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Krajský úřad Libereckého kraje
odbor kontroly

č.j: LK-0046/20/Hni
výtisk č. 2

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
m ěsta Hodkovice nad Mohelkou, IČ 00262820, za rok 2020

Na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve Znění
pozdějších předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo
provedeno dílčí přezkoumání hospodaření města za rok 2020.
Přezkoumané období od 1. l. 2020 do 31. 7. 2020.
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo na úřadu města ve dnech od 2. 9. 2020 do 3. 9. 2020.
Dílčí přezkoumání vykonaly:
Ing. Nikol Hnízdilová, kontrolor pověřený řízením přeZkoumání,
Mgr. Gabriela Lešáková, koňtrolor.
Kontrola byla zahájena doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu
s § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole městu dne 20. 8. 2020.
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb., a § 4 a § 6 zákona
č. 255/2012 Sb., vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje pod č. j.:
LK-0046/20/Hni dne 19. 8. 2020.

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a· 461 80 Liberec 2 ·te1.: + 420 485 226 673 · fax: + 420 485 226 362
e-mai]:nikoljlnimilova@kmj-lbc.cz · wwwkrajjbc.cz · IČ: 70891508 · DIČ: CZ70891508
Datová schránka: c5kbvkw

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb., v dále uvedeném členění. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle
předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vycházelo
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Oblasti, které jsOu předmětem přezkoumání, jsou uvedeny v Členění podle § 2" odst.
1 a 2 uvedeného zákona:
-

§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,
týkajících se rozpočtových prostředků,

-

§ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
§ 2 odst. 1 písm. C) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
§ 2 odst. 1 písm. 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,

-

§ 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních
předpisů o účetnictví,

-

§ 2 odst. l písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národmho
fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních
smluv, '

-

§ 2 odst. 1 písm. 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,
P

'

.

-

§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního
celku,

-

§ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří
územní celek,

-

§ 2 odst. 2 písm. C) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštniho právního předpisu,

-

§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládáni' s nimi,
§ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závaZky fyzických'a právnických osob,

-

§ 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
§ 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku,
§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.
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A. VYsledek dílčího přezkoumání

I. V rámci přezkoumání hospodaření nebYIY zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
TI. V rámci přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky závažného
charakteru § 10 odst. 3 písm. C) zákona, spočívající v provádění rozpočtových opatření
radou města bez vymezení rozsahu řo@očtových opatření zastupitelstvem města.
Přehled chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. C) v členění podle odst. 1 a 2 zákona:
§ 2 odst. l písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
Porušení ustanovení: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
· Nebylo doloženo usnesení zastupitelstva obce, které by delegovalo pravomoc rady obce
pro provádění rozpočtových opatření. (ustanovení § 102 odst. 2 písm. a)):
Dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
může rada města provádět rozpočtová opatření pouze v takovém rozsahu, který stanoví
zastupitelstvo města. Zastupitelstvo města od l. 1. 2020 do 31. 7. 2020 nesvěřilo radě města
schvalování rozpočtoĹých opatření pro rok 2020, rada města tedy žádná rozpočtová opatření
provádět nemohla. .
B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

V Liberci dne 1 . 9. 2020
Podpis ko
:::'C

:;

Mgr. Gabriela Lešáková

Ing. Nikol Hnízdilová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Územně samosprávný celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004
Sb. povinen přijmout opatření k nápravě. chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to
bezodkladně poté, co s nimi byl seznámen, a podat o tom informaci, včetně informace o jejich
splnění, při konečném přezkoumání.
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Tento zápis je určen pouze orgánům územního samosprávného celku.
S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města Hodkovice nad Mohelkou byl v
souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen starostka .
Stejnopis zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření č. 2 města o počtu 15 stránek převzala
starostka měSta.
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Příloha
Přezkoumané písemnosti
Při dílčím přezkoumání hospodaření města byly přezkoumány následující písemnosti:
Návrh rozpoČtu
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn v období od 18. 11. 2019 do 16. 12. 2019.
Rozpočet byl navržen jako schodkový s tím, že schodek bude zajištěn z ušetřených finančních
prostředků z minulých let (v KČ):
příjmy
54.692.300
výdaje
70.297.300
financování 15.605.000
Pravidla rozpočtového provizoria
Pravidla rozpočtového provizoria nebyla uplatněna z důvodu včasného schválení rozpočtu na
rok 2020 před koncem roku 2019.
Rozpočtová opatření
V kontrolovaném období byla schválena celkem 4 rozpočtová opatření (dále jen RO):
RO č. ,1 schválené usnesením radou města (dále jen RM) č. 88/20 ze dne 8. 4. 2020,
zveřejněné od 27. 4. 2020 (zastupitelstvo města vzalo na vědomí dne 27. 5. 2020 usnesením
Č. 19/20),
RO č. 2 schválené usnesením zastupitelstvem města (dále jen ZM) č. 20/20 ze dne
27. 5. 2020, zveřejněné od 8. 6. 2020,
RO č. 3 schválené usnesením ZM č. 40/20 ze dne 24. 6. 2020, zveřejněné od l. 7. 2020,
RO č. 4 schválené usnesením RM č. 167/20 ze dne 29. 7. 2020, zveřejněné od 6. 8. 2020 (ZM
vzalo na vědomí dne 9. 9. 2020 usnesením č. 47/20).
Rozpočtová opatření se do vývoje ŕo@očtu promítla následovně (v KČ):'

