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 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Týniště nad Orlicí, IČ: 00275468 

za rok 2017 
  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:  

- 30.10.2017 - 1.11.2017 

- 9.4.2018 - 11.4.2018 

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,  

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 

Místo provedení přezkoumání: město Týniště nad Orlicí 

Mírové nám.  90  

517 21  Týniště nad Orlicí  

Zástupci za město:  

- Libor Koldinský  - starosta  

- Lenka Málková - účetní 

- Mgr. Ivana Oubrechtová - vedoucí finančního odboru 

- Ing. Jan Paštika - tajemník 

 

 

Přezkoumání vykonali: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: 

Naďa Naglová 

- kontroloři: 

Richard Holenda 

Ing. Vendula Hynková 

Ivana Marková 

Ing. Jana Minářová 

 

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. 

vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017 

 
Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. 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. 
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A. Přezkoumané písemnosti  
 

Při přezkoumání hospodaření  města Týniště nad Orlicí  byly přezkoumány následující 

písemnosti: 

 

Bankovní výpis 

Česká spořitelna, a.s. (č.ú. 1240103329, 19-1240103329, 27-1240103329) 

Komerční banka, a.s. (č.ú. 20236571, 1038-729571) 

ČNB 

 

Darovací smlouvy 

Město jako dárce uzavřelo dne 22.3.2017 darovací smlouvu s nadačním fondem Josefa 

Zimovčáka - NA KOLE DĚTEM. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 

5 000,- Kč, schváleno zastupitelstvem města dne 13.3.2017. 

 

Dokumentace k veřejným zakázkám 

 

1)"Oprava komunikací v Týništi nad Orlicí v roce 2017" 

 

- akce je plně financována z rozpočtu města - bez dotace, 

- byla zvolena pouze namátková kontrola, se zaměřením zejména na plnění povinností 

zadavatele dle ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též 

i „ZVZ“), 

- výzva k podání nabídky a k prokázání  kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na 

stavební práce - ze dne 9. března 2017, zástupce zadavatele - RDA Rychnov nad Kněžnou, 

předmětem VZ je realizace stavebních a montážních prací včetně dodávek směřujících ke 

zhotovení díla - vysprávka komunikací tryskovou metodou, záruka za dílo - 18 měsíců, 

předpokládaná hodnota VZ - 990 000,- Kč bez DPH - maximální a nepřekročitelná, lhůta pro 

podání nabídek - dne 29. března 2017 do 15. 00 hodin, otevírání obálek - dne 29. března 2017 

od 15. 00 hodin, výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové smlouvy s jedním 

dodavatelem, hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena za 1 tunu materiálu včetně 

dopravy a prací v Kč bez DPH,  

- zadavatel oslovil 4 dodavatele - viz poštovní podací arch ze dne 9. 3. 2017 - dodejky; VZ 

byla zveřejněna na webových stránkách města - 

viz:https://www.tyniste.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=169218&slozka=161125&xs

ekce=161143&scearch=scearch&ftext=oprava+komunikac%C3%AD&inclarch=1&detail_cla

im=72114&, 

- jmenování členů komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek vč. 

posouzení kvalifikace - ze dne 17. března 2017, podepsáno, 

- seznam doručených nabídek - ze dne 2. března 2017, evidovány jsou 2 doručené nabídky, 

- protokol o otevírání obálek - ze dne 29. března 2017, podepsán, otevřeny byly 2 doručené 

nabídky,  

- prohlášení o nepodjatosti a zachování mlčenlivosti - ze dne 29. března 2017, podepsáno, 

- protokol o jednání hodnotící komise ze dne 29. 3. 2017 - podepsán, 4 členná komise, 

nabídka č. 1 - REPARE Trutnov s. r. o., nabídka č. 2 ROADMEDIC s. r. o., 

- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - ze dne 29. března 2017, uchazeč - dodavatel 

REPARE Trutnov s. r. o. - nabídková cena za 1 tunu materiálu včetně dopravy a prací v Kč 

bez DPH 2 890,- Kč; uchazeč - dodavatel ROADMEDIC s. r. o. - nabídková cena za 1 tunu 

materiálu včetně dopravy a prací v Kč bez DPH 2 648,- Kč, nejvhodnější nabídku předložil 

uchazeč ROADMEDIC s. r. o. - nabídková cena 2 648,- Kč bez DPH, 



Pivovarské nám. 1245  

500 03 Hradec Králové 

3 

- protokol o posouzení kvalifikace - ze dne 29. března 2017, podepsán, 

- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - ze dne 3. 4. 2017, podepsáno, 

ROADMEDIC s. r. o., 

- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - ze dne 7. 4. 2017, odesláno všem - viz poštovní 

podací arch ze dne 10. 4. 2017, dodejky, 

- rámcová smlouva na stavební práce - zhotovitel ROADMEDIC s. r. o., Šumperk, cena díla - 

2 648,- Kč bez DPH, DPH 556,- Kč, cena s DPH 3 204,- Kč za 1 tunu materiálu včetně 

dopravy a práce, oboustranně podepsána dne 26. 4. 2017, 

- rámcová smlouva byla oboustranně podepsána dne 26. 4. 2017, na profilu zadavatele - 

věstníku VZ zveřejněna dne 5. 5. 2017 - zveřejněno v zákonem stanoveném termínu viz: 

https://uverejnovani.cz/documents/details/12652. 

