 byla ZM dne 10.4.2019 
schválena změna zřizovací listiny v okruhu doplňkové činnosti. 
Mateřská škola Bílina, Síbova 332, Zřizovací listina ze dne 29.6.2001  
vč. dodatků. Majetek svěřen k hospodaření. Odpisový plán ve výši  
114.538,- Kč, schválen RM dne 5.2.2019. RM schválila dne 23.4.2019 
rozdělení výsledku hospodaření ve výši 119.057,57 Kč, do rezervního 
fondu 118.057,57 Kč, do fondu odměn 1.000,- Kč. Rozpis závazných  
a nezávazných ukazatelů pro rok 2019 zaslán příspěvkové organizaci 
dne 11.1.2019. Účetní závěrka schválena RM dne 23.4.2019. Rozpočet  
a SVR schválen RM dne 19.12.2018. 
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Základní škola Bílina, Aléská 270, okres Teplice, Zřizovací listina ze dne 
29.6.2001 vč. dodatků. Majetek svěřen k hospodaření. Odpisový plán  
ve výši 128.273,- Kč schválen RM dne 5.2.2019. RM schválila dne 
23.4.2019 rozdělení výsledku hospodaření ve výši 26.155,64 Kč,  
do rezervního fondu 18.908,64 Kč, do fondu odměn 7.247,- Kč. Rozpis 
závazných a nezávazných ukazatelů pro rok 2019 zaslán příspěvkové 
organizaci dne 11.1.2019. Účetní závěrka schválena RM dne 23.4.2019. 
Rozpočet a SVR schválen RM dne 19.12.2018. 

Listiny  o založení 
právnických osob 

Město je 100 % vlastníkem společnosti s ručením omezeným Hornická 
nemocnice s poliklinikou Bílina. 

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Hurá na prázdniny" 
s Fondem ohrožených dětí, z.s. (Pracoviště Klokánek) ve výši  
45.000,- Kč ze dne 15.5.2019. Schválena RM usnesením č. 570 dne 
23.4.2019.  
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace s Atletickým klubem Bílina  
ze dne 26.6.2019 ve výši 600.000,- Kč. Schválena ZM usnesením č. 119 
dne 12.6.2019.  
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace se Sportovním klubem Bílina, 
z. s. ze dne 27.6.2019 ve výši 1.800.000,- Kč. Schválena ZM usnesením 
č. 120 dne 12.6.2019.  
Smlouvy zveřejněny dle platných právních předpisů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

V období 1.1.2019 - 30.6.2019 kontrolováno: 
ÚZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu  
- Avízo KÚÚK dne 29.4.2019,  
- prověřeny účetní doklady č. 302391, 302139, 302140. 
Ověřeno z hlediska označení příjmů a výdajů.  
ÚZ 14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni 
- Avízo ze dne 21.3.2019,  
- prověřen účetní doklad č. 301621. 
Ověřeno z hlediska označení příjmů a výdajů.  
ÚZ 33339 - Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin  
- Rozhodnutí č. 34429/2018-2 ze dne 16.4.2019, 
- prověřen účetní doklad č. 302341. 
Ověřeno z hlediska označení příjmů a výdajů.  
ÚZ 13013 - Asistenti prevence kriminality v Bílině  
- Rozhodnutí č. OPZ/2.1/048/0009005 ze dne 11.7.2018,  
- prověřeny účetní doklady č. 300826, 300827, 301258. 
Ověřeno z hlediska označení příjmů a výdajů.  
 
V období 1.7.2019 - 31.12.2019 kontrolováno: 
ÚZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu  
- Vyúčtování dotace od KÚÚK ze dne 1.10.2019 s vyčíslením vratky ve  
   výši 76.156,90 Kč,  
- nevyčerpané finanční prostředky ve výši 76.156,90 Kč odepsány dne  
   9.1.2020 z účtu ČNB, bankovní výpis č. 2, 
- platební příkaz k uskutečnění veřejného výdaje ze dne 9.1.2020,  
- účetní doklady č. 250001, 240017. 
ÚZ 14032 - Program prevence kriminality na místní úrovni 
- Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím  
   kraje ze dne 30.1.2020 s vyčíslením vratky ve výši 25.155,- Kč, 
- nevyčerpané finanční prostředky ve výši 25.155,- Kč odepsány dne  
   29.1.2020 z účtu ČNB, bankovní výpis č. 4, 
- platební příkaz k uskutečnění veřejného výdaje ze dne 28.1.2020,  
- účetní doklady č. 240019, 250005. 
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Smlouvy o převodu 
majetku (koupě, 
prodej, směna, 
převod) 