schválený rozpočet
RO Č. 1
RO Č. 2
RO Č. 3
RO Č. 4
upravený rozpočet

příjmy
54.692.300
135.000
3.509.096
-4.023.781
411.000
54.723.615

výdaje
70.297.300
135.000
1.282.096
-4.173.080
208.000
67.749.316

financování
15.605.000
O
-2.227.000
-149.299
-203.000
13.025.701

Kontrolou bylo ověřeno promítnutí RO do výkazu FIN 2-12 M k 31. 7. 2020.
Dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
může rada města provádět rozpočtová opatřeni- pouze v takovém rozsahu, který stanoví
zastupitelstvo města. Zastupitelstvo města od 1. 1. 2020 do 31. 7. 20'20 nesvěřilo radě
města schvalování rozpočtových opatření pro rok 2020, rada města tedy Žádná
rozpoČtová opatření provádět nemohla. Zastupitelstvo města dne 12. 12. 2018 usnesením
č. 102/18 pověřilo radu města prováděním změn rozpočtu pro roky 2018 a 2019.
ZM dne 9. 9. 2020 usnesením č. 46/20 pověřilo RM prováděním změn rozpočtu v roce
2020, 2021 a v roce 2022 do konce volebního období. RM může pověřit starostku města .
provádět rozpočtová opatření ve vymezených případech.
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Schválený rozpočet
schodkový řo@očét pro rok 2020 byl schválen ZM dne 11. 12. 2019 usnesením č. 85/19
a představovd souhrnné objemy (v KČ):
příjmy celkem
výdaje celkem
financování

54.692.300
70.297.300
15.600:000

Schodek hospodaření je kryt prostředky z minulého období - pol. 8115. Schválený rozpočet
na rok 2020 byl zveřejněn od 16. 12. 2019.
Rozpis rozpočtu byl proveden v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve mění pozdějších předpisů.
Stanovení závazných ukazatelů zříZeným organizacím
Závazné ukazatele zřízeným příspěvkovým organizacím (dále jen PO) pro rok 2020 zm
schválilo dne 11. 12. 2019 usnesením č. 85/19. ,
Na rok 2020 byly závazné ukazatele řízených PO stanoveny (údaje v Kč):
PO
MŠ Hodkovice n. M.
ZŠ TGM Hodkovice n. M.
BH Hodkovice n. M.
TS Hodkovice n. M.
Celkem

schválený rozpočet 2020
1.863.000
3.254.000
640.000
7.300.000
13.057.000

profinancováno k 31. 7. 2020
1.086.750
§3111
1.898.200
§ 3113
373.335
§ 3612
4.800.000
§ 3639
8.158.285

Závazné ukazatele byly PO sděleny dopisy dne 7. 1. 2020. K 31. 7. 2020 nedošlo ke změnám
v závazných ukazatelích PO (položka 5331).
Střednědobý výhled rozpoČtu
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2024 byl projednán .a schválen ZM dne
11. 12. 2019 usnesením č. 86/19, s výyojem příjmů a výdajů (v tis. kč):
2021
2022
2023
2024
Příjmy
60.750
62.730
64.130
65.530
výdaje
50.750
52.730
54.130
55.530
Financování
- 10.000
- 10.000
-10.000
- 10.000
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2024 byl zveřejněn od 18. 11. 2019 do
16. 12. 2019 a schválený střednědobý výhled byl zveřejněn od 16. 12. 2019.
Závěrečný účet
Závěrečný účet města za rok 2019 včetně Zprávy.o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2019 byl projednán v ZM dne 27. 5. 2020 usnesením č. 23/20. ZM odsouhlasilo závěrečný
účet bez výhrad.
Zveřejnění závěrečného účtu bylo zabezpečeno následovně:
- návrh závěrečného účtu zveřejněn od 4. 5. 2020 do 9. 6. 2020,
- schválený závěrečný účet zveřejněn od 8. 6. 2020.
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Bankovní výpis
Zůstatky na bankovních účtech dle předložených bankovních výpisů k 31. 7. 2020:

