Krajský úřad Libereckého kraje
odbor kontroly

Č.j: LK - 0233/12/Míč

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
město Zákupy, IČ 00261114
za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 21.11.2012
26.3.2013 a 28.3.2013
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.
Místo provedení přezkoumání:
Městský úřad Zákupy
Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing. Ivana Míčková
a kontrolor
Ing. Milan Třešňák
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje.
Při přezkoumání byli přítomni:
Ing. Radek Lípa - starosta města
Ing. Zuzana Šostková – tajemnice města
Monika Poschová – účetní města

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 618 • fax: + 420 485 226 444
e-mail:ivana.mickova.@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508
Datová schránka: c5kbvkw

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
420/2004 Sb.. Dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a
obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření města Zákupy byly přezkoumány následující písemnosti:
Rozpočtový výhled
Město Zákupy má zpracovaný rozpočtový výhled rozpočtový výhled na období r. 2011-2013,
schválen na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2009 a rozpočtový výhled na období r.
2013 - 2014, schválen na jednání zastupitelstva města dne 19.12.2011 usn. č. 116/2011.
Příjmy
Výdaje

r. 2011
r. 2012
r. 2013
37 000 tis. 36 400 tis. 36 200 tis.
37 500 tis. 37 200 tis. 37 000 tis.

V komentáři je uveden způsob financování (dotace, úvěr, výsledek předch.období).
r. 2013
r. 2014
Příjmy 34 400 tis. 34 400 tis.
Výdaje 34 200 tis. 34 000 tis.
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu města Zákupy na rok 2012 byl zveřejněn v souladu s § 11 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pl. znění v období od 4.12.2011 do
20.12.2011 na úřední desce i v elektronické podobě.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
Dne 5.1.2012 byly písemnou formou zřízeným příspěvkových organizacím ZŠ a MŠ, DD a
DPS sděleny závazné ukazatele pro rok 2012.
Schválený rozpočet
Rozpočet města na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem města jako schodkový dne
19.12.2011 usn. č. 115/2001 v následující výši:
Příjmy celkem
39 404 000,- Kč
Výdaje celkem 41 743 000,- Kč
Financování
2 339 000,- Kč saldo výdajů kryto výsledkem hospodaření minulých let.
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Závěrečný účet
Zastupitelstvo města projednalo dne 27.6.2012 usn. č. 157/2012 závěrečný účet města za rok
2011 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 "bez výhrad".
Závěrečný účet obsahoval náležitosti uvedené v § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v pl. znění a byl zveřejněn na úřední desce i v
elektronické podobě i se zprávou v souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., v období od
11.6.2012 -27.6.2012.
Rozpočtová opatření
K datu 31. 12. 2012 byla provedena rozpočtová opatření:
Příjmy
Výdaje
Schválený rozpočet
39 404 000,39 755 000,č.1 schv.1.2.2012
25 000,25 000,č.2 schv.28.3.2012
681 000,681 000,č.3 schv.28.5.2012
595 000,595 000,č.4 schv.27.6.2012
72 000,72 000,č.5 schv.15.8.2012
7 743 764,7 743 764,č.6 schv.5.9.2012
1 766 427,1 766 427,č.7 schv. 31.10.2012
- 8 820 000,- 8 820 000,Upravený rozpočet
41 467 191,41 818 191,-

Financování
351 000,0,0,0,0,0,0,0,351 000,-

Kontrolou bylo ověřeno promítnutí rozpočtových změn do výkazu FIN 2 - 12 M pro
hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k datu 31. 12. 2012.
Pravidla rozpočtového provizoria
Pravidla rozpočtového provizoria dle ust. § 3 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, nebyla uplatněna, jelikož rozpočet města Zákupy na rok 2012 byl
schválen na jednání zastupitelstva města dne 19.12.2011.
Bankovní výpis
Byly kontrolovány bankovní zůstatky vedené u peněžních ústavů k 31.12.2012:
účet 231 0400 - ZBÚ, č.ú. 9005-5721421/0100
- 1 952 543,30 Kč
účet 231 0411 - běžný účet, č.ú. 2597600103/4300
2 349,20 Kč
účet 231 0600 - příjmový účet, č.ú.19-5721421/0100
0,- Kč
účet 231 0800 - výdajový účet, č.ú. 5721421/0100
0,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------Na jednání zastupitelstva města dne 30.11.2011 byla schválena smlouva o zřízení
kontokorentního úvěru č. 99002227535, která byla uzavřena dne 1.12.2011 v KB až do výše
limitu 2 000 000,- Kč (účet 231 0400). Klient se zavázal splatit úvěr do 29.11.2012, úvěr
slouží výhradně k zajištění profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji.
Účty fondů:
účet 236 0010 KB - účet FRR
1 489 696,93 Kč
účet 236 0100 KB - sociální fond
25 041,57 Kč
--------------------------------------------------------------------------------KB účet 236 - běžné účty fondů
1 514 738,50 Kč
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Ge Money Bank účet 241 0010 - běžný účet HČ
č.ú. 2220824/