 

2) "Týniště nad Orlicí - Vybudování MKDS - I. Etapa - zahájení" 

 

- akce je spolufinancována z MV ČR - poskytovatel dotace - program "Podpora prevence 

kriminality", Rozhodnutí o poskytnutí dotace - identifikační číslo: 314D082007055, ze dne 

21. 9. 2017, souhrn zdrojů celkem 846 471,- Kč, dotace ve výši - 630 928,- Kč; ke dni 10. 4. 

2018 bez veřejnosprávní kontroly ze strany poskytovatele dotace, 

- akce je pod kontrolou poskytovatele dotace, a proto byla zvolena pouze namátková kontrola, 

se zaměřením zejména na plnění povinností zadavatele dle ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též i „ZZVZ“) - minimalizace případných rizik – viz 

odkaz zejména na ustanovení § 3, § 10 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též i „ZOP“), pro přezkoumávaný subjekt – viz případné vrácení - 

krácení dotace; porušení rozpočtové kázně, což může mít pro zadavatele (město) dopad na 

výsledek hospodaření; předmětem kontroly nejsou specifické podmínky programu či jiné 

programové dokumenty - viz gesce poskytovatele, 

- zástupce zadavatele - RDA Rychnov nad Kněžnou na základě plné moci ze dne 22. června 

2017,  

- technická zpráva - projektová dokumentace zpracována,  

- výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace a zadávací dokumentace k VZMR  na 

dodávky - ze dne 14. července 2017, podepsána, předmětem VZ je dodávka a instalace 

městského kamerového a dohlížecího systému dle projektové dokumentace, stanovena 

maximální nabídková cena ve výši - 1 384 615,- Kč s DPH, hodnocení nabídek - nejnižší 

nabídková cena s DPH, lhůta pro podání nabídek a lhůta pro otevírání obálek - dne 2. srpna 

2017 do 14. 00 hodin; doporučení - ověřovatelé doporučují také ve výzvě k podání nabídek 

uvést, zda akce bude/nebude realizována i za předpokladu, že dotace bude/nebude poskytnuta, 

- zadavatel oslovil 4 dodavatele - viz poštovní podací arch ze dne 14. 7. 2017,  

- jmenovací listina pro členy komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení 

nabídek včetně posouzení kvalifikace - ze dne 20. července 2017, podepsána, 

- prohlášení o neexistenci střetu zájmů členové komise - ze dne 2. srpna 2017, podepsáno,  

- seznam doručených nabídek - evidovány jsou 2 doručené nabídky,  

- protokol o otevírání obálek - ze dne 2. srpna 2017, podepsán, otevřeny byly 2 doručené 

nabídky, nejnižší nabídkovou cenu předložil uchazeč - Pavel Bajer, IČ: 70179891, Hradec 

Králové,  

- kontrola splnění kvalifikace - písemnost vyhotovena, 

- protokol o jednání hodnotící komise ze dne 2. 8. 2017, podepsán, nejen z časových důvodů 

proběhne ještě další jednání hodnotící komise, 

- protokol o jednání hodnotící komise ze dne 9. 8. 2017, podepsán,  
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- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - ze dne 9. srpna 2017, podepsána, hodnotící 

komise navrhla zadavateli rozhodnout o výběru dodavatele - Pavel Bajer, IČ: 70179891,  

- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - ze dne 15. 8. 2017, podepsáno, 

- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - ze dne 15. 8. 2017, podepsáno, odesláno všem 

dodavatelům - viz poštovní podací arch ze dne 18. 8. 2017, 

- smlouva o dílo - oboustranně podepsána dne 1. 9. 2017, zhotovitel - Pavel Bajer, IČ: 701 

798 91, cena díla - 699 563,- Kč bez DPH, s DPH 846 471,- Kč, 

- oznámení o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem - ze dne 8. 9. 2017, podepsáno, 

- plnění ze smlouvy o dílo - faktura č. 20170098, datum vystavení dne 31. 10. 2017, 

fakturovaná částka ve výši - 846 471,- Kč s DPH - fakturovaná částka souhlasí s cenou 

uvedenou ve smlouvě o dílo, 

- zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele - věstníku VZ - dne 4. 9. 2017 - zveřejněno 

v zákonem stanoveném termínu - viz: https://uverejnovani.cz/documents/details/13708, 

- doporučení: nezapomenout zveřejnit výši skutečné uhrazené ceny - viz odkaz na ustanovení 

§ 219 odst. 3 ZZVZ. 

 

 Touto kontrolou, není dotčena případná kontrola ze strany poskytovatele dotace či jiného 

věcně příslušného dozorového – kontrolního orgánu. 