účet 231 - Základní běžný účet
,
Česká spořitelna č. ú. 984945399/0800
jen bv) č. 007)
ČNB Č. ú. 94-1914461/0710
Česká spořitelna č. ú. 19-984945399/0800
Česká spořitelna č. ú. 27-984945399/0800
celkem
účet 236 - Běžné účn' fondů
Č. ú. 107-984945399/0800
Č. ú. 1222-984945399/0800
celkem
účet 245 - Depoziiní účet*
Č. ú. 6015-984945399/0800

19.471.285,44 KČ (bankovní výpis (dále
223.510,95 Kč (BV Č. 29)
3.348.735,03 Kč (BV Č. 007)
978.846,92 Kč (BV Č. OIl)
24.022.378,34 Kč

479.356,45 KČ (BV č. 007) - sociální fond
380.296,00 KČ (BV č. 002) - dotační fond
859.652,45 Kč
26.054,10 Kč (BV Č. l)

*Depozitní účet -. jedná se o uloženou částku (25.000 KČ) na žádost občana Hodkovic nad
Mohelkou za účelem vypravení pohřbu a vyklizení bytu (uložení na depozitní účet schválila
RM dne 8. 6. 2016 usnesením č. 126/1 6).
Celkově vykázaný souhrn účtu 231 a 236 k datu 31. 7. 2020 navazuje na výkaz Rozvaha,
řádky 6010 a 6020 ve výkaze FIN 2 - 12 M k výše uvedenému datu.
Hlavní kniha
Kontrole byla předložena Hlavní kniha účetnictví za období ] - 7/2020.
Kniha došlých faktur
Do 31. 7. 2020 bylo celkem přijato a evidoVáno 524 dodavatelských faktur,. kontrole účtování
a úhrad byly podrobeny došlé faktury pod následujícími evidenčními čísly:
- CV. Č. 484 - 520, BV Č. 007 a 008
Předpisy byly účtovány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Kniha došlých faktur obsahovala veškeré náležitosti včetně termínu
úhrady. Zůstatek účtu 321 - Dodavatelé k 31. 7. 2020 byl vykázán v objemu
5.239.282,80 Kč.
Kniha odeslaných faktur
K 31. 7. 2020 bylo vystaveno 161 faktur (číselná řada 20200001 - 20200161). Ke
sledovanému datu nebyly uhrazeny vydané faktury ve výši 153.600,98 KČ (celkem 4 faktu'y)
a předpisy nájemného ve výši 135.302 KČ. Celková částka 288.902,98 KČ souhlasila s údajem
uvedeným v Rozvaze, hlávní knize k 31. 7. 2020. Kontrole účtování a úhrad byly podrobeny
odeslané faktury s evidenčními čísly:
- ev. Č. 20200094 - 96, 98 - 120, BV 005, 006 a 007.
Nebyly zjištěny nedostatky.
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Odměňování členů zastupitelstva
Město vykázalo k 1. 1. 2018 celkem 2.888 obyvatel. ZM stanovilo dne 12. 11. 2018
(ustavující zasedání) usnesením č. 92/18 výše měsíčních odměn s účinností od 13. 11. 2018.
Kontrolou výší odměn za období od i: l. 2020 do 31. 7. 2020 u předsedů kontrolního
a finančního výboru, člena rady, člena zastupitelstva, stárostky a místostarostky města (osobní
čísla 21, 22, 40, 45a, 51a, 118) nebyly zjištěny nedostatky. výše měsíčních odměn byly
neuvolněným členům zastupitelstva stanoveny pro celé volební období. K 31. 7. 2020 nebyly
poskytnuty žádné mimořádné odměny:
Pokladní kniha (deník)
K datu 31." 7. 2020 bylo vystaveno 1.160 přijmových a výdajových pokladních dokladů.
V rámci přezkoumání byly zkontrolovány následující pokladní doklady:
- doklady č. 689 z 20. 4. 2020 až č. 719 z 24. 4. 2020,
- doklady č. 1116 z 21. 7. 2020 až č. 1.146 z 27. 7. 2020.
K 31. 7. 2020 byla vykázána pokladní hotovost ve výši 25.682 KČ, která souhlasila se stavem
účtu 261 - Pokladna a pol. 5182 § 6171 výkazu FIN 2 - 12 M k ,výše uvedenému datu.
Kontrolované pokladní doklady obsahovaly požadované náležitosti, výdajové pokladní
doklady byly opatřeny všemi podpisy oprávněných osob. Limit pokladní hotovosti ve výši
100.000 KČ nebyl v kontrolovaném období překročen.
Příloha rozvahy
Kontrole byla předložena Příloha k datu 31. 7. 2020, která byla vyplněna ve všech částech
v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve"znění pozdějších předpisů, pro které má vybraná
účetní jednotka informace.
Rozvaha
Kontrole byla předložena Rozvaha sestavená k 31. 7. 2020. Stálá aktiva po proúčtované
korekci činila 227.342.858,65 KČ. Město v kontrolovaném období evidovalo dlouhodobé
pohledávky ve výši 301.766 KČ a dlouhodobé závazky ve výši 16.222.053,20 KČ (z toho
16.109.543,20 KČ - úvěr). Meziroční pohyby na majetkových účtech budou předmětem
závěrečného přezkoumání hospodaření města za rok 2020. 'Kontrolou stanovených vazeb na
tomto výkazu nebyly zjištěny nedostatky.
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Podle výkazu fin 2' - 12 M bylo vykázáno hospodaření k 31. 7. 2020 s rozpočtovým
přebytkem ve výši 3.222.698,56 KČ při očekávaném celoročním schodkovém rozpočtu. Níže
je uvedena základní struktura konsolidovaného rozpočtu a jeho plnění (v KČ):
příjmy
výdaje
financování

