Návrh závěrečného účtu města Bezdružice
za rok 2021
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)
1)

Udaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)
Schválený
rozpočet

Rozpočtová
opatření

Upravený
rozpočet

Plnění
k 31.12.2021

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
a převody z rozpočtových
účtů a z vlastních fondů

20 047,47
6 992,69
2 884,39

2 003,43
l 221, 18
382,95

22 050,90
8 213,87
3 267,34

22 050,90
8 213,87
3 267,34

% plnění
k upravenému
rozpočtu
100,00
100,00
100,00

7 427,72

5 914,50

13 342,22

13 342,22

100,00

Příjmy celkem

37 352,27

9 522,06

46 874,33

46 874,33

Třída 5 - Běžné výdaie
Třída 6 - Kapitálové výdaje

32 009,44
9501,00

2 239,25
-4 587,94

34 248,69
4 913,06

34 248,69
4 913,02

100,00
100,00

Výdaje celkem

41 510,44

-2 348,69

39 161,75

39 161,71

100,00

Saldo: Příímv- výdaje
Třída 8 - financování
Financování celkem
Přebytek ř-), ztráta(+)

-4 158,16
4 158,16
4 158,16

7 712,59
-7 712,59
-7 712,59

7712,63
-7 712,63
-7 712,63

100,00

100,00

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na Městském úřadě
Bezdružice v úředních hodinách nebo na úřední desce města Bezdružice (výkaz Fin 2 - 12 M
v plném členění dle platné rozpočtové skladby).

Daňové a nedaňové příimy byly naplněny vzhledem k upravenému rozpočtu téměř na 100%
a kapitálové příjmy také. Kapitálové příjmy byly tvořeny prodejem pozemků v hodnotě
3 267 336 Kč.

U třídy 4 - přijaté dotace byly příjmy naplněny ve výši 100 % ve srovnání k upravenému
rozpočtu. V tabulce je u třídy 4 uvedena částka 13 342 222,33 Kč. Tato částka je tvořena
z převodů z rozpočtových účtů a vlastních fondů ve výši 7 949 477 Kč a dotací ve výši
5 392 745,33 Kč, např. tzv. kompenzační bonus pro rok 2021 příspěvek ze státního rozpočtu
z kapitoly VPS státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona
č.95/2021 Sb. na jejich daňové příjmy ve výši 244 561,80 Kč, neinvestiční účelová dotace na
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 51 000 Kč, příspěvek na výkon
přenesené působnosti ze státního rozpočtu ve výši 1 330 400 Kč, dotace od Úřadu práce
na podporu zaměstnanosti ve výši 826 071 Kč, dotace na výkon sociální práce od MPSV
ve výši 107 718 Kč, dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů od MZe ve výši
154 270 Kč, dotace od MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních
pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID 19 ve výši
16 725 Kč, dotace od MZe na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření
v lesích ve výši 3 750 Kč, dotace od MZe na ochranu lesa ve výši 23 750 Kč, finanční
příspěvek ze státního rozpočtu, kapitoly MZe na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

od MŽP na projekt „Revitalizace zeleně na sídlišti v Bezdružicích" ve výši 69 808,53 Kč,
dotace ze SFŽP na doplňkovou výsadbu ve výši 3 129 Kč, dotace pro hasiče od MV ČR HZS
ve výši 5 600 Kč, dotace od PK na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním
poskytování pečovatelské služby prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních
služeb ve výši 16 384 Kč, dotace od PK na podporu ochrany lesa ve výši 14 700 Kč, dotace
od PK pro JSDHO Bezdružice ve výši 47 000 Kč, dotace od PK na akci „Pocta K. Harantovi"
ve výši 20 000 Kč, dotace od PK na opravu věže na hasičské zbrojnici ve výši 160 000 Kč,
dotace od MMR na ÚP ve výši 26 352 Kč, dotace od PK na vybudování metropolitní sítě
ve výši 1 200 000 Kč a dotace od PK na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Úterská ve
výši 3 80 000 Kč.

Běžné výdaje - měli jsme jednu nedočerpanou dotaci. Dotace na volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR - nedočerpaná částka ve výši 1 O 954 Kč byla vrácena kraji dne
5. 1. 2022. Dále byly prostředky čerpány např. na výměnu oken na bytovém domě č.p. 248
ve výši 495 131,35 Kč, na očištění fasády tlakem vody na bytovém domě č.p. 260 a č.p. 261
ve výši 73 026,73 Kč, na nákup lina do bytového domu č.p.245, 247 a 248 ve výši 62 309 Kč,
na opravu traktoru Antonio Carrera ve výši 42 715,78 Kč a výdaje spojené s opravou WC
v budově MěÚ ve výši 59 332 Kč.

Kapitálové výdaje - byly čerpány na okružní křižovatku ve výši 470 259, 14 Kč, na místní
komunikaci v ulici V Podzámčí a U Tiskárny ve výši 1 626 171, 11 Kč, na vybudování
chodníků v ulici Úterská ve výši 21 780 Kč, investiční podíl DSO Mikroregionu
Konstantinolázeňsko na modernizaci čekáren ve výši 64 984 Kč, na projektovou dokumentaci
na rozšíření vodovodu v ulici Úterská ve výši 39 120 Kč, rekonstrukce vstupních dveří v ZŠ
ve výši 125 925 Kč, investiční dotace pro TJ Jiskra Bezdružice poskytnuté na základě VPS
č.3/2021 a 6/2021 na rozvoj fotbalového hřiště v celkové výši 500 000 Kč, na veřejné
osvětlení v ulici Úterské ve výši 263 296 Kč, na projektovou dokumentaci veřejného osvětlení
v obci Řešín ve výši 32 460 Kč, na projektovou dokumentaci veřejného osvětlení v obci
Zhořec ve výši 36 090 Kč, na veřejné osvětlení v ulici V Podzámčí a U Tiskárny ve výši
231 894,08 Kč, výdaje na územní plán ve výši 127 292 Kč, na nákup techniky pro technické
služby - vysavač v hodnotě 59 990 Kč, komunální malotraktor s radlicí v hodnotě 64 7 110,42
Kč a stranový mulčovač v hodnotě 166 643,62 Kč, na nákup nemovitosti od ZD Vlčák
v hodnotě 1 000 000 Kč, v roce 2021 byla uhrazena první část hodnoty kupované
nemovitosti ve výši 500 000 Kč.