7 072 720,76 Kč

Úvěry:
účet 451 k 31.12.2012 v celkové výši 4 512 090,- Kč
Zůstatky bankovních účtů souhlasí se zůstatky na účtu 231 - Běžný účet, 241 - Běžný účet
HČ, 236 - Běžné účty fondů 281 - Kontokorentní účet a 451 -Dlouhodobé úvěry v účetnictví
v hlavní knize a Rozvaze k datu 31.12.2012 a byly ověřeny dokladovou inventarizací účtů
závazků a pohledávek.
Pokladní kniha (deník)
Město vede celkem 4 pokladny (3 město, 1 HČ). Evidence pokladny je vedena na počítači
včetně vyhotovení příjmových a výdajových pokladních dokladů. pro jednotlivé pokladny je
dle směrnice o oběhu účetních dokladů stanoven pokladní limit. Byla provedena kontrola
hlavní pokladny č. 1 a pokladny infocentra označené jako pokladna č. 2, kde příjmové a
výdajové pokladní doklady jsou vedeny v číselné řadě za sebou přičemž výdajové pokladní
doklady jsou vedeny pouze při převodu hotovosti do hlavní pokladny.
Pokladní doklad
Namátkově byly kontrolovány pokladní doklady pokladny č.1 (hlavní pokladna)
P 8932 - P 8944
V 8933 - V 8945,
a pokladn č. 2 (pokladna infocentra)
za leden číselná řada 13000 - 13067, září číselná řada 13492 - 13522 a prosinec číselná řada
13630 - 13 644.
Pokladní doklady obsahují schvalovací operace a další náležitosti dané zákonem o účetnictví.
Odměňování členů zastupitelstva
Výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZO byly stanoveny dne 22.10.2010, s účinností
od 1.1.2011, na základě změn Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v pl. znění, Přílohy č. 1, o
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev neuvolněného místostarosty, předsedů výborů
a komisí, členů zastupitelstva. V období od 1.1.2012 nedošlo k úpravě stanovených odměn.
Kontrolou správnosti výše měsíční odměny uvolněného starosty od 1.1.2012 dle Nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., v pl. znění, Přílohy č. 1 nebyly zjištěny nedostatky.
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Kontrola prověřila dohody o hmotné odpovědnosti pro nakládání s finanční hotovostí a
ceninami.
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Účtový rozvrh
Kontrole byl předložen účtový rozvrh platný pro účetní rok 2012.
Kniha došlých faktur
Evidence došlých faktur je vedena na počítači. K 31.12.2012 bylo přijato celkem 1 294 faktur.
Přijaté faktury byly opatřeny likvidačním lístkem k faktuře, podpisy oprávněných osob,
protokoly o zaúčtování včetně transakcí na účtech. Kniha došlých faktur slouží zároveň jako
evidence závazků města. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Inventurní soupis majetku a závazků
V souladu s vyhláškou č 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku v pl. znění byla předložena
kontrole Směrnice č. 5/2011 k provádění inventarizace majetku a závazků a plán inventur.
Nařízení k provedení inventarizace a plán inventur byl schválen dne 25.10.2012 a zároveň
byli jmenováni členové hlavní a dílčích inventarizačních komisí, stanoven plán inventur
platný od 1.11.2012 do 31.1.2013, metodika pro členy inventarizační komise a postupy
inventur a termíny zahájení činnosti komisí. Dále byl předložen zápis o proškolení členů
inventarizační komise ze dne 19.12.2012, jejich podpisové vzory a seznam inventurních
soupisů. Město má vypracována pravidla pro vyřazování a likvidaci movitého majetku.
Kontrole byla předložena zpráva zpracovaná dne 28.2.2013 o provedené inventarizaci s
uvedením zjištěného rozdílu ve výši 11 678,- Kč mezi skutečným a účetním stavem majetku u
Kulturního domu, byl přiložen protokol se zjištěním a předán škodní komisi. Jednalo se o
ztrátu židlí, stolů, majetek byl navržen k vyřazení z evidence.
Účetní deník
Účetní jednotka účtuje v hlavní knize, analytických a podrozvahových účtů. Účtový rozvrh na
rok 2012 byl předložen.