rozpočet
54.692.300,00
70.297.300,00
15.605.000,00

upravený rozpočet
54.723.615,00
67.749.316,00
13.025.701,00

skutečnost
33.625.408,46
30.402.709,90
-3.222.698,56

% RU
61,45
44,88
x

výkaz byl sestaven v souladu s vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu
údajů pro hodnocení plnění roqpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
výkaz zisku a ztráty
Dle výkazu sestaveného k 31. 7. 2020 bylo dosaženo ztráty ve výši 1..343.417,96 KČ:
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náklady
výnosy"
výsledek hospodaření

34.994.438,15 Kč
33.651.020,19 Kč
-1.343.417,96 Kč

Výsledek hospodaření souhlasil s údajem ve výkazu Rozvaha. Hospodářská činnost nebyla
provozována a ve výkazu nebyla uvedena.
výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
Výsledky hospodaření za rok 2019 a jejich rozdělení do fondů byly schváleny v RM ve dnech
26. 2. 2020 a 11. 3. 2020:
ZŠ TGM Hodkovice n. M. - usnesení č. 39/20,
Technické služby Hodkovice n. M. - usnesení č. 60/20,
Bjfové hospodářství Hodkovice n. M. - usnesení č. 62/20,
MS Hodkovice n. M. - usnesení č. 64/20.
RM schválila na základě žádostí PO rozdělení výsledku hospodaření:
Příspěvková organizace .
MŠ Hodkovice n. M.
ZŠ TGM Hodkovice n. M.
BH Hodkovice n. M.
TS Hodkovice n. M.

výsledek hospodaření
1.349,05
784.899,31
-20.912,43*
218.884,33**

fond odměn
62.020,07

rezervní fond
1.349,05
722.879,24

*RM dne ,11. 3. 2020 usnesením č. 62/20 projednala a schválila hospodářský výsledek za rok
2019 - ztrátu ve výši 20.912,43 KČ s tím, že ztráta bude kryta z rezervního fondu organizace.
**RM dne 11. 3. 2020 usnesením č. 60/20 projednala a schválila hospodářský výsledek
z 2019 ve výši 218.884,33 KČ, kdy zisk bude použit na částečnou úhradu ztráty z minulých
let.
RM schválila bez výhrad účetní závěrky řízených PO za rok 2019 následovně:
MŠ Hodkovice - 11. 3. 2020 - usnesení č. 63/20,
ZŠ TGM Hodkovice n. M. - 25. 3. 2020 - usnesení č. 76/20,
BH Hodkovice n. M. - 11.' 3. 2020 - usneséní č. 61/20,
TS Hodkovice n. M. - 11. 3. 2020 - usnesení č. 59/20.
Účetní závěrky poskytly v souladu s § 4 vyhlášky Č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších
předpisů, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Doloženo protokoly ze dne 'l l. 3. 2020 a 25. 3. 2020.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací
Technické služby Hodkovice nad Mohelkou
Zřizovací listina ze dne 4. 1. 2016 v ZM schválena dne 16. 12. 2015 usnesením č. 84/15
s účinností od 1. 1. 2016,
Bytové hospodářství Hodkovice nad Mohelkou
Zřizovací listina ze dne 27. 6. 2001 v ZM schválena dne 27. 6. 2001 usnesením č. 25/01
s účinností od 28. 6. 2001,
Základní škola T.G.M. Hodkovice -nad Mohelkou
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Zřizovací listina ze dne 25. 4. 2017 v ZM schválena dne 19. 4. 2017 usnesením č. 42/17
s účinností od l. 5. 2017,
Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou
Zřizovací listina ze dne 24. 5. 2017 v ZM schválena dne 17. 5. 2017 usnesením č. 59/17
s účinností od 1. 6. 2017.
,
V kontrolOvaném období nebyly provedeny změny zřizovacích listin.
Listiny o založení právnických osob
Stav účtu 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - celkem 6.123.000 KČ.
Město je spoluzakladatelem společnosti s ručením omezeným, kde uplatňuje svůj rozhodující
vliv:
TEPLO HODKOVICE n. M., spol. S r. O., IČ 64048811,
Základní kapitál: 6.123.000 KČ (splaceno 100 %),
Datum zápisu: 22. prosince 1995.
Společnost s ručením omezeným založena zakladatelskou listinou formou společenské
smlouvy ze dne 31. 7. 1995.
Majetková účast města činí celkem 6.123.000 KČ.
RM na svém zasedání dne 20. 5. 2020 v působnosti valné hromady společnosti TEPLO
(usnesení č. 121/20) projednala a schválila:
-