2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
Město má zřízeny dva účelové fondy: fond rozvoje bydlení u České spořitelny, a. s. a sociální
fond u ČSOB, a. s.
a) Fond rozvoje bydlení u ČS
stav k 31.12.2021
729 925,59 Kč
Příjmy tohoto fondu tvoří splátky poskytnutých půjček, výdajem fondu jsou půjčky
poskytnuté občanům dle „Zásad použití prostředků fondu rozvoje bydlení města Bezdružice"
schválených ZM dne 12.9.2007 a upravených dne 14. 10. 2009. V roce 2021 nebyla z tohoto
fondu poskytnuta žádná půjčka.
b) Sociální fond
stav k 31.12.2021
262 323,63 Kč
Tvorba a čerpání fondu se řídí vnitřním předpisem č. 14 „Zásady hospodaření s prostředky
sociálního fondu pracovníků města Bezdružice."

K 31.12.2021 činily zůstatky na běžných účtech celkem 12 551 882,87 Kč.
Je d na' se o t:y t o uc
ičt:y:

Účet číslo

Vedený u

Konečný zůstatek v Kč

125721872/0300
94-4513401/071 O
19814343 79/0800

ČSOB, a. s.
ČNB
ČS, a. s.

421 309,89Kč
1 686 578,14Kč
1 O 443 994,84Kč

Město Bezdružice zřídilo dne 11. 6. 2013 běžný účet u České spořitelny, a. s., číslo účtu
20183-1981434379/0800, určený na výběr peněžních jistot z nájemních smluv na byty
ve vlastnictví města. K 31. 12. 2021 byl zůstatek tohoto účtu 86 062,21Kč.

3) Úvěry a půjčky
Úvěry a půjčky města k 31.12.2021 činily celkem 6 266 421,78 Kč.
J e d na' se o uvery u těec ht o b ank
Účet číslo
Vedený u
Konečný zůstatek v Kč
317 441429/0800
391969459/0800
391698409/0800
495348139/0800

ČS,
ČS,
ČS,
ČS,

a.s.
a.s.
a.s.
a.s.

298
326
4 971
670

120,00
000,00
758,36
543,42

Kč
Kč
Kč
Kč

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřizených městem
Rada města Bezdružice dne 16. 2. 2022 pod usnesením č.69/C 10/2022 schválila Základní
škole, Mateřské škole a Základní umělecké škole Bezdružice, příspěvkové organizaci odvod
z hospodářského výsledku hospodaření za rok 2021 do rozpočtu města Bezdružice ve výši
355 000 Kč a převod do rezervního fondu ve výši 39 855,63 Kč a pod usnesením
č. 71/C4/2022 roční účetní závěrku k 31. 12. 2021.
-

Převedení částky ve výši 39 855,63 Kč do rezervního fondu s možností posílení
investičního fondu se souhlasem zřizovatele k provedení oprav a udržování majetku,
čerpání k nákupu vybavení . Čerpání bude prováděno po dohodě se zřizovatelem.

Konečné zůstatky
k 31. 12. 2021

Rezervní
fond

Fond
odměn

Fond
investiční

Odvod
zřizovateli

o

o

Výsledek
hospodaření

ZŠ, MŠ a ZUŠ
39 855,63
394 855,63
7 600
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně výkazů je obsahem přílohy č. 2,
která je k nahlédnutí na MěÚ Bezdružice v úředních hodinách nebo na webových stránkách
města.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně (v tis. Kč)
Dotace do rozpočtu města za rok 2021 činily celkem 5 392,74 tis. Kč. Rozpis přijatých
dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2021 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně
vyúčtovány.
poskytovatel
MFVPS

uz

účel

položka

98071

Dotace na volby do
Poslanecké sněmovny

4111

upravený
rozpočet
v tis. Kč
51,00

čerpání
v tis. Kč

%

51,00

100

MFVPS

98037

KÚPK
SFŽP
Úřad práce
Tachov a
Plzeň-sever
Úřad práce
Tachov a
Plzeň-sever

90002

Parlamentu ČR
zastupitelstva kraje
Poskytnutí příspěvku
ze státního rozpočtu
dle zákona č. 95/2021
Sb., o kompenzačním
bonusu pro rok 2021
Dotace na výkon
státní správy
Dotace na doplňkovou
výsadba

4111

4112

244,56

1 330,40

244,56

100

1 330,40

100

4113

3,13

3,13

100

13013

Dotace na VPP

4116

253,20

253,20

100

13101

Dotace na VPP

4116

572,87

572,87

100

MPSV

13015

Dotace na výkon
sociální práce

4116

107,72

107,72

100

MV-GŘ HZS
ČRSDH

14004

Dotace pro JSDH

4116

5,60

5,60

100

4116

154,27

154,27

100

4116

16,73

16,73

100

4116

3,75

3,75

100

4116

23,75

23,75

100

4116

213,88

213,88

100

4116

477,64

477,64

100

4116

69,81

69,81

100

4122

16,38

16,38

100

4122

20,00

20,00

100

MZe

29014

MPSV

13018

MZe

29015

MZe

29029

MZe

29030

MŠMT

33063

MŽP

15011

KÚPK
KÚPK

Finanční příspěvek na
obnovu, zajištění a
výchovu lesních
porostů do 40 let věku
Dotace na
mimořádnou odměnu
pro sociální
pracovnici
Dotace na ekologické
hospodaření v lesích
Dotace na ochranu
lesa
Finanční příspěvek na
zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v
lesích
Neinvestiční dotace
OP VVV-ZŠ,MŠ a
ZUŠ-průtokový
transfer
Dotace na revitalizaci
zeleně na sídlišti
Dotace na
pečovatelskou službu
Neinvestiční dotace na
„Poctu Kryštofu
Harantovi"

KÚPK
KÚPK
KÚPK
MMR
KÚPK

KÚPK

17512

Neinvestiční dotace na
podporu ochrany lesa
Neinvestiční dotace na
opravu hasičské věže
Neinvestiční dotace
pro SDH
Dotace na územní
plán
Dotace na
metropolitní optickou
síť
Dotace na veřejné
osvětlení v ulici
Úterská

4122

14,70

14,70

100

4122

160,00

160,00

100

4122

47,00

47,00

100

4216

26,35

26,35

100

4222

1 200,00

1 200,00

100

4222

380,00

380,00

100

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021
Přezkoumání hospodaření města provedly pracovnice oddělení finanční kontroly Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Řízením dílčího a závěrečného přezkoumání byla pověřena Ing.
Pavlína Melčová Bočanová. Přezkoumání bylo provedeno na základě § 42 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů od 1. 12. 2021 do 2 12. 2021 (dílčí
přezkoumání) a ve dnech od 27.4.2022 do 29.4.2022 (konečné přezkoumání).