Rozvaha
Kontrole byla přeložena Rozvaha - bilance sestavená ke dni 31.12.2012. kde aktiva a pasiva
(v netto) celkem jsou uvedena ve výši 382 721 012,74 Kč
Majetek města - Stálá aktiva vykazují v netto hodnotě objem 357 148 353,90 Kč.
Zůstatek účtu č. 231 - Běžné účty ve výši - 2 349,20 Kč odpovídá údaji uvedenému ve výkazu
FIN 2 - 12M řádku 6010. Stav účtu č. 236 - Běžné účty fondů ve výši 1 514 738,50Kč
odpovídá stavu uvedenému v bankovním výpisu k datu 31.12.2012 a řádku 6020 ve výkazu
FIN 2 - 12M. Stav účtu č. 241 - Jiné běžné účty z hospodářské činnosti města ve výši
7 072 720,76 Kč odpovídá stavu uvedenému v rozvaze a účtu vedeného u Ge Money Bank
a.s., ke dni 31.12.2012. Město má u Komerční banky a.s., uzavřenu smlouvu o posyktnutí
kontokorentu ve výši 2 000 000,- Kč, vždy na období jednoho roku, který využívá k
překlenutí případného nedostatku finančního prostředků běžného účtu.Stav tohoto účtu k
31.12.2012 byl dle bankovního výpisu vyčerpán do výše 1 952 543,03 Kč, Bv. č. 167.
Cizí zdroje
Město splácí přijaté úvěry - zůstatek nedoplatku uvedeného v rozvaze na řádku 451 Dlouhodobé úvěry ke dni 31.12.2012 v celkové výši 4 512 090,- Kč.
Dále u položky cizí zdroje tvoří podstatnou část krátkodobé závazky ve výši 6 968 691,47 Kč
skládající se především z položek u č. účtu 281 - krátkodobé úvěry (kontokorent)
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1 952 543,03 Kč, č. účtu 321- Dodavatelé ve výši 982 439,01 Kč a závazky vůči
zaměstnancům č. účtu 331 - ve výši 413 464,- Kč, zúčtování s institucemi - č. účtu 336 ve
výši 230 502,- Kč. Město tvoří opravné položky k účtům krátkodobých pohledávek č. 311 Odběratelé a 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti. Majetkové účty č. 018 a 028
vykazovaly stavy netto nulovou hodnotu v souladu s metodikou účetnictví. Obec provádí v
souladu s ČÚS č. 708 odepisování dlouhodobého majetku. Majetek je odepisován
rovnoměrným způsobem v souladu se schválenou směrnicí obce. Kontrole byl předložen
odpisový plán za rok 2012 s provedenými odpisy majetku ve výši 6 403 120,- Kč.
Další skutečnosti, vztahující se k majetku:
- město nehospodaří s majetkem ve vlastnictví státu,
- město svým majetkem ručí za závazky třetích osob
- město neeviduje majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem.
Kniha odeslaných faktur
Kniha odeslaných faktur je vedena na počítači. K datu 31.12.2012 bylo vystaveno celkem 114
faktur. Uhrazeny nebyly čtyři vydané faktury v celkové výši 1 050,- Kč. Úhrada proběhla v
lednu 2013.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrole byl předložen výkaz FIN 2-12M ke dni 31.12.2012. Plnění rozpočtu v příjmech a
výdajích (konsolidované hodnoty) bylo následující:
Příjmy
Výdaje
Financování

Rozpočet
39 404 000,39 755 000,351 000,-

Upravený rozpočet
41 329 191,41 680 191,351 000,-

Skutečnost
%RU
39 587 954,81
95,79
39 477 941,69
94,72
- 110 013,12
x.