 

Doporučení k výše uvedeným VZ, doporučení uvedená výše, nejsou tímto dotčena: 

 

- s odkazem zejména na ustanovení § 10 odst. 4 písmeno a) zákona č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve 

znění pozdějších předpisů, se zadavateli doporučuje, z důvodu minimalizace rizik, ohledně 

zejména čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU, programů ministerstev apod., 

upozornit zadavatele - příjemce dotace na níže uvedené: 

 

  

 Pečlivě prostudovat programové dokumenty, písemnosti, rozhodnutí, smlouvu apod., 

vztahující se nejen k vyúčtování akce apod., aby tak nedošlo případně k porušení rozpočtové 

kázně – viz přímý dopad na hospodaření města, Dodržovat stanovené termíny, pokyny 

poskytovatele apod., vyplývající z právních aktů, vztahujících se k předmětné realizované 

akci. Po skončení akce, závěrečném vyúčtování, nezapomínat i na povinnosti v době tzv. 

udržitelnosti, pokud byla poskytovatelem stanovena – viz povinnosti v době udržitelnosti. V 

případě jakýchkoli pochybností, žádat poskytovatele o písemné vyjádření, stanovisko apod., 

aby tak byla eliminována jakákoli rizika, plynoucí z čerpání finančních prostředků z rozpočtu 

EU, programů ministerstev apod.      

 

Evidence majetku 

Majetek města je veden na počítači a je roztříděn na základě vnitroorganizační směrnice v 

souladu s platnou účetní osnovou. 

 

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

 

 

Inventurní soupis majetku a závazků 

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2017. Byly ověřeny inventurní 

soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků. Inventarizace je 

doložena inventarizační zprávou. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost se 
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zúčastnit se provádění inventarizace a hmotného majetku města, nemohou se vyjádřit k 

možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti. 

 

Návrh rozpočtu 

Návrh rozpočtu na rok 2017 byl před jeho schválením v zákonem stanoveném rozsahu řádně 

vyvěšen na úřední desce od 24.2.2017 do 17.3.2017, na elektronické úřední desce byl 

zveřejněn od 24.2.2017 do 13.3.2017.  

 

Odměňování členů zastupitelstva 

Odměny členů zastupitelstva za leden - září, říjen až prosinec jsou vypláceny v souladu s 

Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. a v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města.  

 

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití 

Město má zřízen sociální fond. Pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu jsou 

každoročně upravena kolektivní smlouvou. 

 

Pokladní doklad 

Byly kontrolovány pokladní doklady za období březen 2017 (160060-16090, 170098-170141) 

a září. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí pokladních dokladů, časové a věcné 

souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Pokladní doklady mají patřičné 

náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. V účetnictví je 

o příjmech a výdajích účtováno v souladu se stanovenými účetními postupy a metodami. 

Dále byly kontrolovány pokladní doklady pokladny č. 2 za období září 2017. 

 

Pravidla rozpočtového provizoria 

Do doby schválení rozpočtu se hospodaření města řídilo pravidly rozpočtového provizoria, 

schválenými zastupitelstvem města dne 12.12.2016. 

 

Příloha rozvahy 

Kontrolován byl výkaz k 30.9. a k 31.12.2017. 

Ověřovatelé doporučují doplnit do Přílohy doplňující informace o hospodaření, vzor byl 

předán. 

 

Rozpočtová opatření 

Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje, případné nutné změny jsou včas v 

předstihu řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem. Do dne 

dílčího přezkoumání bylo schváleno a provedeno 26 rozpočtových opatření, tato jsou řádně 

chronologicky evidována a číslována.  

V roce 2017 bylo provedeno celkem 39 rozpočtových změn, která jsou řádně v souladu se 

zákonem vyvěšena na elektronické úřední desce a současně bylo oznámeno na fyzické úřední 

desce, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné 

podoby. 

Ověřovatelé doporučují, aby se město při zveřejňování rozpočtových změn na pevnou úřední 

desku řídilo metodikou uvedenou na stránkách Královéhradeckého kraje, viz odkaz 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/obce/metodicka-pomoc-

obcim/hosp-usc-dso/stazeni/formulare-a-tiskopisy-ke-stazeni-98593/ 
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Rozpočtový výhled 

Rozpočtový výhled sestaven na období rok 2017 - 2019 byl zveřejněn od 27.1.2017. 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020 byl v zastupitelstvu schválen 13.3.2017 

(zveřejněn dne 17.3.2017).  

 

Rozvaha 

Byla kontrolována rozvaha k 30.9.2017. Nedostatek zjištěný kontrolou obratu účtu 401 byl 

odstraněn v průběhu dílčí kontroly. Kontrolou účtu 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní 

operace zde proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními 

postupy. 

Kontrolou účtů peněžních fondů na účtu 236 v porovnání se zdroji jejich krytí v pasivech 

rozvahy nebyly zjištěny disproporce. 

Dále byla zkontrolována rozvaha k 31.12.2017, nedostatek zjištěný u účtu 401 je uveden v 

písemnosti "Inventurní soupis majetku a závazků". 

 

Schválený rozpočet 

Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvu dne 13.3.2017 jako schodkový ve výši 

příjmů 102 811 512,60 Kč a výdajů 152 292 586,54 Kč s financováním ve výši 49 481 073,94 

Kč (49 701 937,51 Kč finanční rezerva z minulých let, 220 863,57 Kč splátky úvěru). 

Schválený rozpočet byl v souladu se zákonem vyvěšen na elektronické úřední desce od 

17.3.2017 a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické 

podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. 

Zároveň byly stanoveny závazné ukazatele. 

 

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 

Namátková kontrola: 

 

1) Příjemce dotace - CrossAir z. s., Týniště nad Orlicí, žádost o poskytnutí dotace ze dne 30. 