výsledky hospodaření za rok 2019,
účetní závěrku za rok 2019,
zaúčtování zisku před zdaněním za rok 2019 do nerozáěleného zisku minulých let,
zvolila předsedou valné hromady společnosti starostku města paní Ing. Markétu
Khauerovou.

Darovací smlouvy
V rámci přeZkoumání byly ověřeny:

Darovací smlouva uzavřená dne 12. 2. 2020 mezi Městem Hodkovice nad Mohelkou, IČO
00262820 (dárce) a Hospicem sv. Zdislav, o. p. s., IČO 28700210, Liberec (obdarovaný), na
podporu činnosti organizace ve výši 15.000 KČ. Schváleno ZM dne 11. 12. 2019 (součást
schváleného rozpočtu). Částka byla uhrazena dne 17. 2. 2020, BV č. 037/2020.
Darovací smlouva uzavřená dne 12. 2. 2020 mezi Městem Hodkovice nad Mohelkou, IČO
00262820 (dárce) a Českým svazem včelařů, z. s. okresní·organizace Liberec, IČ0 64040551,
na zakoupení dezinfekce včelích úlů ,,Bee-safě" pro členy základní organizace Hodkovice nad
,

Mohelkou. Schváleno ZM dne 11. 12. 2019 (součást ' schváleného rozpočtu). Uhrazeno
převodem na účet dne 31. 3. 2020, BV č. 074/2020.
Darovací smlouva uzavřená dne 19. 6. 2020 mezi Městem Hodkovice nad .Mohelkou, IČO
00262820 (dárce) a Linkou bezpečí, z. s. Bohnice, IČO 61383198 (obdarovaný) na činnost
v souladu se stanovami ve výši 5.000 KČ. Schváleno ZM 11. 12. 2019 (součást schváleného
rozpočtu). Uhrazeno převodem na účet dne l. 7. 2020, BV Č. 141/2020.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
RM dne 12. 2. 2020 usnesením č. 23/20 projednala na základě doporučení Dotační komise
a předložených podkladů přidělení prostředků z Dotačního fondu města (dále jen DF) v rámci
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'

9. výzvu k podání žádostí o dotace z Dotačního fondu pro rok 2020 v celkovém objemu
400.000 KČ. Tímto bylo podpořeno 18 přijatých žádostí o dotaci.
V rámci přeZkoumání byly výběrovým způsobem ověřeny uvedené smlouvy o poskytnuté
dotaci:
Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou, z. s., oddíl nohejbal, IČ 46745009
'
-

smloůva č. 12/2020/DF ze dne 12. 5. 2020,
objem dotace 30.000 KČ,
účel - údržba areálu, pronájem haly, energie, vodné náklady na turnaje,

-

vyúčtování poskytnuté dotace do 10. 12. 2020,
do 31. 7. 2020 nebyla dotace poskytnuta.

Horolezecký oddíl č. 138 Hodkovice nad Mohelkou
-

smlouva č. 14/2020/DF ze dne 11. 5. 2020,
objem dotace 21.000 KČ,
účel - anténní lavinový vyhledávač PIEPS, vstupné - cvičná stěna MAKAK, nocleh
Bradlerovy Boudy - soustředění,

-

dotace ve výši 20.704 KČ byla poskytnuta na základě předložených dokladů, výdajový
pokladní doklad č. 826 ze dne 20. 5. 2020.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
V rámci přezkoumáni' byly oyěřeny níže uvedené srillouvy o přijatých dotacích.
Položka 4112
cr
Dotace na souhrnný finanční- vztah státního rozpočtu
k rozpočtům obcí pro rok 2020
v celkové výši 2.638.300 KČ. K 31. 7. 2020 přijato 1.539.006 kč tj. 58,33 % z celkové Částky
(výkon veřejné správy).
Položka 4116
V období od 1. l. 2020 do 31. 7. 2020 město obdrželo celkem částku 902.594 KČ, a to na:
-

dotace od Úřadu práce ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku ve výši 135.000 KČ,
účtováno s ÚZ 13101 (prodloužení termínu na základě Dodatku č. l a 2 z roku 2019),