Kupní smlouva č. 2/2019/NU na prodej pozemků p. č. 2146/2  
a p. č. 2147/2 v k. ú. Bílina ze dne 13.3.2019. Záměr prodeje zveřejněn  
v zákonné lhůtě, o prodeji rozhodlo ZM dne 20.2.2019.  
Cena stanovena znaleckým posudkem č. 4/3934/2019. 
Kupní smlouva č. 4/2019/HY na prodej pozemků p. č. 231/149  
a p. č. 23/180 v k. ú. Chudeřice u Bíliny ze dne 27.5.2019. Záměr prodeje 
zveřejněn v zákonné lhůtě, o prodeji rozhodlo ZM dne 10.4.2019. 
Cena stanovena znaleckým posudkem č. 46/3846/2018. 
Kupní smlouva č. 11/2019/HY na prodej pozemků p. č. 1671/57  
a p. č. 1664/302  v k. ú. Bílina ze dne 11.6.2019. Záměr prodeje 
zveřejněn v zákonné lhůtě, o prodeji rozhodlo ZM dne 10.4.2019 za cenu 
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem č. 7/3937/2019. 

Smlouvy o přijetí 
úvěru 

Dle prohlášení zástupce města nebyla v roce 2019 uzavřena smlouva  
o přijetí úvěru nebo půjčky. K 31.12.2019 nemá město úvěr nebo půjčku. 

Smlouvy o věcných 
břemenech 

Uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské 
sítě č. VB/01/2019/KA dne 11.6.2019 na částku 1.000,- Kč, schváleno 
RM dne 5.3.2019. Návrh na vklad do katastru nemovitostí dne 19.6.2019, 
stejný den zaúčtováno. 
Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty č. VB/02/2019 ze dne  
26.6.2019, bezúplatná, schváleno ZM dne 12.6.2019. Návrh na vklad  
do katastru nemovitostí dne 17.7.2019, stejný den zaúčtováno.                

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava opěrné zdi  
a komunikace na p.p.č. 960/3 a 959, Bílina". Protokol o otevírání obálek  
s nabídkami ze dne 15.4.2019. Zpráva z jednání komise pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 
15.4.2019. S vybranou firmou Petr Arpáš s.r.o., Chudeřice byla sepsána 
smlouva o dílo dne 10.5.2019 na částku 561.877,61 Kč bez DPH. 
Smlouva byla zveřejněna v zákonné lhůtě na profilu zadavatele. 
Výše skutečně uhrazené ceny zveřejněna na profilu zadavatele dne 
26.7.2019. 
Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Sanace vlhkosti spodní stavby 
objektu SO 102, DSPS Havířská 583/28, Bílina". Protokol o otevírání 
obálek s nabídkami ze dne 27.2.2019. Zpráva z jednání komise pro 
otevírání obálek, posouzení a hodnocení veřejné zakázky malého 
rozsahu ze dne 27.2.2019. S vybranou firmou Buggalo s.r.o., Bílina byla 
sepsána smlouva o dílo dne 18.3.2019 na částku 2.147.952,- Kč bez 
DPH. Smlouva byla zveřejněna v zákonné lhůtě na profilu zadavatele.  
Výše skutečně uhrazené ceny zveřejněna na profilu zadavatele dne 
7.8.2019. 

Informace o přijatých 
opatřeních (zák. 
420/2004 Sb., 
320/2001 Sb., apod.) 

Zaslána na Krajský úřad Ústeckého kraje dne 20.6.2019.  
Doplnění přijatých opatření zasláno dne 24.6.2019. 

Vnitřní předpis a 
směrnice 

Směrnice o oběhu účetních dokladů č. 02/2019 účinná od 1.5.2019. 
Směrnice o hospodaření s majetkem a účtování o něm č. 05/2019 účinná 
od 1.6.2019.  
Směrnice o inventarizaci č. 04/2019 účinná od 1.6.2019. 

Výsledky kontrol 
zřízených organizací 

Protokol o kontrole Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, ze dne 
22.7.2019. Výsledek kontroly - vnitřní kontrolní systém je dobrý, funkční  
a účinný. 
Protokol o kontrole Základní škola, Aléská 270, okres Teplice ze dne 
28.5.2019. Výsledek kontroly - vnitřní kontrolní systém je dobrý, funkční  
a účinný. 



 Strana 8 (Celkem 11) 

 

Zápisy z jednání 
rady včetně 
usnesení 

V rámci přezkoumání hospodaření zápisy a usnesení rady použity 
podpůrně. 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva včetně 
usnesení 

V rámci přezkoumání hospodaření zápisy a usnesení zastupitelstva 
použity podpůrně. 