11. 2016, účel dotace - náklady spojené s pronájmem prostorů pro pořádání víkendovek či 

táborů v roce 2017 částka 15 000,- Kč - celkové náklady 48 000,- Kč; zaplacení kurzu první 

moci pro instruktory - částka 500,- Kč; celková výše požadované dotace činí 30 000,- Kč; 

žádost o poskytnutí dotace splňuje zákonem stanovené náležitosti dle ustanovení § 10a odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb.; Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - oboustranně 

podepsána dne 5. 4. 2017, smlouva obsahuje zákonem uvedené náležitosti dle ustanovení § 

10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb; výše poskytnuté dotace - 15 000,- Kč; poskytovatel dotace 

vyhotovuje a zasílá žadatelům o dotaci sdělení ve smyslu ustanovení § 10a odst. 4 zákona č. 

250/2000 Sb., za situace, když žadateli o dotaci nebylo vyhověno zcela - nebyla poskytnuta 

dotace vůbec - tento postup je zcela v pořádku; za situace, že poskytovatel dotace však vyhoví 

žádosti o poskytnutí dotace částečně - je poskytnuta dotace jen v určité výši, pak poskytovatel 

dotace žádné sdělení nezpracovává a žadateli nezasílá; z ustanovení § 10a odst. 4 zákona č. 

250/2000 Sb., nelze totiž dovozovat, že sdělení o nevyhovění žádosti se vyhotovuje pouze za 

situace, že žádosti nebylo vyhověno zcela - viz pojmosloví "nevyhoví-li poskytovatel 

žádosti"; ověřovatelé doporučují poskytovateli dotace - městu, aby sdělení, i s ohledem na 

níže uvedené, vyhotovil a odeslal žadateli i za situace, že žádosti o poskytnutí dotace bylo 

vyhověno částečně, a to i přesto, že MF vydalo Stanovisko, vedené pod. č. j. MF - 

15408/2015/1203, kde MF uvádí, že u "poskytnutí nižší dotace, než bylo požadováno, není 

třeba sdělení vyhotovovat" - zde nejsou ověřovatelé ve shodě s MF, resp. výkladem k 

ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. 
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"Zákon č. 250/2000 Sb., upravuje v § 10a až 10c poskytování dotací. Postup při posuzování a 

rozhodování o žádosti o poskytnutí dotace je výkonem působnosti v oblasti veřejné správy ve 

smyslu § 1 odst. 1 správního řádu, neboť odpovídá charakteristickým znakům vrchnostenské 

veřejné správy (postup vůči subjektům stojícím vně správního orgánu, při němž je 

vykonávána veřejná moc).  

Podle § 10a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez 

zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. 

Zákon tedy předpokládá individuální vyrozumění žadatele o nevyhovění žádosti o poskytnutí 

dotace, tedy de facto informování o obsahu rozhodnutí zastupitelstva (nebo jiného obecního 

orgánu) o tom, že poskytnutí dotace 

nebylo schváleno. Požadavkem zákona je, aby žadateli byly současně sděleny důvody 

neposkytnutí dotace. Tyto důvody mohou především vyplývat (mohou být uvedeny) přímo v 

usnesení zastupitelstva či rady (to je svým rozhodnutím výslovně potvrzuje). Mohou však 

vyplývat i z jiných dokumentů, např. z předkládací zprávy pro zastupitelstvo, z obsahu 

hodnotící zprávy výběrové komise apod.; v takovém případě tyto důvody zastupitelstvo nebo 

rada implicitně akceptují tím, že přijmou usnesení o neposkytnutí dotace. Důvod může 

spočívat i jen v tom, že zastupitelstvo ani rada nadpoloviční většinou poskytnutí dotace 

neschválily (buď přijaly výslovně usnesení o neposkytnutí dotace, nebo pouze neschválily 

navržené usnesení o jejím poskytnutí, ve svém důsledku však jde o situaci identickou)". 

 

Poznámka: přiměřeně lze odkázat na soudní rozhodnutí - viz: Rozsudek NSS sp. zn. 9 Ads 

83/2014 - viz zejména obecné principy poskytování dotací - vztah žadatel versus příjemce 

dotace. 

 

Dále byly namátkou kontrolovány žádosti o poskytnutí individuálních dotací a následně 

smlouvy o poskytnutí dotací pro: 

- Sportovní klub Petrovice n. Orlicí, z.s. ve výši 90 000,- Kč - , vyúčtování předloženo, 

zaúčtováno na účet 572 

- Tělocvičnou jednotu Sokol Týniště nad Orlicí ve výši 60 000,- Kč, vyúčtování předloženo, 

zaúčtováno na účet 572 

- Mateřskému centru Ratolest Týniště nad Orlicí ve výši 217 000,- Kč, vyúčtování stanoveno 

do 31.1.2018, zaúčtováno na účtu 373, 572 a 389 

- Domácímu hospicu Setkání, Rychnov ve výši 20 000,- Kč, vyúčtování předloženo, 

zaúčtováno na účet 572 

Poskytnutí dotací bylo schváleno na veřejném zasedání dne 13.3.2017, smlouvy nad 50 000,- 

Kč byly zveřejněny elektronicky. 