Hospodaření obce skončilo přebytkem 110 tis. Kč, proti rozpočtovanému schodku 351 tis. Kč.
Přebytek hospodaření za rok 2012 vznikl nižším čerpáním výdajů, jejichž degrese eliminovala
i pokles příjmů (95,79%).
Příloha rozvahy
Kontrole byla předložena příloha rozvahy k datu 31.12.2012.
Výkaz zisku a ztráty
Kontrole byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 31. 12. 2012 s následujícími
hodnotami:
Náklady celkem z hlavní činnosti
41 616 410,02 Kč
Výnosy celkem z hlavní činnosti
40 099 345,36 Kč
Výsledek hospodaření běžného období
- 151 064,66 Kč.
Náklady celkem z hosp. činnosti
Výnosy celkem z hosp. činnosti
Výsledek hospodaření běžného období

7 342 214,37 Kč
10 464 326,51 Kč
3 122 112,14 Kč.
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Výsledek hospodaření odpovídá účtu č. 493 uvedeného v Rozvaze ke dni 31. 12. 2012 Výsledek hospodaření běžného účetního období.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
Město je zřizovatelem PO ZŠ, MŠ, Domova důchodců a Domu s pečovatelskou službou.
Kontrole byly předloženy výkazy zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací ZŠ a MŠ
Zákupy, Domova důchodců a Domu s pečovatelskou službou za rok 2011. Zastupitelstvo
města projednalo a schválilo dne 28.3.2012 usn. č. 134/2012 uhrazení záporného výsledek
hospodaření Domova důchodců a Domu s pečovatelskou službou ve výši 27 423,37 Kč
pokrytím záporného výsledku hospodaření za zaúčtovaných odpisů z rezervního fondu.
Kladný hospodářský výsledek za rok 2011 PO ZŠ, MŠ ve výši 205 830,54 Kč byl projednán a
usn. č. 135/2012 schváleno rozdělení do fondu odměn ve výši 82 332,- Kč a rezervního fondu
123 498,54 Kč.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Namátkově byly kontrolovány smlouvy přijatých dotací za období k 31.12.2012:
1. Dne 24.8.2012 byla podepsána dohoda se SZIF o poskytnutí dotace z programu rozvoje
venkova ČR na akci "Rekonstrukce chodníku pře ZŠ a MŠ v Zákupech". Dotace byla
poskytnuta ve výši 406 800,- Kč. Dne 20.9.2012 byla na SZIF podána žádost k proplacení
dotace.
2. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - Grantový fond Program č.6 - 11
Podpora kultury v LK č. smlouvy OLP/1070/2012 schválené Radou LK dne 10.1.2012 usn. č.
44/12/RK jako neinvestiční dotace na akci "Den zákupského koupaliště" ve výši 5 000,- Kč.
Smlouva byla podepsána dne 25.6.2012. Závěrečné vyúčtování bylo provedeno dle smlouvy
3.7.2012.
3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR ČR na projekt "Revitalizace bývalého vojenského
areálu na multifunkční objekt, Zákupy" ze dne 19.9.2012 na částku 7 743 764,- Kč s
termínem zahájení k 31.12.2012 a termínem dokončení k 30.6.2014. Dne 20.9.2012 byl
oznámen pokyn k nastavení rozpočtového limitu u UniCredit Bank a.s.
4. ÚZ 98 193 - na financování voleb do Zastupitelstva kraje a Senátu ČR ve výši 66 000,- Kč.
Dotace byla přijata na bankovní účet města č. 9005-5721421/0100 dne 21.9.2012, Bv. č. 119.
Čerpána byla částka ve výši 55 232,30 Kč na úhradu stravného, cestovné. Předběžné
vyúčtování bylo provedeno dne 20.12.2012. Závěrečné vyúčtování bylo provedeno dne
14.2.2013, nevyužitá dotace ve výši 10 767,- Kč byla vrácena na účet poskytovatele.
5. ÚZ 98 008 ve výši 1 000,- Kč na přípravu voleb prezidenta republiky na základě oznámení
o poskytnutí dotace ze dne 14.12.2012, přijata na bankovní účet města č. 9005-5721421/0100
dne 14.12.2012, Bv. č. 161. Čerpána byla částka ve výši 416,- Kč. Nevyčerpaná část dotace
ve výši 584,- Kč byla vrácena zpět na účet poskytovatele dne 14.2.2013.
6. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - Fond požární ochrany LK, č.
smlouvy OLP/953/2012 schválené Zastupitelstvem LK dne 24.4.2012 usn. č. 100/12/ZK jako
neinvestiční dotace na "Nákup záchranných zdravotnických potřeb" ve výši 20 500,- Kč.