Závěr zprávy:

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve
vlastnictví územního celku
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

-

85 odst. c)- poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč
v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních
smluv o jejich poskytnutí
napraveno

nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2021
byly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bezdružice za rok 2021
Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb.):

Předmět: Zákon č.420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle
zvláštního právního předpisu
Právní předpis.: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
-

§ 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na

veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem
Nedostatek: Obec nezveřejnila v souladu se zákonem na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ul. Úterská,
Bezdružice" sepsaný dne 29. 12. 2021 s firmou IMONT spol. sr.o., Plzeň a fakturu na nákup
komunálního malotraktoru LS J27 HST v celkové výši 647 110,42 Kč, nakoupený od firmy
Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o., Bzenice, ze dne 19.10.2021.

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bezdružice za rok 2021
Neuvádí se zjištěná rizika dle§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bezdružice za rok 2021
Byly zjištěny dle§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující ukazatele:
3,30 %

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

14,52 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

8,59 %

Byl zjištěn dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č.420/2004 Sb. následující dluh územního
celku:

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
„Ověřily jsme poměr dluhu 17,36 % ÚSC Bezdružice k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak, abychom získaly
přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Na základě předložených podkladů
a námi provedených postupů jsme dospěly k zjištění, že dluh ÚSC Bezdružice nepřekročil
60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky."
V Bezdružicích dne 11.4.2022
Zpracovala: Romana Maroušková
Lumír Kadlec
starosta města
Přílohy:
číslo 1 - výkaz Fin 2 - 12 M
číslo 2 - rozvaha

číslo
číslo
číslo
číslo

3
4
5
6

- výkaz zisku a ztráty
- přílohy
- roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně výkazů
- zpráva o přezkoumání hospodaření města

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Plzeň
y

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BEZDRUŽICE

Výtisk č. 2

Čj: PK-EK/2541/21

výsledku přezkoumání hospodaření
i_:_: .: :.: ~~~...;;....._=.;..L,---w"""C Bezdružice, IČO: 00259705
za rok 2021
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
01. 12. 2021 - 02. 12. 2021
27.04.2022 - 29.04.2022
na základě§ 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: MÚ Bezdružice
Čsl. armády 196, 349 53 Bezdružice

Přezkoumané období: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Přezkoumání vykonaly:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Pavlína Melčová Bočanová

-

kontrolorka:
-

Radka Fodorová

Při přezkoumání byli přítomni:
-

Lumír Kadlec - starosta města

-

Romana Maroušková - účetní města

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením
doručeným územnímu celku dne 24. 3. 2022 podle§ 5 odst. zákona č. 420/2004 SB.,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí (dále jen zákon o přezkoumání hospodaření).
Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
kontrola byla ukončena na místě dne 29.4.2022 vrácením vyžádaných podkladů
a podáním informace o kontrolních zjištěních.

A. Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 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:
Popis písemnosti

Druh písemnosti
Návrh rozpočtu

Rozpočtová opatření

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce v období
od 4.12.2020 do 23.12.2020. Zveřejnění proběhlo také
na elektronické úřední desce ve stejném termínu. Příjmy
byly navrženy ve výši 34 467 884,86 Kč, výdaje ve výši
45 760 436,50 Kč a schodek ve výši 11 292 551,64 Kč s
tím, že schodek bude financován z výsledků hospodaření
minulých let a z příjmů běžného roku.
Do 31. 12. 2021 byl rozpočet upraven celkem 12 krát:
RO č. 1, schváleno na zasedání ZM dne 27. 1. 2021,
navýšení příjmů celkem o 541 400,00 Kč, výdajů celkem
o 497 000,00 Kč
RO č. 2, schváleno na zasedání ZM dne 24. 2. 2021,
navýšení příjmů celkem o 0,00 Kč, výdajů celkem
o 95 000,00 Kč
RO č. 3, schváleno na zasedání ZM dne 25. 3. 2021,
navýšení příjmů celkem o 0,00 Kč, výdajů celkem
o 80 000,00 Kč
RO č. 4, schváleno na zasedání ZM dne 28. 4. 2021,
navýšení příjmů celkem o 1 648 600,59 Kč, výdajů
celkem o 1 826 817,00 Kč
RO č. 5, schváleno na zasedání ZM dne 26. 5. 2021,
navýšení příjmů celkem o 97 500,00 Kč, výdajů celkem
o 174 580,00 Kč
RO č. 6, schváleno na zasedání ZM dne 23. 6. 2021,
navýšení příjmů celkem o 87 045,00 Kč, výdajů celkem
o 2 051 600,27 Kč
RO č. 7, schváleno na zasedání ZM dne 28. 7. 2021,
navýšení příjmů celkem o 5 306 520,55 Kč, výdajů
celkem o 3 370 386,70 Kč
RO č. 8, schváleno na zasedání ZM dne 29. 9. 2021,
navýšení příjmů celkem o 765 023,42 Kč, výdajů celkem
o 140 890,00 Kč
RO č. 9, schváleno na zasedání ZM dne 27. 1 O. 2021,
navýšení příjmů celkem o 2 350 834,36 Kč, výdajů
celkem o 1 747 500,00 Kč
RO č. 10, schváleno na zasedání ZM dne 24. 11. 2021,
navýšení příjmů celkem o 396 384,00 Kč, snížení výdajů
celkem o 120 000,00 Kč
RO č. 11, schváleno na zasedání ZM dne 20. 12. 2021,
snížení příjmů celkem o 3 217491,85 Kč, snížení výdajů
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Schválený rozpočet