 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

Příjmy města byly posíleny např. o tyto dotace: 

- z MŽP dle Rozhodnutí č. 115D312040136 ze dne 20.7.2017 na projekt "Protipovodňová 

opatření pro město Týniště nad Orlicí" investiční dotaci ve výši 2.027.119,50 Kč. Realizace 

projektu byla stanovena do 30.4.2018. a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení 

akce bylo stanoveno do 31.7.2018. Město obdrželo k 31.12.2017 dotaci ve výši 2.027.119,50 

Kč. Dotace je vedena na účtu 472. 

- z Úřadu práce pod ÚZ 13101 na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 33.110,- Kč. Dotace 

nebyla předmětem kontroly. 

- z MV pod ÚZ 14032 dle Rozhodnutí č. 34 ze dne 5.5.2017 na projekt "Domovník 

preventista" neinvestiční dotaci ve výši 56.000,- Kč. Realizace projektu byla stanovena od 

1.1. do 31.12.2017. Vlastní podíl dotace musí činit minimálně 10%. Vyúčtování dotace musí 

město odeslat nejpozději do 31.1.2018. Dotace je k 31.12.2017 vedena na účtu 374. 
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- z MV pod ÚZ 14004 dle Rozhodnutí č. MV-23140-7/PO-IZS-2017 ze dne 28.2.2017 na 

zabezpečení akceschopnosti jednotky PO kategorie JPO II neinvestiční dotaci ve výši 

150.000,- Kč. Realizace byla stanovena do 31.12.2017. Procentuální podíl dotace může činit 

max. 80%. Vyúčtování dotace musí příjemce vyúčtovat nejpozději 5.2.2018. Dotace je k 

31.12.2017 zúčtována. 

- z KHK dle Smlouvy č. 17RRD12-0015 ze dne 12.7.2017 na "Rozšíření řidičského oprávnění 

pro dva členy JPO II - Týniště nad Orlicí" neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč. Realizace 

projetku byla stanovena od 1.1.2017 do 31.12.2018. Procentuální podíl dotace na celkových 

uznatelných výdajích vynaložených na realizaci projektu nesmí přesáhnout 66,67 %. 

Závěrečná zpráva o realizaci projetku musí být poskytovateli předložena nejpozději do 

31.12.2018. Dotace je vedena na účtu 472. 

- z MPSV pod ÚZ 13015 dle Rozhodnutí č. 1 ze dne 4.5.2017 na výkon sociální péče 

neinvestiční dotaci ve výši 357.622,- Kč. Lhůta realizace byla stanovena od 1.1. do 

31.12.2017. Dotace je vedena k 31.12.2017 na účtu 374. 

- z MŠMT dle Rozhodnutí č. 16_022/0000965-01 ze dne 8.12.2016 dotaci na projekt "Učíme 

se hravě" průtokovou neinvestiční dotaci ve výši 483.300,- Kč. Město obdrželo pod ÚZ 33063 

dotaci ve výši 483.300,- Kč. Dotace byla přeposlána PO. 

 

Smlouvy nájemní 

Město jako pronajímatel uzavřelo dne 30.6.2017 nájemní smlouvu. Předmětem nájmu je 

pozemek par. č. 1765/5 jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 937 v k.ú. Týniště 

nad Orlicí. Pronajímatel přenechává do nájmu prostory sloužící podnikání o celkové výměře 

164 m2. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, a to od 1.7.2017, schváleno usnesením rady 

města dne 26.6.2017. Záměr pronájmu byl zveřejněn od 16.5. do 1.6.2017.  

Dále město jako pronajímatel uzavřelo dne 13.9.2017 nájemní smlouvu - předmětem je nájem 

pozemku p.č. 117/2, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 203 "Kino" a pozemek 

p.č. 117/1, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp. 202 "Dělnický dům" a pozemek 

p.č. 1063/1 o výměře 114 m2. Smlouva je uzavřena od 1.10.2017 na dobu neurčitou, 

schváleno usnesením rady města dne 11.9.2017, záměr zveřejněn od 25.7.2017 do 10.8.2017. 

 

Smlouvy nájemní 

Namátková kontrola: 

 

1) Smlouva o nájmu uzavřená mezi městem a panem M. K., oboustranně podepsána dne 19. 

3. 2008, předmětem nájmu je nemovitost, nájemní poměr se sjednává na dobu neurčitou, 

počínaje dnem 1. 4. 2008, nájemník se ve smlouvě mimo jiné zavazuje - viz bod 4. 2 

předmětné nájemní smlouvy, že "pronajímané prostory bude udržovat na své náklady a 

současně se zavazuje provést opravy nebytových prostor, způsobí - li opotřebení nad rozsah 

běžného užívání"; v bodě 4. 3 je dále smluvně upraveno, že "nájemce je povinen bez 

zbytečných odkladů oznámit pronajímateli potřebu nutných oprav  a umožnit jejich 

provedení"; "stavební úpravy může nájemce provádět jen po předchozím souhlasu 

pronajímatele"; k předmětné smlouvě bylo uzavřeno celkem 8 dodatků (poslední změna 

smluvního ujednání je ze dne 8. 2. 2016 - viz Dodatek č. 8), které výhradně upravují výši 

nájemného, ostatní ujednání, uvedená ve smlouvě, nebyla změnami dotčena.  