Smlouva byla podepsána dne 18.5.2012.
7. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - č. smlouvy OLP/883/2012 schválené
Zastupitelstvem LK dne 24.4.2012 usn. č. 100/12/RK jako neinvestiční dotace na akci
"Oprava nástavby CAS" ve výši 150 000,- Kč. Smlouva byla podepsána dne 18.5.2012.
Závěrečné vyúčtování bylo provedeno dle smlouvy 14.12.2012.
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8. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - č. smlouvy OLP/852/2012 schválené
Zastupitelstvem LK dne 24.4.2012 usn. č. 100/12/RK jako neinvestiční dotace na akci "Nákup
dopravního automobilu- Ford Transit" ve výši 300 000,- Kč. Smlouva byla podepsána dne
18.5.2012. Závěrečné vyúčtování bylo provedeno dle smlouvy 29.8.2012.
9. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR ČR na projekt "Oprava komunikace Benátky a
centrum po povodni v 08/2012, Zákupy" ze dne 15.10.2012 na částku 1 766 427,- Kč s
termínem závěrečného vyhodnocení k 30.6.2013.
10. Dotace SZIF - Program rozvoje venkova na pořízení lesnické techniky - návěs,
křovinořez, pila. Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 10.7.2012 na částku 85 100,- Kč. Dne
20.9.2012 byla předložena žádost o proplacení výdajů. Po provedené kontrole bylo dne
21.11.2012 zasláno oznámení o schválení platby ve výši 56 060,- Kč přijata na bankovní účet
č. 19-5721321/0100 dne 3.12.2012, Bv. č.223.
Smlouvy o dílo
Kontrole byly předloženy uzavřené smlouvy o dílo:
1. Provedení "Rekonstrukce chodníku pře ZŠ a MŠ v Zákupech" s firmou STRABAG, a.s., s
termínem zahájení 7/2012 a termínem dokončení 31.8.2012, za dohodnutou cenu díla 289
534,- Kč vč. DPH. Smlouva byla podepsána dne 15.6.2012.
2. "Etapa č. 1 - Rekonstrukce Arboreta bývalé lesnické školy - ošetření dřevin" s firmou Ing.
Petr Komínek - Roztoky s termínem zahájení v červnu 2012 a termínem ukončení k
30.11.2012, za dohodnutou cenu díla 379 800,- Kč vč. DPH. Smlouva byla podepsána dne
18.6.2012.
4. "Výměna oken a balkonových dveří bytů za plastové - ul. Školní, Zákupy" s firmou
Window Holding, a.s., Lázně Toušeň, č. smlouvy 47504X. Termín zahájení v červenci 2012,
termín dokončení do 8 týdnů od podpisu smlouvy za cenu díla 1 697 799,- Kč vč. DPH.
Smlouva byla podepsána dne 3.7.2012.
5. "Oprava komunikace Benátky a centrum po povodni v 8/2010, Zákupy" s firmou Strabag
a.s., pobočka Liberec za cenu díla 1 962 697,14 Kč. Smlouva byla podepsána dne 25.9.2012.
Smlouvy o věcných břemenech
Věcná břemena eviduje město v analytické evidenci na účtu č. 031 500. Oceňována jsou na
základě jednotného ceníku, stanoveného městem.
V kontrolovaném období bylo uzavřeno 7 smluv o věcném břemenu.
Namátkově byly ověřeny následující smlouvy:
a) smlouva o zřízení věcného břemene číslo IV12 - 4008141/VB/001 se společností ČEZ
Distribuce a.s. (strpění zařízení a udržování distribuční sítě) ze dne 23. 12. 2012.
b) smlouva o zřízení věcného břemene číslo IP- 12 - 40021212/002 se společností ČEZ
Distribuce a.s. (strpění zařízení a udržování distribuční sítě) ze dne 11. 8. 2011.
c) smlouva o zřízení věcného břemene číslo IV12 - 4007707/VB/009 se společností ČEZ
Distribuce a.s. (strpění zařízení a udržování distribuční sítě) ze dne 9. 11. 2012.
Smlouvy mají standardní charakter.
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Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
Záměry o nakládání s majetkem města jsou projednány v zastupitelstvu a radě města a jsou
pravidelně zveřejňovány na úřední desce města.Kontrola namátkově ověřila tyto zveřejněné
záměry:
č. 1/2012 - usnesení č. 192/2012 Bod A,B) a usnesení č. 196 Bod O) písm. b Rady města ze
dne 16. 1. 2012.
č. 3/2012 - usnesení č. 216/2012 bod A) rady města Zákupy ze dne 5. 3. 2012.