Stanovení závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím

celkem o 7 301 654,63 Kč
RO č. 12, schváleno na zasedání ZM dne 26. 1. 2022,
navýšení příjmů celkem o 1 546 241, 17 Kč, snížení
výdajů celkem o 4 91 O 805,50 Kč
Celkem došlo k navýšení příjmů o částku ve výši
9 522 057,24 Kč a navýšení výdajů o -2 348 686, 16 Kč.
Změny rozpočtu byly následně zaneseny do výkazu Fin
2-12, nebyl zjištěn rozdíl.
Byla provedena kontrola zveřejnění výše uvedených
změn rozpočtu v souladu s ust. § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyl
zjištěn nedostatek.
Rozpočet Města Bezdružice na rok 2021 byl schválen
zastupitelstvem města dne 21. 12. 2020, usnesením
č. 12. Rozpočet pro rok 2021 byl schválen v jiné podobě,
jako byl navržen, a to příjmy ve výši 37 352 277,86 Kč
a výdaje ve výši 41 510 436,50 Kč, schodek ve výši
4 158 158,64 Kč byl financován z výsledků hospodaření
minulých let a z příjmů běžného roku.
Závazné ukazatele byly stanoveny: u příjmů třídy
a u výdajů paragrafy rozpočtové skladby.
Rozpočet byl schválen v celkových částkách příjmů
a výdajů, doložen byl také rozpis rozpočtu v třídění podle
platné rozpočtové skladby. Schválený rozpočet byl
rozepsán v podrobném členění na jednotlivé příjmové
a výdajové položky a je uveden ve sloupci I Výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M.
V souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl
zveřejněn rozpočet na rok 2021 na internetových
stránkách obce dne a současně bylo oznámeno na
úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě
a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 byl schválen
neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizací
Základní škole, Mateřské škole a Základní umělecké
škole Bezdružice(§ 3113 pol. 5331) ve výši 1 955 000,00
Kč.
Hospodářský výsledek zřízené PO za rok 2020
Byl schválen převod do rezervního fondu s možností
posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
k provedení oprav a udržování majetku, čerpání
k nákupu vybavení apod. čerpání bude prováděno po
dohodě se zřizovatelem. Do rezervního fondu SÚ 414 byl
v rámci roční účetní závěrky převeden zůstatek
nevyčerpané zálohy u dotace ÚZ 13014, na počátku roku
2021 byla částka převedena zpět na příslušné SÚ dle
účetního standardu a vyúčtovaná.
Účetní závěrka zřízené PO za rok 2020
Výsledek hospodaření Základní školy, Mateřské školy
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a Základní umělecké školy za rok 2020 ve výši 225
794,05 byl radou města schválen dne 15. 2. 2021. Byl
schválen převod do rezervního fondu s možností posílení
investičního fondu se souhlasem zřizovatele k provedení
oprav a udržování majetku, čerpání k nákupu vybavení
apod. Čerpání bude prováděno po dohodě se
zřizovatelem. Do rezervního fondu SÚ 414 byl v rámci
roční účetní závěrky převeden zůstatek nevyčerpané
zálohy u dotace ÚZ 13014, na počátku roku 2021 byla
částka převedena zpět na příslušné SÚ dle účetního
standardu a vyúčtovaná.

Střednědobý výhled
rozpočtu

Závěrečný účet

I
I

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 2023 a schválený rozpočet na rok 2021 byly zveřejněny
na internetových stránkách obce dne 25. 1. 2021 dosud
v souladu s ustanovením § 28a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2025 byl
schválen v souladu s ustanovením § 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsahoval údaje
o příjmech rozpočtu a výdajích rozpočtu. Byl schválen
zastupitelstvem města dne 26. 5. 2021 usnesením č. 13.
Byla provedena kontrola zveřejnění střednědobého
výhledu v souladu s ustanovení § 3 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebyl zjištěn
nedostatek. Střednědobý výhled na roky 2022 - 2025 byl
zveřejněn na internetových stránkách obce dne
27.5.2021.
Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Města Bezdružice za rok 2020
byl vyvěšen na úřední desce obce od 14. 5. 2021 do
25.
6.
2021,
ve
stejném
termínu
zveřejněn
i v elektronické podobě. Závěrečný účet spolu se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření obce byl schválen
zastupitelstvem města dne 23. 6. 2021 s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření
města a přijala tato opatření:
Byla uzavřena „Dohoda o nápravě protiprávného stavu",
která byla schválená Radou města Bezdružice dne
25. 1. 2021 usnesením č. 43/C2/2021. Na základě této
dohody se TJ Jiskra Bezdružice, z. s., zavázala vrátit
dotaci ve výši 350 00,00 Kč na účet města. Město se
zavázalo, že znovu a řádně projedná Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Jiskra Bezdružice,
z. s., na nejbližším zasedání zastupitelstva města dne
27. 1. 2021. Tato náprava byla provedena v uvedeném
termínu.
Bvla
provedena
kontrola
zveřejnění
schválení
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Bankovní výpisy

závěrečného účtu obce včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce s ustanovením § 17
odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a nebyl zjištěn nedostatek. Závěrečný účet byl
zveřejněn dne
Město Bezdružice účtovala v roce 2021 na následujících
bankovních účtech:
Zůstatek účtu 231 - ZBÚ vykázaný k 31. 12. 2021
v celkové výši 12 551 882,87 Kč byl ověřen na zůstatky
jednotlivých bankovních účtů vykázaných k 31. 12. 2021
účet č. 1981434379/0800 zřízený u české
spořitelny ve výši 1 O 443 994,84 Kč, ověřeno na
bankovní výpis ze dne 31. 12. 2021 a zůstatek odpovídal
na analytickém účtu 2310023.
účet č. 125721872/0300 zřízený u ČSOB ve výši
421 309,89 Kč, ověřeno na bankovní výpis ze dne
31. 12. 2021 a zůstatek odpovídal na analytickém účtu
2310010.
účet č. 94-4513401/071 O zřízený u české národní
banky ve výši 1 686 578, 14 Kč, ověřeno na bankovní
výpis ze dne 31. 12. 2021 a zůstatek odpovídal na
analytickém účtu 2310011.
Zůstatek účtu 236 - Běžné účty fondů vykázaný
k 31.12.2021 v celkové výši 992 249,22 Kč byl ověřen
na zůstatky jednotlivých bankovních účtů vykázaných
k31.12.2021.
účet č. 184503242/0300 zřízený u ČSOB ve výši
262 323,63 Kč, ověřeno na bankovní výpis ze dne
31. 12. 2021 a zůstatek odpovídal na analytickém účtu
236002.
účet č. 27 45286399/0800 zřízený u české
spořitelny ve výši 729 925,59 Kč, ověřeno na bankovní
výpis ze dne 31. 12. 2021 a zůstatek odpovídal na
analytickém účtu 23626.
Zůstatek účtu 245 - Jiné běžné účty vykázaný
k 31. 12. 2021 v celkové výši 81 837,06 Kč byl ověřen na
zůstatky jednotlivých bankovních účtů vykázaných
k31.12.2021.
účet č. 20183-1981434379/0800 zřízený u České
spořitelny ve výši 86 062,21 Kč, ověřeno na bankovní
výpis ze dne 31. 12. 2021 a zůstatek odpovídal na
analytickém účtu 24500.
Zůstatek účtu 451 - Dlouhodobé úvěry vykázaný
k 31.12.2021 v celkové výši 6 266 421,78 Kč byl ověřen
na zůstatky jednotlivých bankovních účtů vykázaných
k31.12.2021.
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účet č. 39198409/0800 zřízený u české spořitelny
ve výši 4 971 758,36 Kč, ověřeno na bankovní výpis ze
dne 31. 12.2021 a zůstatek odpovídal na analytickém
účtu 45101.
účet č. 391969459/0800 zřízený u české
spořitelny ve výši 326 000,- Kč, ověřeno na bankovní
výpis ze dne 31. 12.2021 a zůstatek odpovídal na
analytickém účtu 4510011.
účet č. 495348139/0800 zřízený u české
spořitelny ve výši 670 543,42 Kč, ověřeno na bankovní
výpis ze dne 31. 12. 2021 a zůstatek odpovídal na
analytickém účtu 4510012.
účet č. 317 441429/0800 zřízený u české
spořitelny ve výši 298 120,00 Kč, ověřeno na bankovní
výpis ze dne 31. 12.2021 a zůstatek odpovídal na
analytickém účtu 45104.
Město Bezdružice účtovala v roce 2021 na následujících
bankovních účtech:
Zůstatek účtu 231 - ZBÚ vykázaný k 31. 12. 2021
v celkové výši 12 551 882,87 Kč byl ověřen na zůstatky
jednotlivých bankovních účtů vykázaných k 31. 12. 2021
účet č. 1981434379/0800 zřízený u české
spořitelny ve výši 1 O 443 994,84 Kč, ověřeno na
bankovní výpis ze dne 31. 12. 2021 a zůstatek odpovídal
na analytickém účtu 2310023.
účet č. 125721872/0300 zřízený u ČSOB ve výši
421 309,89 Kč, ověřeno na bankovní výpis ze dne
31. 12. 2021 a zůstatek odpovídal na analytickém účtu
2310010.
účet č. 94-4513401/0710 zřízený u České národní
banky ve výši 1 686 578, 14 Kč, ověřeno na bankovní
výpis ze dne 31. 12. 2021 a zůstatek odpovídal na
analytickém účtu 2310011.
Zůstatek účtu 236 - Běžné účty fondů vykázaný
k 31. 12. 2021 v celkové výši 992 249,22 Kč byl ověřen
na zůstatky jednotlivých bankovních účtů vykázaných
k31.12.2021.
účet č. 184503242/0300 zřízený u ČSOB ve výši
262 323,63 Kč, ověřeno na bankovní výpis ze dne
31. 12. 2021 a zůstatek odpovídal na analytickém účtu
236002.
účet č. 2745286399/0800 zřízený u české
spořitelny ve výši 729 925,59 Kč, ověřeno na bankovní
výpis ze dne 31. 12. 2021 a zůstatek odpovídal na
analytickém účtu 23626.
Zůstatek účtu 245- Jiné běžné účtv vvkázanv k 31. 12.
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2021 v celkové výši 81 837,06 Kč byl ověřen na zůstatky
jednotlivých bankovních účtů vykázaných k 31. 12. 2021.
účet č. 20183-1981434379/0800 zřízený u české
spořitelny ve výši 86 062,21 Kč, ověřeno na bankovní
výpis ze dne 31. 12. 2021 a zůstatek odpovídal na
analytickém účtu 24500.