 

Dohoda o vypořádání práv a povinností v souvislosti s ukončením nájmu nebytových prostor, 

bývalý nájemce pan M. K, oboustranně podepsána dne 21. 10. 2016, předmětem smluvního 

ujednání je finanční úhrada za provedení stavebně - technických úprav, kdy pronajímatel 

(Město Týniště nad Orlicí) uhradí nájemci částku ve výši 340 683,12 Kč (viz znalecký 

posudek o ceně provedených investic v nemovité věci nebytových prostor - viz stavebně - 
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technické úpravy provedené nájemcem; cena za vyhotovený znalecký posudek činí 8 470,- 

Kč). 

 

Doporučení: i přesto, že se jedná o smlouvu o nájmu, která byla uzavřena již dne 19. 3. 2008 

(přímá návaznost na dohodu o vypořádání práv - viz výše), předmětná smlouva o nájmu 

nebyla za období od roku 2008 minimálně do roku 2016 změněna (změny výše nájemného 

nejsou tímto dotčeny), ověřovatelé doporučují městu, aby vždy pečlivě zvážilo: 

 

- k jakému konkrétnímu účelu mají pronajaté prostory sloužit, 

- jaký je veřejný zájem, 

- zda dotčené prostory jsou vhodné a zejména technicky způsobilé k předmětu pronájmu 

(záměru), nebo je nezbytné nejprve prostory technicky zhodnotit - provést stavební úpravy 

apod., s ohledem na delší časové období (viz výdaje z veřejného rozpočtu, zohlednění ve výši 

nájemného apod.),  

- ve smlouvě konkrétně vymezit a specifikovat rozsah, finanční limit apod., jaké konkrétní 

stavební úpravy - technické zhodnocení apod. může nájemce realizovat, přičemž tak nesmí 

být obcházen zákon o zadávání veřejných zakázek a zásady uvedené v ustanovení § 4 zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů - viz hospodárný, efektivní a účelný výkon 

veřejné správy, 

- pokud město, jakožto pronajímatel, si je vědomo toho, že prostory určené k pronájmu, 

nejsou za současného stavu vhodné k řádnému pronájmu z hlediska záměru pronájmu apod., 

délce pronájmu (viz návaznost na výpověď ze smlouvy), pak je nezbytné pečlivě zvážit, zda 

financování stavebních úprav apod., je v daném místě a čase efektivní, hospodárné a účelné, 

- vždy také pečlivě zvážit výši vynaložených finančních prostředků např. na modernizaci 

apod. určitých prostor v kontextu délky pronájmu a další době pronájmu jinému nájemci v 

kontextu nových úprav (zhodnocení), hrazených z veřejného rozpočtu, nebo viz dohoda o 

vypořádání práv a povinností v souvislosti s ukončením nájmu prostor (zohlednění ve výši 

nájemného), 

- zvážit, zda je vhodné uzavřít smlouvu na dobu neurčitou či určitou s přihlédnutím na výši 

vynaložených finančních prostředků na provedené opravy, technické zhodnocení, stavební 

úpravy ve větším rozsahu apod., 

- za situace, že nájemce provede stavební úpravy se souhlasem pronajímatele (nájemce je 

investorem), pak by také měl pronajímatel průběžně a důkladně kontrolovat rozsah 

prováděných prací apod., stanovit ve smlouvě i dokládání provedených prací (viz faktury 

apod.), aby nemusel pronajímatel vynakládat další finanční prostředky z veřejného rozpočtu 

za vyhotovení znaleckých posudků - viz ocenění prací v důsledku uzavření dohody o 

vypořádání práv a povinností v souvislosti s ukončením nájmu (cena znaleckého posudku činí 

8 470,- Kč), 

- ověřovatelé závěrem doporučují, aby si město průběžně kontrolovalo smluvní ujednání 

(zejména pak povinnosti nájemce), a v případě, že dojde ke změně legislativy či zjištěním, že 

smlouva není ze strany nájemce dodržována apod., aby tak neprodleně město sjednalo 

nápravu, čímž tak budou případně minimalizována další rizika plynoucí ze smluvního vztahu.  

 

2) Smlouva o nájmu nebytových prostor, nájemce pan I. N., oboustranně podepsána dne 18. 8. 

2014; dodatek č. 1 k předmětné smlouvě nebyl předložen; dodatek č. 2 doložen byl - 

předmětem dodatku je úprava výše nájemného. 

 

Dohoda o vypořádání práv a povinností v souvislosti s ukončením nájmu nebytových prostor, 

bývalý nájemce pan I. N., oboustranně podepsána dne 27. 11. 2017, předmětem smluvního 
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ujednání je závazek úplného splacení veškerých pohledávek, kdy pronajímatel (Město Týniště 

nad Orlicí) uhradí bývalému nájemci částku ve výši 736 560,- Kč (viz znalecký posudek o 

ceně provedených investic v nemovité věci nebytových prostor - viz stavebně - technické 

úpravy provedené nájemcem; cena za vyhotovený znalecký posudek činí 15 730,- Kč). 

 

I zde platí v zásadě stejná doporučení (komentář), výše uvedená. 

 

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 

Město jako strana prodávající uzavřelo dne 18.4.2017 kupní smlouvu. Předmětem smlouvy je 

pozemek parc. č. 304/33 v k.ú. Petrovice nad Orlicí o výměře 76 m2 oddělený geometrickým 

plánem (ze dne 31.3.2017) z pozemku 304/15. Záměr prodeje byl zveřejněn od 8.2. do 

24.2.2017. Ověřovatelé doporučují prodávané pozemky jednoznačně určovat. Na základě 

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27.9.2010, sp. zn. 30Cdo 1250/2009 je možno zveřejnit 

záměr před pořízením geometrického plánu, pokud však bude prodávaná  nemovitost 

jednoznačně a zcela nezpochybnitelně identifikována (např. zákresem v katastrální mapě, 

která je součástí zveřejněného záměru, adekvátním slovním popisem). 