č. 4/2012 - usnesení č. 225/2012 bod A) rady města Zákupy ze dne 26. 3. 2012.
č. 7/2012 - usnesení č 249/2012 bod A) písm. a), b) zastupitelstva města ze dne 21. 5. 2012.
Dohody o provedení práce
Namátkově bylo kontrolováno šest dohod o provedení práce uzavřené pro rok 2012, v souladu
s ust. § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v pl. znění se sjednaným rozsahem práce v
hodinách a sjednanou odměnou za provedenou práci, především na provedení zápisu obecní
kroniky, roznos obálek s hlasovacími lístky, zástup za nemoc, ozvučení na setkávání
důchodců. Nebyly zjištěny nedostatky.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Usnesením zastupitelstva města č. 129/2012 byly dne 28.3.2012 schváleny příspěvky na
podporu sportu a kultury ve výši:
- 33 700,- Kč FC Kamenice,
- 226 300,- Kč TJ Zákupy,
- 6 000,- Kč Divadelní spolek Havlíček Zákupy, o.s.
Dohody o pracovní činnosti
Byla provedena kontrola smlouvy o pracovní činnosti uzavřené dle ust. § 76 zákona č.
262/2006 zákoník práce v pl. znění a to na pomocné práce - vedení knihovny, odborný lesní
hospodář, výběr vstupného, obsluha a provoz kotelny v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 za
stanovenou odměnu za vykonanou činnost v hodinách. Bez zjištěných nedostatků.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
V kontrolovaném období za smluvní plnění v rámci prodeje pozemků částku 2 187 360,- Kč.
Kontrola namátkově verifikovala následující smlouvy o převodu majetku z města Zákupy na:
a) fyzickou osob na prodej pozemkových parcel p.č. 1595/18 a p.č. 1595/11 za kupní cenu 21
480,- Kč ze dne 21.12. 2012 (záměr prodeje byl zveřejněn od 1. 6. 2012 do 18. 6. 2012).
Po zveřejnění schválilo zastupitelstvo města prodej pozemků dne 15. 8. 2012.
b) fyzickou osobu na prodej pozemkových parcel p.č. 1595/27 a p.č. 1595/5 za kupní cenu 19
080,- Kč ze dne 19.12. 2012 (záměr prodeje byl zveřejněn od 1. 6. 2012 do 18. 6. 2012).
c) fyzickou osobu na prodej pozemkových parcel p.č. 737/4 a p.č. 738/4 za kupní cenu 410
400,- Kč ze dne 19.12. 2012 (záměr prodeje byl zveřejněn od 28. 8. 2012 do 13. 9. 2012).
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Všechny smlouvy byly schváleny zastupitelstvem města, obsahují schvalovací doložku a byly
zapsány do evidence katastru nemovitostí.
Dále byla ověřeny nabývací smlouva k majetku mezi Městem Zákupy a Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových č. UCL/1503/07/BÚP-136/ÚE/12/HL ze dne 3. 7.
2012 parcely p.p.č. 67/2 -ostatní plocha.
Smlouvy o přijetí úvěru
Úvěrová smlouva č. 2004-1479 UV (úvěr evidován na účtu 451 0100)
Účel úvěru: vodovod Kamenice
Úvěrový účet evidován pod č. 25976 - Českomoravská záruční a rozvojová banka Praha a.s.
Výše úvěru: 5 956 000,- Kč
Zajištění: Zástavní právo k nemovitostem č.p. 517, 518, 519, pozemek p.č. 1834, 1835 1836
dle LV č. 1 Zákupy k.ú. Česká Lípa a zajišťovací biankosměnka vlastní.
Úvěr uzavřen: dne 4.4.2005, splatnost do 29. 11. 2019
Splátky čtvrtletní ve výši 106 360,- Kč
Zůstatek úvěru: k 31.12.2012 - 2 977 920,-Kč, bankovní výpis č. 4/2012.
Úvěrová smlouva č. 108002200066 (úvěr evidován na účtu 451 0200)
Účel úvěru: rekonstrukce - vestavba bytových jednotek
Úvěrový účet: č. 2661881537/0100 - Komerční banka a.s.
Výše úvěru: 6 000 000,- Kč
Zajištění: zástava nemovitosti č.p.513, 514, 515 včetně parcel p.č.1831, 1832, 1833
Úvěr uhrazen dne 20.7.2012.
Úvěrová smlouva č. 734001020048 (úvěr evidován na účtu 451 0103)
Účel úvěru: varianta pro úročení pohyblivou úrokovou sazbou 1 M PRIBOR na částečné krytí
nákladů v souvislosti se stavbou vodovodu a kanalizace pro 55 rodinných domů, převaděč,
vodovodní řad a splašková kanalizace pro 8 RD
Úvěrový účet: č. 27-6038491527/0100 - Komerční banka a.s.
Výše úvěru: 4 500 000,- Kč