Evidence majetku

Zůstatek účtu 451 - Dlouhodobé úvěry vykázaný k 31.
12. 2021 v celkové výši 6 266 421,78 Kč byl ověřen na
zůstatky jednotlivých bankovních účtů vykázaných k 31.
12. 2021.
účet č. 39198409/0800 zřízený u české spořitelny
ve výši 4 971 758,36 Kč, ověřeno na bankovní výpis ze
dne 31. 12.2021 a zůstatek odpovídal na analytickém
účtu 45101.
účet č. 391969459/0800 zřízený u české
spořitelny ve výši 326 000,- Kč, ověřeno na bankovní
výpis ze dne 31. 12.2021 a zůstatek odpovídal na
analytickém účtu 4510011.
účet č. 495348139/0800 zřízený u české
spořitelny ve výši 670 543,42 Kč, ověřeno na bankovní
výpis ze dne 31. 12. 2021 a zůstatek odpovídal na
analytickém účtu 4510012.
účet č. 317441429/0800 zřízený u české
spořitelny ve výši 298 120,00 Kč, ověřeno na bankovní
výpis ze dne 31. 12.2021 a zůstatek odpovídal na
analytickém účtu 45104.
Majetek byl v obci evidován podle rozvahových účtů a to
v programu TRIADA Dle vyhotovené Směrnice o evidenci
majetku byl drobný dlouhodobý nehmotný majetek
evidován na účtu 018 v ceně od 7 000,00 Kč do
60 000,00 Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek na
účtu 028 v ceně od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč.
Majetek v nižší hodnotě je účtován na podrozvahových
účtech.
Předmětem kontroly byly dle hlavní knihy přírůstky
a úbytky na účtech, které se uskutečnily v roce 2021
Účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek byl
k 31. 12. 2022 v celkové výši 306 777,79 Kč, oprávky
byly v plné výši na účtu 078.
Účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek byl
k 31. 12. 2022 v celkové výši 614 647,00 Kč, oprávky
byly ve výši 280 172,00 Kč na účtu 079.
Účet 021 - Stavby byl k 31. 12. 2022 v celkové výši 205
487 170,48 Kč, oprávky byly ve výši 70 432 636,00 Kč na
účtu 081.
Účet 022 - Samostatné movité věci byl k 31. 12. 2022
v celkové výši 12 089 074,00 Kč, oprávky byly ve výši
5 898 351,55 Kč na účtu 082.
Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný maietek byl
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Evidence pohledávek

Evidence poplatků

Evidence poplatků

k 31.12.2022 v celkové výši 3 109 627,93 Kč, oprávky
byly v plné výši na účtu 088.
Účet 031 - Pozemky byl ve výši 15 327 600,76 Kč.
Účet 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
ve výši 646 146,00 Kč.
Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve
výši 6 190 912,47 Kč.
Město Bezdružice evidovalo k 31. 12. 2021 následující
pohledávky - kontrola proběhla v dokladové inventarizaci
Dlouhodobé pohledávky ve výši 123 397,57 Kč na
účtech:
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky byl ve výši
123 397,57 Kč.
Krátkodobé pohledávky ve výši 3 245 650,41 Kč na
účtech:
311 - Odběratelé byl ve výši 10140112,72 Kč.
Obec tvořila opravné položky k pohledávkám na účtu
194, zůstatek k 31. 12. 2021 byl ve výši 207 258,58 Kč
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy byl ve výši
1 746 368,25 Kč.
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti byl ve výši
429 758,52 Kč.
Obec tvořila opravné položky k pohledávkám na účtu
192, zůstatek k 31.12.2021 byl ve výši 47 860,52 Kč
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními
institucemi byl ve výši 0,00 Kč.
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery byl ve
výši 30 000,00 Kč.
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky byl ve výši
5 842,00 Kč.
Město mělo v platnosti tyto obecně závazné vyhlášky:
Obecně závazná vyhláška města Bezdružice č. 1/2021
o místním poplatku z pobytu, schválená na zasedání MO
dne 24. 2. 2021, usnesením č.26/C10/2021. Tato
vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyhlášení.
Obecně závazná vyhláška města Bezdružice č. 2/2021,
o nočním klidu, schválená na zasedání MO dne
24. 3. 2021, usnesením č. 27/C8/2021. Nabytím účinnosti
této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška
města Bezdružice č. 1/2020, o nočním klidu ze dne
22. 7. 2020. Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Obecně závazná vyhláška města Bezdružice č. 3/2021, o
místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství,
schválená na zasedání
MO dne
24. 11. 2021, usnesením č. 34/13/2021. Tato vyhláška
nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022 ..
Město mělo v platnosti tyto obecně závazné vyhlášky:
Obecně závazná vyhláška města Bezdružice č. 1/2021
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Evidence závazků