Peněžní fondy 
územního celku – 
pravidla tvorby a 
použití 

Zaměstnanecký fond a Fond rozvoje a bydlení. 
Zaměstnanecký fond se řídí pravidly:  
- Směrnicí č. 01/2019 O zaměstnaneckém fondu Městského úřadu Bílina  
  a organizačních složek včetně Přílohy č. 1,  
- Kolektivní smlouvou platnou od 1.1.2019. 
Kontrola účetních dokladů od č. 510074 do č. 510093. 
U Fondu rozvoje a bydlení (dále také „FRB“) ZM dne 23.2.2017 zrušilo 
Pravidla k poskytování a používání účelových finančních prostředků.  
K 30.6.2019 splácena jedna půjčka. Dne 18.6.2019 schválila rada města 
usnesením č. 791 zrušení zvláštního účtu pro účely splátek z FRB  
a přesun veškerých finančních prostředků na základní bankovní účet 
města Bíliny. Účet zrušen ke dni 5.8.2019. Kontrola účetního dokladu  
č. 2103 - převod na ZBÚ. 

Finanční a kontrolní 
výbor 

V rámci přezkoumání hospodaření zápisy finančního a kontrolního výboru 
použity podpůrně.                                                                                                                                                                                                          

Hospodářská činnost Město neprovozuje hospodářskou činnost. 

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.      

 
 

II. Zástupce města Bílina prohlašuje, že územní celek v přezkoumávaném roce: 

- nehospodařil s majetkem státu, 
- 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, 

- neručil za závazky fyzických a právnických osob neuvedených v § 38 odst. 3 zákona 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

- nezastavil movité a nemovité věci ve prospěch třetích osob, 
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. 

 

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání 

PPřřii  kkoonneeččnnéémm  ddííllččíímm  ppřřeezzkkoouummáánníí  hhoossppooddaařřeenníí  mměěssttaa  BBíílliinnaa  zzaa  rrookk  22001199  

nneebbyyllyy  zzjjiiššttěěnnyy  cchhyybbyy  aa  nneeddoossttaattkkyy..  
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C. Plnění opatření k odstranění nedostatků  

I. zjištěných v minulých letech  

PPřřii  ppřřeezzkkoouummáánníí  hhoossppooddaařřeenníí  zzaa  rrookk  22001188  bbyyllyy  zzjjiiššttěěnnyy  cchhyybbyy  aa  nneeddoossttaattkkyy,,  kktteerréé  bbyyllyy  

nnaapprraavveennyy..  

  

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2019 

PPřříí  ddííllččíímm  ppřřeezzkkoouummáánníí  zzaa  rrookk  22001199  nneebbyyllyy  zzjjiiššttěěnnyy  cchhyybbyy  aa  nneeddoossttaattkkyy..  

  

D. Závěr 

I. Při přezkoumání hospodaření města Bílina za rok 2019  

nneebbyyllyy  zzjjiiššttěěnnyy  cchhyybbyy  aa  nneeddoossttaattkkyy  ((§§  1100  ooddsstt..  33  ppííssmm..  aa))  zzáákkoonnaa  čč..  442200//22000044  SSbb..))  

II. Při přezkoumání hospodaření města Bílina za rok 2019 

nneebbyyllaa  zzjjiiššttěěnnaa  rriizziikkaa,,  kktteerráá  llzzee  ddoovvooddiitt  zzee  zzjjiiššttěěnnýýcchh  cchhyybb  aa  nneeddoossttaattkkůů  aa  kktteerráá  bbyy  mmoohhllaa  mmíítt  

nneeggaattiivvnníí  ddooppaadd  nnaa  hhoossppooddaařřeenníí  úúzzeemmnnííhhoo  cceellkkuu  vv  bbuuddoouuccnnoossttii..  

  

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,55 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,96 % 

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

         

IV. Při přezkoumání hospodaření města Bílina za rok 2019 

 
bylo ověřeno dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, 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 2. 4. 2020. 
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Datum a místo vyhotovení zprávy:    Ústí nad Labem dne 9. 4. 2020 

 

 

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání:   Ivana Komová v. r. 

  
Kontrolující:  Angelika Alblová v. r. 
 
  Martina Svobodová v. r. 
   
  Bc. Alena Vodrážková v. r. 

  

Za správnost vyhotovení: 

Ing. Magdalena Chottová, vedoucí oddělení přezkumu hospodaření obcí 

 

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města  Bílina o počtu 11 stran byla 
seznámena starostka města dálkovým způsobem dne 3. 4. 2020. 

 

Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města 
Bílina, IČ 00266230 byl doručen do datové schránky města dne 6. 4. 2020, potvrzen 
starostkou města dne 9. 4. 2020. 

 

Starostka města:  

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  

  

Rozdělovník: 
1 stejnopis pro 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). 

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.  
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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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