Zajištění: zástava budovy č.p.333 a 334 včetně parcely p.č.768 a 769
Úvěr uzavřen: dne 1.4.2010, měsíční splátky ve výši 102 270,- Kč od 31.8.2010 do 31.3.2014
(posl. splátka 102 390,- Kč)
Splátky měsíční ve výši 102 270,- Kč
Zůstatek úvěru k 30.9.2012 - 1 534 170,- Kč, bankovní výpis č. 12.
KS účtu 451 - Dlouhodobé úvěry k 31.12.2012 - 4 512 090,- Kč.
Smlouvy nájemní
Namátkově byla provedena kontrola uzavřené smlouvy o pronájmu nebytového prostoru
uzavřené s firmou NETTO spol. s.r.o., Praha 5, na provozování restaurace, stánku s
občerstvením a areálu koupaliště v Zákupech na dobu určitou od 15.5.2012 do 30.9.2012.
Nájemné bylo stanoveno ve výši 6 000,- Kč měsíčně navýšené o zálohy na služby a energie
na základě vystavené faktury. Smlouva byla uzavřena dne 15.5.2012.
Smlouva o pronájmu nebytových prostor - kabin v objektu na pozemku p.č. 389 o výměře 77
m2, k.ú. Kamenice u Zákup, na dobu neurčitou ode dne 1.1.2013 Fotbalovému klubu FC
Kamenice za stanovenou výši nájmu 1,- Kč. Smlouva byla podepsána dne 18.12.2012.
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Dokumentace k veřejným zakázkám
Namátkově byla provedena kontrola u provedeného výběrového řízení na:
1. Zakázku malého rozsahu na služby zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v pl.
znění, § 6, 12, 18 (mimo režim zákona) na akci " Etapa č. 1 - Rekonstrukce Arboreta bývalé
lesnické školy - ošetření dřevin". Dne 17.2.2012 byla podána Výzva č. 5/2012 k podání
nabídek. Osloveno bylo celkem 5 dodavatelů, doručeny byly 4 nabídky. Kontrole byl
předložen protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 27.3.2012. Rada města dne
26.4.2012 na základě doporučení komise po vyhodnocení nabídek schválila přidělení zakázky
firmě Ing. Petr Komínek, Roztoky za cenu díla 379 800,- Kč vč. DPH.
2. Zakázku malého rozsahu na služby zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v pl.
znění, § 6, 12, 18 (mimo režim zákona) na akci " Výměna oken a balkonových dveří bytů za
plastové - ul. Školní, Zákupy". Dne 30.3.2012 byla podána Výzva č. 8/2012 k podání nabídek.
Doručeno bylo celkem 11 nabídek. Kontrole byl předložen protokol o otevírání obálek a
hodnocení nabídek ze dne 4.5..2012. Rada města dne 26.4.2012 na základě doporučení
komise po vyhodnocení nabídek schválila přidělení zakázky firmě Window Holding. a.s.,
Lázně Toušeň za cenu díla 1 697 799,- Kč vč. DPH.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Kontrole byly předloženy zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva města. V
kontrolovaném období proběhlo celkem jedenáct zasedání ve dnech: 1.2., 13.2., 28.3., 16.4.,
28.5., 27.6., 15.8., 5.9., 31.10., 28.11. a 12.12.2012. Zápisy a usnesení jsou vedeny v souladu
se zněním § 95 odst. 1 a 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění.
Výsledky externích kontrol
V kontrolovaném období byla provedena kontrola OSSZ - Česká Lípa, kontrola plnění
povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti provedené ve dnech 24. a
27.4.2012. Byl předložen protokol ze dne 4.5.2012 č. 300/12/550, bez zjištěných nedostatků a
stanovení nápravných opatření.
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
Kontrole byly předloženy zápisy a usnesení ze zasedání rady města. V kontrolovaném období
se uskutečnilo celkem 16 zasedání rady města. Rada města projednávala především přípravné
materiály pro jednání zastupitelstva města. Zápisy z jednání rady obsahují formální náležitosti
a schvalovací podpisy starosty a místostarostky města. Obsahují údaje o hlasování k
jednotlivým projednávaným bodům. Projednávané body jsou číslované v souvislé číselné
řadě, obsahující číslo zasedání a číslo projednávaného bodu.
Vnitřní předpis a směrnice
Kontrole byl předložen soubor vnitřních předpisů a směrnic schválených v průběhu roku
2012.