o místním poplatku z pobytu, schválená na zasedání MO
dne 24. 2. 2021, usnesením č.26/C10/2021. Tato
vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyhlášení.
Obecně závazná vyhláška města Bezdružice č. 2/2021,
o nočním klidu, schválená na zasedání MO dne
24. 3. 2021, usnesením č. 27/C8/2021. Nabytím účinnosti
této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška
města Bezdružice č. 1/2020, o nočním klidu ze dne
22. 7. 2020. Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Obecně závazná vyhláška města Bezdružice č. 3/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství,
schválená
na zasedání
MO dne
24. 11. 2021, usnesením č. 34/13/2021. Tato vyhláška
nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022 ..
Město Bezdružice evidovalo k 31. 12. 2021 následující
závazky - kontrola proběhla v dokladové inventarizaci
Dlouhodobé závazky ve výši 7 932 196, 78 Kč na účtech:
451 - Dlouhodobé úvěry byl ve výši 1 991 108,66 Kč.
459 - Ostatní dlouhodobé závazky byl ve výši 85 775,00
Kč.
4 72 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery byl ve výši
1 580 000,00 Kč.
Krátkodobé závazky ve výši 6 884 053,79 Kč na účtech:
321 - Dodavatelé byl ve výši 1 991 108,66 Kč.
324 - Krátkodobé přijaté zálohy byl ve výši 1 913 852, 13
Kč.
331 - Zaměstnanci byl ve výši 436 989,00 Kč, doloženo
rekapitulací mezd za 12/2021.
336 - Sociální zabezpečení byl ve výši 145 914,00 Kč,
doloženo rekapitulací mezd za 12/2021.
337 - Zdravotní pojištění byl ve výši 66 126,00 Kč,
doloženo rekapitulací mezd za 12/2021.
342 - Jiné přímé daně byl ve výši 34 495,00 Kč,
doloženo rekapitulací mezd za 12/2021.
343 - Daň z přidané hodnoty byl ve výši 223 291,00 Kč,
doloženo daňovým přiznáním.
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím
byl ve výši 0,00 Kč.
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery byl ve výši
410 954,00 Kč.
384 - Výnosy příštích období byl ve výši 1 503 200,00
Kč.
389 - Dohadné účty pasivní byl ve výši 150 000,00 Kč.
378 - Ostatní krátkodobé závazky byl ve výši 5 200,00
Kč.
Stavy závazků byly odsouhlaseny na
a rozvaze sestavené za období 12/2021.
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stavy v HUK

Faktura

Faktura

Inventurní soupisy
majetku a závazků

Kniha došlých faktur

Kniha odeslaných faktur

Byly kontrolovány přijaté faktury od č. 20210001 do
č. 20211112. Faktury založené v šanonu byly opatřeny
razítky, ty obsahovaly datum doručení. Dále byly faktury
opatřeny
průvodkou
s
podpisovým
záznamem
o provedení řídící kontroly dle zákona č. 320/2000 Sb.,
příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní
a s účtováním předpisu závazku a zaúčtováním. Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Byly kontrolovány vydané faktury od č. 20210001 do
č. 20210064. Dále byly faktury opatřeny průvodkou se
zaúčtováním a účtováním, s podpisovým záznamem
o provedení řídící kontroly dle zákona č. 320/2000 Sb.,
příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Byly kontrolovány přijaté faktury od č. 20210001 do
č. 20211112. Faktury založené v šanonu byly opatřeny
razítky, ty obsahovaly datum doručení. Dále byly faktury
opatřeny
průvodkou
s
podpisovým
záznamem
o provedení řídící kontroly dle zákona č. 320/2000 Sb.,
příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní
a s účtováním předpisu závazku a zaúčtováním. Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Byly kontrolovány vydané faktury od č. 20210001 do
č. 20210064. Dále byly faktury opatřeny průvodkou se
zaúčtováním a účtováním, s podpisovým záznamem
o provedení řídící kontroly dle zákona č. 320/2000 Sb.,
příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Město Bezdružice mělo zpracovanou vnitřní Směrnici
o provedení inventarizace. Město mělo zpracovaný Plán
inventur,
který
obsahoval
termíny
provedení
inventarizace u jednotlivých druhů majetku, složení
a jmenování inventarizačních komisí. Doloženo bylo
písemné jmenování jednotlivých komisí starostou města
ze dne 23.9.2021.
Proškolení členů inventarizačních komisí bylo provedeno
dne 1. 10. 2021 a doloženo podpisovou listinou
jednotlivých členů.
Inventarizační zpráva za rok 2021 byla vyhotovena
inventarizační komisí dne 30. 1. 2022, obsahovala
časový a věcný průběh inventarizace, způsob provedení
inventarizace, doložení provedených inventur.
Inventarizační rozdíly nebyly nalezeny.
Město Bezdružice předložilo Knihu došlých faktur
zpracovanou
v
programu
TRIADA.
Obsahovala
předepsané náležitosti. Obec přijala v roce 2021 celkem
1147 dodavatelských faktur pod č. 20210001 do
č. 20211147.
Město Bezdružice předložilo Knihu došlých faktur
zpracovanou
v
programu
TRIADA.
Obsahovala
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Pokladní doklady

Pokladní kniha (deník)