-

dotace od Úřadu práce ČR na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitosti'
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ve výši 15.000 KČ, účtováno s ÚZ
13013,

-

dotace z Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky - kříž ve výši
203.000 kč (přijato dne 24. 7. 2020, ČNB BV č. 27), účtováno s ÚZ 34002,

-

dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na rok 2020 ve výši 188.000 kč (přijato dne
15. 7. 2020, ČNB BV č. 26), účtováno s ÚŽ 34054,

-

finanční příspěvek ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství
prÓstřednictvím KÚLK - odbor životního prostředí a zemědělství na ochranu lesa ve
výši 26.626 kč (přijato dne 6. 4. 2020, ČNB BV č. 10) účtováno s ÚŽ 29029,

-

finanční příspěvek ze' státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství
prostřednictvím KÚLK - odbor životního prostředí a zemědělství na zmírnění dopadů
kůrovcové kalanlity v lesích ve výši 68.070 kč (přijato dne 23. 4. 2020, ČNB BV
č. 13), účtováno s UŽ 29030,
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-

dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu mimořádné odměny ke mzdě
a platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí - COVID_19 ve výši 285.493 KČ
(přijato dne 27. 7. 2020, ČNB bv č. 28) - příjem dotace prozatím nebyl promítnut do
rozpočtu obce a bude předmětem schválení na ZM na nejbližším zasedání (9/2020).

Položka 4122
K 31. 7. 2020 město obdrželo neinvestiční přijaté transfery:
-

dotace poskytnutá na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2020 č. OLP/703/2020 - pečovatelská
služba ve výši 2.227.000 KČ (l. platba přijata ve výši 1.336.200 KČ dne 15. 4. 2020,
ČNB BV Č. 12, 2. platba přijata ve výši 890.800 KČ dne 25. 6. 2020, ČNB BV č. 23)
účtováno pod ÚZ 13305,

-

dotace poskytnutá na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Lesnického
fondu Libereckého kraje č. OLP/321/2020 na hospodaření v lesích ve výši 26.400 KČ
(přijato dne 12. 5. 2020, Česká spořitelna BV č. 102),

-

investiční dotace . z Ministerstva průmyslu a obchodu na akci: Výměna svítidel
veřejného osvětlení ve městě Hodkovice nad Mohelkou, typ financování ex ante ve
Yýši 1.144.299 KČ (účast státního ŕo@očtu 1.144.299 kč), (přijato dne 2. 6. 2020,
CNB BV č. 19) realizace akce do 31. 12. 2020, předložení dokumentace
k závěrečnému vyhodnocení do 30. 6. 2022.

Smlouvy o dílo
Smlouva o dílo uzavřená mezi Městem Hodkovice nad Mohelkou (objednatel) a N+NKonstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o. (Zhotovitel), IČO: 44564287 dne 24. 3. 2020
na zhotovení díla - ,,Rekonstrukce lávky u Buriánka přes Mohelku" za částku 1.283.412,48
KČ bez DPH (1.552.929,10 KČ s DPH). Dle smlouvy dílo dokončeňo do 30. 9. 2020. Do doby
kontroly nedošlo k finančnímu plnění - úhradě smluvené částky.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
V rámci přeZkoumání byly ověřeny níže uvedené smlouvy:
Smlouva o koupi nemovité věci uzavřená dne 29. 4. 2020 mezi fýzickými osobami (kupující)
a Městem Hodkovice nad Mohelkou (prodávající), bylo doloženo:
- předmět smlouvy ,,Pozemková parcela č. 684 o výměře 239 m2, pozemková parcela č. 404/1
o výměře 481 m'", v kupní ceně 24.550 KČ,
- schváleno v ZM dne 4. 3. 2020 usnesením č.. 12/20,
- vklad do katastru nemovitostí proveden dne 27. 5. 2020, s právními účinky k 30. 4. 2020
(návrh na vklad),
- záměr odprodat tyto pozemky byl 15 dní zveřejněn (od 10. 2. do 26. 2. 2020),
- vyřazeno z majetku města dne 30. 4. 2020.
Finanční plnění: hotovostně PPD č. 742 dne 29. 4. 2020 na částku 24.550 KČ.
Smlouva o koupi nemovité věci uzavřená dne 29. 1. 2020 mezi fyzickou osobou (prodávající)
a Městem Hodkovice nad Mohelkou (kupující), bylo doloženo:
- předmět smlouvy ,,Pozemková parcela č. 292 o výměře 8.202 m'", v kupní ceně 49.400 KČ,
- schváleno v ZM dne 25. 3. 2019 usnesením č. 17/19,
- vklad do katastru nemovitostí proveden 21. 2. 2020, právní účinky 31. 1. 2020,
- zavedeno do majetku města dne 30. l. 2020.
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Finanční plnění: převodem na účet dne 30. 1. 2020 na částku 49.400 KČ, BV Č. 001.
Smlouvy o přijetí úvěru
Dne 3. 7. 2017 Město Hodkovice nad Mohelkou uzavřelo s Českou spořitelnou, a. s.
,,Smlouvu o úvěru č. 10125/17/LCD" ve výši úvěrového rámce 30.000.000 KČ. Úroková
sazba pro první období platnosti úrokové sazby činí 0,38% k financování Projektu (investiční
akce) realizované v letech 2017 - 2022.
Úvěr bude čerpán v období od uzavření smlouvy o úvěru (3. 7. 2017) do 31. 12. 2022
(včetně).
Smlouva schválena ZM dne 28. 6. 2017 usnesením č. 74/17.
Splátky jistin byly sjednány pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 375.000 KČ
splatnými vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí:
-