11/14

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití
Sociální fond :
Město poskytuje prostředky ze Sociálního fondu dle "Zásad tvorby a použití sociálního
fondu", dle Směrnice 1/2011.
KB účet 236 0100 - Sociální fond
PS k 1.1.2012
131 871,57 Kč
Příděl do fondu
138 000,- Kč
Čerpání fondu
244 830,- Kč
KS k 31.12.2012
25 041,57 Kč
KB účet 236 0010 - Fond rozvoje a rezerv:
Poskytování prostředků fondu se řídí vnitřním předpisem "Pravidla pro prodej pozemků ve
vlastnictví města určených pro bydlení a individuální rekreaci", schválený zastupitelstvem
města dne 26.6.2003.
PS k 1.1.2012

1 483 392,60 Kč

KS k 31.12.2012

1 489 696,93 Kč

Kontrolní a finanční výbor
K zajištění ust. § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění má obec zřízen kontrolní a
finanční výbor. Kontrole byly předloženy zápisy finančního a kontrolního výboru z
kontrolovaného období do 31.12.2012. Finanční výbor se zabýval v průběhu období
rozpočtem a jeho čerpáním, rozpočtovými opatřeními, závěrečným účtem, zprávou o
přezkoumání hospodaření města za rok 2011 a provedením veřejnosprávní kontroly
příspěvkových organizací. Kontrolní výbor se zabýval kontrolou plnění usnesení, kontrolou
stavu pohledávek a dlužníků a kontrolu hospodaření JSDH Zákupy.
Hospodářská činnost
Předmětem podnikatelské činnosti je správa bytového fondu prováděná prostřednictvím RK
Kouby na základě uzavřené smlouvy ze dne 1.8.1992. V účetnictví je vedena podnikatelská
činnost odděleně na zvláštním bankovním účtu u peněžního ústavu v Ge Money Bank č.
2220824/2600 s analytickým členěním nákladů a výnosů. Hospodářský výsledek za rok 2012
byl projednán v rámci schvalování závěrečného účtu města za rok 2011 dne 27.6.2012.
Namátkově byla provedena kontrola účetních dokladů za měsíc prosinec, č. d. 5 869 - 5 942 a
pokladních dokladů č. 1 229 - 1 307 u příjmových pokladních dokladů a č. 4 508 - 4 539 u
výdajových pokladních dokladů. Pokladní kniha je vedena ručně. kontrole byl předložen
inventurní soupis nedoplatků za období roku 2012 ve výši 5 769 689,- Kč. Kontrolou nebyly
zjištěny nedostatky.

B. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření města Zákupy
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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C. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
II. Při přezkoumáním hospodaření města Zákupy za rok 2012
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.)
III. Při přezkoumáním hospodaření města Zákupy za rok 2012
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ................................... 34,16 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................ 19,21 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .... 27,73 %
Zákupy, dne 12.4.2013
Za Krajský úřad Libereckého kraje

Ing. Ivana Míčková
kontrolor pověřený přezkoumáním

………………………………………….
podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním

Ing. Milan Třešňák
………………………………………….
kontrolor

podpis kontrolora

Starosta města Zákupy Ing. Radek Lípa prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona o
přezkoumávání hospodaření poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o
okolnostech vztahujících se k němu a převzal dle § 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o
výsledku přezkoumání.
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Ing. Radek Lípa
………………………………………….
razítko datum a podpis starosty města

starosta města

Rozdělovník :
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1

Zákupy

Ing. Radek Lípa

2

1

Liberecký kraj

Ing. Ivana Míčková

Poučení
Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí
lhůty, stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona 420/2004 Sb.
Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání
hospodaření.
Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Ing. Radek Lípa
starosta města

…………………………………………..
razítko datum a podpis starosty města

Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření do
15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě,
včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ 13 odst. 2
zákona o přezkoumávání hospodaření).
Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územní
celek povinen podle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření.
Obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého
kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.
Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), a
h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
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