Příloha rozvahy

Rozvaha

Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu

předepsané náležitosti. Obec přijala v roce 2021 celkem
1147 dodavatelských faktur pod č. 20210001 do
č. 20211147.
Město - pokladní doklady (příjmy i výdaje) byly vedeny v
jedné číselné řadě. Byly namátkově kontrolovány doklady
P 00000001 - P00001886. Formální a věcná správnost
byla na všech výdajových pokladních dokladech
potvrzena podpisovými záznamy odpovědných osob.
Nákupy proplacené přes pokladnu byly doloženy
prvotními doklady (paragony, prodejkami za hotové).
Kontrola prověřila účtování a přiřazení rozpočtové
skladby. Příjmy finančních prostředků byly vybírány na
ručně vypisované příjmové bločky, jejichž evidence byla
sledována paní pokladní. Kontrola prověřila účtování
a
přiřazení
rozpočtové
skladby,
nebyly
zjištěny
nedostatky.
Platební karty - pokladní doklady byly vedeny pouze jako
příjmové pokladní doklady. Namátkově byly kontrolovány
doklady P2000001 do P2000188. Kontrola prověřila
účtování a přiřazení rozpočtové skladby, nebyly zjištěny
nedostatky.
Pokladní knihy byly zpracovány dle nabídky účetního
programu TRIADA. U pokladny za platební karty byla
vedena pouze příjmová řada dokladů, u pokladny obce
byla vedena jedna číselná řada pro příjem i pro výdaj.
Každý měsíc byl průběžně uzavírán a zůstatek ke konci
měsíce byl převáděn do počátečního stavu následujícího
měsíce nebo odváděn na účet obce.
Kontrole
byla
předložena
.P říloha"
sestavena
k 31. 12. 2021 v programu TRIADA. V části A. 4 byl
uveden na podrozvahovém účtu na účtu 901 - Jiný
drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 11 O
376,25 Kč, na účtu 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný
majetek ve výši 8 679 219,88 Kč, na účtu 909 - Ostatní
majetek ve výši 83 279 210,26 Kč. V části G. ,,Stavby"
byly
členěny
dle
jednotlivých
druhů
a
v části
H. ,,Pozemky" dle jednotlivých typů.
Ke kontrole byla předložena „Rozvaha" sestavena
k 31. 12. 2021 v programu TRIADA. Aktiva ve výši
181 764 928,73 Kč (netto) odpovídala pasivům. Stálá
aktiva byla ve výši 244 604 351,00 Kč (brutto). Doposud
došlo ke korekci stálých aktiv o 80 027 565,27 Kč na
účtech 018, 019, 021, 022, 028.
Výsledek hospodaření roku 2020 byl převeden na účet
432 0000 - Výsledek hospodaření účetních období 2020
ve výši 2 672 466,53 Kč, doloženo interním dokladem
6130073 ze dne 30. 6. 2021 (závěrečný účet a účetní
závěrka obce schváleny dne 23.6.2021).
Ke kontrole byl předložen Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu FIN 2-12 M, sestavený k 31. 12. 2021
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v programu MUNIS ze dne 19.1.2022
Celkové příjmy po konsolidaci ve výši 38 924 858, 1 O Kč,
z toho:
22 050 902, 19 Kč
Daňové příjmy ve výši
8 213 874,58 Kč
Nedaňové příjmy ve výši
Kapitálové příjmy ve výši
3 267 336,00 Kč
Přijaté transfery ve výši
13 342 222,33 Kč
7 949 477,00 Kč
Konsolidace příjmů ve výši
Celkové výdaje po konsolidaci ve výši 31 212 227,38 Kč,
z toho:
Běžné výdaje ve výši
34 248 689,01 Kč
Kapitálové výdaje ve výši
4 913 015,37 Kč
Konsolidace výdajů ve výši
7 949 477,00 Kč

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha zřízených
příspěvkových organizací

Výkaz zisku a ztráty
zřízených příspěvkových

Předmětem kontroly byly následující kapitálové příjmy:
OdPa 3639 pol. 3111 ve výši 3 267 336,00 Kč (prodej
pozemků)
OdPa 3639 pol. 2131 ve výši 176 736,74 Kč (pronájem
pozemků)
Předmětem kontroly byly následující kapitálové výdaje:
OdPa 2212 pol. 6121 ve výši 2 096 430,25 Kč
OdPa 2219 pol. 6121 ve výši
21 780,00 Kč
OdPa 3631 pol. 6121 ve výši
563 740,00 Kč
OdPa 3639 pol. 6121 ve výši
500 000,00 Kč
Kontrole byl předložen „Výkaz zisku a ztráty" sestaven
k 31.12.2021 v programu TRIADA ze dne 31.12.2021.
Město Bezdružice nevykazuje hospodářskou činnost.
Náklady ve výši 27 396 801,62 Kč a výnosy ve výši
28 790 972,58 Kč. Výsledek hospodaření běžného
účetního období byl ve výši 7 585 409,86 Kč odpovídal
výsledku hospodaření v rozvaze na straně pasiv (část
C Ill. 1.) za období 12/2021.
Výsledek hospodaření před zdaněním byl ve výši
10 066 809,86 Kč.
Ke kontrole byla předložena „Rozvaha" sestavena
k 31. 12. 2021 zřízené příspěvkové organizace:
Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká
škola Bezdružice, příspěvková organizace.
„Rozvaha" sestavena k 31. 12. 2021 v programu
TRIADA. Aktiva ve výši 5 736 375,28 Kč (netto)
odpovídala pasivům. Stálá aktiva byla ve výši
5 673 590, 13 Kč (brutto). Doposud došlo ke korekci
stálých aktiv o 4 419 656, 13 Kč na účtech 021, 022, 028.
Zůstatek běžného účtu (SU 241) činil 3 161 300,61 Kč
a zůstatek účtu FKSP (SU 243) činil 168 039,50 Kč.
V „Příloze" v části F byl uveden Fond investiční
a sledována tvorba fondu, čerpání fondu a konečný stav.
Ke kontrole byly předloženy Výkaz zisků a ztráty za
období 12/2021 zřízené příspěvkové organizace:
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organizací

Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká
škola Bezdružice, příspěvková organizace. Výkaz zisků a
ztráty sestavený v programu TRIADA . Zřízená PO
provozuje i hospodářskou činnost.
Hl. činnost
Hosp. činnost
Celkem
Nákl. 26 627 241,55 Kč 375 772,81 Kč
27 003 014,36 Kč
Výn. 26 982 751,99 Kč 415118,00 Kč
27 397 869,99 Kč
HV
355 510,44 Kč
39 345, 19 Kč
394 855,63 Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období za hl.
činnost ve výši 355 510,44 Kč a za hosp. činnost ve výši
39 345, 19 Kč. Součet výsledků hospodaření za hlavní a
hospodářskou činnost ve výši 394 855,63 Kč odpovídá
zůstatku vykázaného v rozvaze v části pasiv, část C. Ill.
1.
Na účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních
institucí z transferů bylo zaúčtováno celkem 25 932
078,00 Kč Na účtu 602 - Výnosy z prodeje služeb byla
zaúčtované částka ve výši 893 050,60 Kč v hlavní
činnosti a částka ve výši 378 138,00 Kč v hospodářské
činnosti. Na účtu 551 - odpisy dlouhodobého majetku
bylo zaúčtováno celkem 64 419,26 Kč v hlavní činnosti a
5 153,74 Kč v hospodářské činnosti.
Smlouvy a další materiály Ke kontrole byly předloženy veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bezdružice.
k poskytnutým účelovým
dotacím
Ke kontrole byly předloženy následující veřejnoprávní
smlouvy:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021
uzavřená dne 28. 1. 2021 mezi Městem Bezdružice
a TJ Jiskra Bezdružice, z.s. na rozvoj fotbalového hřiště
ve výši 350 000,00 Kč.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 6/2021
uzavřená dne 1 O. 6. 2021 mezi Městem Bezdružice
a TJ Jiskra Bezdružice, z.s. na projekt ve výši 150 000,00
Kč.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2021
uzavřená dne 27. 1. 2021 mezi Městem Bezdružice
a Plzeňskou dráhou, z.s. na akci s názvem „Bezdružické
parní léto 2021" ve výši 50 000,00 Kč.
Smlouvy a další materiály Město Bezdružice přijala k 31. 12. 2021 následující
k přijatým účelovým
transfery:
Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro
dotacím
místní rozvoj z programu Integrovaný regionální operační
program na akci „Bezdružice, úprava křižovatky silnice
111/201 61 a MK Revolučních Gard - chodník" ve výši
1 157 516 46 Kč.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje v rámci Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2021 akci „Rekonstrukce
a rozšíření osvětlení v ul. úterská, Bezdružice" ve výši
380 000,00 Kč.
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Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora kultury
v Plzeňském kraji pro rok 2021 ". Předmětem smlouvy je
poskytnutí dotace na akci „Pocta Kryštofu Harantovi
z Polžic a Bezdružic" ve výši 20 000,00 Kč.
Rozhodnutí z Krajského úřadu Plzeňského kraje za
účelem
poskytnutí
finančního
příspěvku
městu
Bezdružice za účelem obnovy, zajištění a výchovy
lesních porostů do 40 let věku ve výši 27 340,00 Kč a ve
výši 15 480,00 Kč.
Město zaslalo přezkoumávajícímu orgánu Přijatá
Informace o přijatých
opatřeních (zák. 420/2004 opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků Sb., 320/2001 Sb., apod.) doručeno dne 30. 6. 2021. Zpráva o plnění opatření
k nápravě zjištěných opatření byla zaslána ve stejném
termínu.
Ke kontrole byly předloženy zápisy, prezenční listiny,
Zápisy z jednání rady
návrh programu a usnesení z jednání rady obce, která se
včetně usnesení
uskutečnila k 31. 12. 2021.
Zápisy z jednání
Do 31. 12. 2021 se uskutečnilo 9 veřejných zasedání
zastupitelstva Města Bezdružice (dne 27. 1., 24. 2., 25.
zastupitelstva včetně
3., 28. 4., 26. 5., 23. 6., 28. 7., 29. 9., 27. 10., 24. 11. a
usnesení
20. 12. 2021 ). Obecní úřad informoval o místě, době a
navrženém
programu
připravovaného
zasedání
zastupitelstva města v souladu s § 93 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. O
průběhu zasedání zastupitelstva byl pořízen zápis, který
byl podepsán starostou a určenými ověřovateli zápisu. K
zápisům ze zastupitelstva byly doloženy výpisy z
usnesení a prezenční listiny.
Dne 23. 6. 2021 na zasedání zastupitelstva města
Účetní závěrka
Bezdružice byla usnesením č. 16 schválena účetní
závěrka a celoroční hospodaření města Bezdružice za
období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Zápisy z kontrolního a
Kontrole byly předloženy následující zápisy:
finančního výboru
Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města
Bezdružice ze dne 25. 2., 27. 5., 23. 6., 28. 7.
a 22. 11. 2021 ). Předmětem kontroly byla kontrola
hospodaření města za rok 2020, rozpočtového opatření,
nedoplatků za shromažďování a likvidace odpadů,
hospodaření ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice, plnění rozpočtu.
Zápisy z jednání finančního výboru zastupitelstva města
Bezdružice ze dne 27. 1., 22 .. 3., 27. 4., 26. 5., 23. 6.
a 25. 1 O. 2021. Předmětem kontroly byla kontrola zápisů
usnesení zastupitelstva, inventarizace Města Bezdružice,
kontrola inventarizace ZŠ, MŠ a ZUŠ, kontrola hlavní
pokladny ZŠ, MŠ a ZUŠ a kontrola placené inzerce ve
zpravodaji za rok 2021.
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8. Zjištění z konečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bezdružice:
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování
veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem
dohledu podle zvláštního právního předpisu
Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
- § 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
Nedostatek: Obec nezveřejnila v souladu se zákonem na profilu zadavatele Dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ul.
úterská, Bezdružice" sepsaný dne 29. 12. 2021 s firmou IMONT spol. s r.o., Plzeň a
fakturu na nákup komunálního malotraktoru LS J27 HST v celkové výši 647 110,42
Kč, nakoupený od firmy Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o., Bzenice, ze dne 19.10.2021.
nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

C. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s
majetkem ve vlastnictví územního celku
Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- 85 odst. c) - poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50000 Kč v
jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních
smluv o jejich poskytnutí
napraveno
nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

li. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bezdružice za rok 2021
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Byly zjištěny mene závazne chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb.):
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování
veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem
dohledu podle zvláštního právního předpisu
Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
- § 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
Nedostatek: Obec nezveřejnila v souladu se zákonem na profilu zadavatele Dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ul.
úterská, Bezdružice" sepsaný dne 29. 12. 2021 s firmou IMONT spol. s r.o., Plzeň a
fakturu na nákup komunálního malotraktoru LS J27 HST v celkové výši 647 110,42
Kč, nakoupený od firmy Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o., Bzenice, ze dne 19. 1 O. 2021.

Ill. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bezdružice za rok 2021
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 1 O odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bezdružice za rok 2021
Byly zjištěny dle § 1 O odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující
ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku

3,30 %
14,52 %
8,59%

Byl zjištěn dle§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. následující dluh územního
celku:
Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
„Ověřily jsme poměr dluhu 17,36 % ÚSC Bezdružice k průměru jeho příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost. Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,
abychom získaly přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Na základě
předložených podkladů a námi provedených postupů jsme dospěly k zjištění, že dluh
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ÚSC Bezdružice nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky."

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání
písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky
konečného a dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezdružice
o počtu 18 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel Lumír Kadlec, starosta
města Bezdružice.

Zpráva byla zaslána datovou schránkou a byla opatřena elektronickými podpisy
kontrolorek přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly.

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 1 O. 05. 2022

Rozdělovník
- Lumír Kadlec
- Ing. Pavlína Melčová Bočanová

Poučení:
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 příslušném
přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13
Plzeň}, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným
účtem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále 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
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o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu

uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se uzemni celek dopustí přestupku podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za to lze uložit územnímu celku
podle ustanovení§ 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000,00 Kč.

18