Prodej byl schválen zastupitelstvem města dne 13.3.2017. Kupní cena ve výši 9 120,- Kč byla 

uhrazena již dne 11.4.2017, pozemek byl vyřazen z majetku obce dne 24.4.2017, právní 

účinky vkladu vznikly 24.4.2017.  

 

Město uzavřelo dne 16.6.2017 směnnou smlouvu s fyzickými osobami. Předmětem směny je 

směna pozemku p.č. 66/7 ostatní plocha o výměře 228 m2 a pozemku p.č. 1045/10 (odděleno 

od pozemku p.č. 1045/8) travní porost o výměře 114 m2. Směna pozemků byla schválena 

zastupitelstvem města dne 12.6.2017, před uzavřením smlouvy byl záměr zveřejněn od 25.5. 

do 10.6.2017. O směně bylo účtováno dne 26.7.2017, v den právních účinků vkladu.  

 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 

Závazné ukazatele byly oznámeny příspěvkovým organizacím písemně dopisem. 

 

Účetní doklad 

Byly kontrolovány účetní doklady za měsíc březen 2017 (doklady č. 04117-04177,09019-

09022,500005-500007,600009-600013, 700003, 800007-800010, 900007-900009, 200125-

200184,100129-100220, 300090-300143,03006, 400049-400075) a září. 

Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné 

souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. 

 

Vnitřní předpis a směrnice 

Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji s platností od 1.1.2014 

Podpisové vzory ze dne 3.11.2014 včetně dodatku ze dne 13.12.2016 

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

Kontrolován byl výkaz k 30.9. a k 31.12.2017. 

 

Výkaz zisku a ztráty 

Kontrolován byl výkaz k 30.9.2017. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění 

rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají 

sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně 

dodržována, kromě účtu 605 vůči položce 1361, kde byl zjištěn rozdíl ve výši 53 400,- Kč, 

který byl v den kontroly odstraněn.  

Dále byl kontrolován výkaz k 31.12.2017, nedostatky nebyly zjištěny.  
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Výsledky kontrol zřízených organizací 

V souladu s plánem kontrolní činnosti bylo v roce 2017 provedeno 8 veřejnosprávních kontrol 

u příspěvkových organizací zřízených městem. Protokoly o provedené veřejnosprávní 

kontrole byly předloženy. U Městské knihovny byla předložena Zpráva o kontrole 

hospodaření a účetnictví ze dne 31.8.2017.  

 

Zápisy z jednání rady včetně usnesení 

K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých 

předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy z jednání rady 

města. 

 

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 

K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých 

předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy ze zastupitelstva 

města. 

 

Závěrečný účet 

Závěrečný účet obce za rok 2016 byl schválen byl na veřejném zasedání zastupitelstva města 

dne 12.6.2017 s výrokem "s výhradou", plně v souladu s příslušným ustanovením § 17 zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Před schválením byl zveřejněn na fyzické ( od 

26.5.2017 do 23.6.2017) i elektronické úřední desce, a to od 26.5.2017. Po schválení byl 

závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření řádně v souladu se 

zákonem vyvěšen na elektronické úřední desce a současně bylo oznámeno na fyzické úřední 

desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné 

podoby. 

Účetní závěrku města schválilo zastupitelstvo 12.6.2017. 

Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za rok 2016 schválila rada města dne 

20.2.2017. 

Schválení účetních závěrek je řádně doloženo protokoly. 

 

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 

 

 

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán 

Zřizovací listiny všech příspěvkových organizací byly předloženy. Ověřovatelé doporučují 

dát do souladu zřizovací listiny příspěvkových organizací se smlouvami o výpůjčce, které s 

nimi město uzavřelo. 
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B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání 

 

Při přezkoumání hospodaření města Týniště nad Orlicí 

 

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: 

 

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

 Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 

 ČÚS č. 701 bod 5. - Územní celek neúčtoval nebo účtoval chybně na podrozvahových 

účtech.  

o Kontrolou účtu 901 a 902 bylo zjištěno, že je zde veden majetek s nižší hranicí, 

například antivirové programy v hodnotě 935,- Kč, sběrače v hodnotě 100,- 

Kč. Ve vnitřním předpisu je stanovena hranice od 1 000,- Kč.  

 

 ČÚS č. 706 bod 3. a 4. - Územní celek nedodržel postupy účtování o opravných 

položkách.  

o Není účtováno o opravných položkách k účtu 469.  

 

 ČÚS č. 709 bod 3.1. - Územní celek nedodržel obecná pravidla k postupům účtování 

na účtu 401 - Jmění účetní jednotky.  

o Kontrolou účtu 401 bylo zjištěno, že na tento účet bylo chybně účtováno 

technické zhodnocení budovy čp. 202 a budovy čp. 259.  