první splátka bude uhrazena 31. 3. 2023,
poslední splátka ve- výši nesplacené části poskytnutého úvěru bude splatná
31. 12. 2042.
zm jako součást schváleného rozpočtu dne 13.. 12. 2017 usnesením č. 113/17 schválilo
dostavbu sportovní haly ve výši 21.000.000 KČ, přičemž použití úvěrových prostředků bylo
stanoveno ve výši 18.500.000 kč.
K 31. 7. 2020 bylo vyčerpáno 16.109.543,20 KČ (tj. 53,7 % úvěrového rámce) ověřeno dle
č. účtu České sŕořitelny 317165479/0800 bankovní výpis č. 007 - souhlasí s výkazem
Rozvaha 7/2020 (účet - 451).
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
Záměr města převést, prodat, pronajmout nebo propachtovat pozemky a majetek byl
v souladu s § 39 zákona č. Ó8/2000 Sb., obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace k veřejným zakázkám
·
V rámci přezkoumání byl ověřen postup města při výběru dodavatele na akci:
,,Rekonstrukce lávky u Buriánka přes Mohelku"
-

výzva k podání nabídky ze dne 21. 1. 2020,
lhůta pro podání nabídek: 26. 2. 2020 do ll hodin,
hodnotícím kritériem byla nabídková cena bez DPH,
zápis z otevírání obálek a vyhodnocení výzvy výběrovou komisí ze dne 26. 2. 2020 přihlásili se dva uchazeči, výběrová komise rozhodla o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu firmě N+N - KOnstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o., IČ: 44564287
(nižší nabídková cena - 1.283.412,48 KČ)

-

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne .2. 3. 2020,
Smlouva o dílo byla uzavřena 24. 3. 2020 - na profilu zadavatele zveřejněna dne
27. 3. 2020,

-

cena zakázky 1.283.412,48 KČ bez DPH, 1.552.929,10 KČ s DPH, schválena RM dne
26. 2. 2020 usnesením č. 28/20.
Finanční plnění: vlastní zdroje města, úhrada ceny po převZetí části díla, nebo celého díla.
K 31. 7. 2020 nebyla cena díla uhrazena.
Profil zadavatele:
https://www.profi1zadavatele.cz/'proňl-zadavatele/mesto-hodkovice-nadmohelkou_1705/rekonstnkcejavky-u-burimka-pres-mohelku 3 1899/
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Vnitřní předpis a směrnice
Kontrole byl předložen uCe]ený soubor vnitřních směrnic, který je průběžně aktualizován
vzhledem k aktuálním potřebám města.
Výsledky' kontrol zřízených organizací
K 31. 7. 2020 byly provedeny kontroly hospodaření PO (Karel Pítro - kontrolor,
IČ: 86689169):
MŠ Hodkovice n. M. veřejnosprávní kontrola provedena dne 21. 5. 2020 - nebyly shledány
významné nedostatky,
'
ZŠ Hodkovice n. M. veřejnosprávní kontrola provedena dne 12. 5. 2020 - nebyly shledány
významné nedostatky,
Bytové hospodaření Hodkovice n. M. veřejnosprávní kontrola provedena dne 28. 4. 2020 nebyly shledány nedostatky,
Technické služby Hodkovice kontrola provedena dne 28. 4. 2020 - nebyly shledány
nedostatky.
Zápisy z jednání rady včetně usnesení
K datu 31. 7. 2020 proběhlo 13 jednání RM a 4 mimořádná zasedání RM Hodkovice nad
Mohelkou, kterou bylo schváleno 181 usnesení Kontrole byly předloženy zápisy a navazující
usnesení z jednání RM.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
K datu 31. 7. 2020 proběhlo 5 zasedání ZM Hodkovice nad Mohelkou (22. l., 4. 3., 27. 5.,
24. 6., 29. 7.) a 2 zasedání ZM v roce 2019, která se vztahovala k roku 2020 (ve dnech 13. 11.
a 11. 12., kde byl projednán návrh rozpočfn a poté byl ŕo@očét schválen).
Ú
Peněžní fondy územního celku - pravidla tvorby a použití
Město hospodaří se dvěma účelovými fondy, ke kteíým bylo doloženo:
Sociální fond:
Účel, tvorba a použití prostředků se řídí Statutem,platným od 1. 1. 2018 schváleným ZM dne
13. 12. 2017 usnesením č. 121/17. zdroj fondu tvoří jednotný příděl ve výši 3,2 % ročního
objemu mzdových prostředků a dary. Rozpočet fondu na rok 2020 byl schválen ZM dne
13. 11. 2019 usnesením č. 74/19 v objemu 455.000 Kč.
Dotační fond:
ZM dne 11. 12. 2019 schválilo usnesením č. 87/19 poskytování dotací z rozpočtu města
a schválilo 9. výzvu k podání žádostí o dotace z Dotačního fondu pro rok 2020. RM schválila
dne 12. 2. 2020 usnesením č. 23/20 na základě doporučení Dotační komise jednotlivé žádosti
a výše dotaCí. Celkem bylo z Dotačního fondu přiděleno 400.000 KČ s maximální dotací ve
výši 30.000 KČ, podpořeno 18 žádostí a byly sepsány veřejnoprávní smlouvy.
Celková výše zůstatků peněžních fondů k 31. 7. 2020 navazovala na zúčtovaný objem stavu
rozvahového účtu 236 - Běžné úč{y fondů územních samosprávných celků k tomuto datu.
Zůstatky prostředků na účtech účelových fondů navazovaly na vykázanou hodnotu účtu 419 Ostatnífondy.
Použití prostředků účelových fondů bylo v souladu SC statutem a schválenými zásadami.
Hospodaření s fondy bylo doloženo následujícími obraty (účet 419):
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Stav k l. 1. 2020
Tvorba
Čerpání
Stav k 31. 7. 2020

523.185,95 KČ
+619.247,00 KČ
-282.780,50 KČ
859.652,45 KČ

Činnost finančního a kontrolního výboru
K 31. 7. 2020 byl kontrole předložen zápis kontrolního výboru ze dne 22. 1. 2020 (kontrola
usnesení plnění ZM 2019) a ze dne 13. 7. 2020 (kontrola usnesení plnění RM 2019).
K 31. 7. 2020 finanční výbor uskutečňoval svou činnost na dálku (on-line), zápis bude
předmětem kontroly závěrečného přezkoumání hospodaření města.
Schválení roČní účetní závěrky
V souladu s § 84 odst. 2 písm. b) ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek, schválilo ZM dne 27. 5. 2020 usnesením č. 22/20 účetní závěrku
sestavenou k 31. 12. 2019, doloženo protokolem ze dne 27. 5. 2020.
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Město Hodkovice nad Mohelkou
Ing. Markéta Khauerová
starostka
Náin. T.G.Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
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NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJÉ/LINKA

LK-0046/20/Hni

Nikol Hnízdilová/673

LIBEREC

17. září 2020

nikolhnizdilova@kraj-lbc.cz

Zaslání zápisu o dílČím přezkoumání hospodaření

Vážená paní starostko,

v příloze Vám zasíláni ve dvou vyhotoveních zápis o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření města Hodkovice nadMohelkou,.za rok 2020.
Upozorňuji Vás na povinnost dle §13 odst. l, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., přijmout
opatření k nápravě .v případě zjištěných chyb a nedostatků.
Potvrzený výtisk zápisu č. l zašlete kontrolorovi, pověřenému řízením přezkoumání
hospodaření

S pozdravem
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tjjezu642/2ä · 461 80 ůbeŕoc2

Nikol Hnízdilová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Přílohy: 2 x zápis o výsledku dílčího přezkoumání za rok 2020.

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a ·461 80 Liberec 2 · tel.: + 420 485 226 673 · fax: + 420 485 226 362
e-mail: nikol.hniMi1ova(@kraj-ibc.cz · www.kraj-lbc.cz · IČ: 70891508 · DIČ: CZ70891508
Datová schránka: c5kbvkw

, __
'tjm
".

'

'=»'
7ú0 um
j

I l 'l

4

"

l, ··