 

 ČÚS č. 710 bod 6. - Územní celek nedodržel postup účtování o dlouhodobém 

hmotném majetku.  

o Kontrolou účtu 021 bylo zjištěno, že na tento účet byla v roce 2017 zařazena 

Regenerace zahrady MŠ obsahující mimo jiné soubor herních prvků, které 

mají různou dobou použitelnosti. K účtu 021 nelze tvořit soubory. 

 

 

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 
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C. Plnění opatření 

 

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných  

 

a)  při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky 

 

 

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: 

 

 Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 

 ČÚS 706 bod 3. a 4. - Územní celek nedodržel postupy účtování o opravných 

položkách. 

  

o Není účtováno o opravných položkách k účtu 315 a 469.  

 

            - Kontrolou inventarizace k 31.12.2016 bylo zjištěno, že opravné položky k účtu 315 

byly vytvořeny. Opravné položky k účtu 469 byly zaúčtovány dokladem č. 300141/03/2017. 

(napraveno) 

 

 Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění 

pozdějších předpisů 

 § 8 odst. 3 - Příloha inventurního soupisu neobsahovala požadované údaje a 

informace. 

  

o V příloze inventurního soupisu účtu 909 - Ostatní majetek je evidován majetek 

příspěvkové organizace Služby města Týniště nad Orlicí a Mateřské školy - Město, 

ale v nesprávné výši. Majetek svěřený ostatním příspěvkovým organizacím není na 

tomto účtu veden.  

 

            - Město přijalo systémové opatření k výše uvedenému nedostatku. Byla zavedena 

povinnost pro příspěvkové organizace předkládat na finanční odbor skutečný stav majetku 

k 31.12. daného roku. Majetek příspěvkových organizací byl zařazen na účet 909 dokladem 

č. 300269 ze dne 31.5.2017.  (napraveno) 

 

 

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 

 

 

 

b) při dílčím přezkoumání 

 

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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D. Závěr 
 

I. Při přezkoumání hospodaření  města Týniště nad Orlicí za rok 2017  

 

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. h) účetnictví vedené územním celkem 

 Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 

 ČÚS č. 701 bod 5. - Územní celek neúčtoval nebo účtoval chybně na podrozvahových 

účtech.  

o Kontrolou účtu 901 a 902 bylo zjištěno, že je zde veden majetek s nižší hranicí, 

například antivirové programy v hodnotě 935,- Kč, sběrače v hodnotě 100,- Kč. Ve 

vnitřním předpisu je stanovena hranice od 1 000,- Kč.  

 

 ČÚS č. 706 bod 3. a 4. - Územní celek nedodržel postupy účtování o opravných 

položkách.  

o Není účtováno o opravných položkách k účtu 469.  

 

 ČÚS č. 709 bod 3.1. - Územní celek nedodržel obecná pravidla k postupům účtování 

na účtu 401 - Jmění účetní jednotky.  

o Kontrolou účtu 401 bylo zjištěno, že na tento účet bylo chybně účtováno technické 

zhodnocení budovy čp. 202 a budovy čp. 259.  

 

 ČÚS č. 710 bod 6. - Územní celek nedodržel postup účtování o dlouhodobém 

hmotném majetku.  

o Kontrolou účtu 021 bylo zjištěno, že na tento účet byla v roce 2017 zařazena 

Regenerace zahrady MŠ obsahující mimo jiné soubor herních prvků, které mají 

různou dobou použitelnosti. K účtu 021 nelze tvořit soubory. 

 

 

 II. Při přezkoumání hospodaření  města Týniště nad Orlicí za rok 2017 

 

se uvádí rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. uvedené v písemnosti 

Nájemní smlouvy 

  

 

III. Při přezkoumání hospodaření - města Týniště nad Orlicí -  za rok 2017 

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,95 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,84 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 9,95 % 
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IV. Ověření poměru dluhu města Týniště nad Orlicí k průměru jeho příjmů za poslední 

4 roky 

 

Ověřili jsme poměr dluhu města Týniště nad Orlicí k průměru jeho příjmů za poslední 4 

rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 

Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle 

právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým 

způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru. 

Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za 

poslední 4 rozpočtové roky. 

Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden  

v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy. 

ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu  

k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné  

a nebudou již měněny. 
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V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek 

 

 

 

Týniště nad Orlicí, dne 11.4.2018  

 

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: 

 

Naďa Naglová  

…………………………………………. 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

…………………………………………. 
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání 

 

Ing. Jana Minářová,  

Ing. Vendula Hynková,  

Richard Holenda,  

Ivana Marková  

…………………………………………. 
kontrolor 

 

…………………………………………. 
podpis kontrolora 

 

 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní 

uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy 

kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, 

tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona 

č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením 

přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě 

stanovit lhůtu delší. 

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Týniště nad Orlicí o 

počtu 18 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Libor Koldinský  

 

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce 

 neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nevložil žádné peněžité či nepeněžité 

vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, nehospodařil 

s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel pachtovní, zástavní 

smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o 

úvěru, nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.  

 

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 

přezkoumávajícímu orgánu, 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 územní celek dopustí správního deliktu podle 

ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží 

územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do 

výše 50.000,00 Kč. 

 

 

 

 
Libor Koldinský   

…………………………………………. 

starosta  

…………………………………………. 
podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY: 

 

Naďa Naglová 

nnaglova@kr-kralovehradecky.cz  tel: 736521912 
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Příloha č.1 

 

Vzorec výpočtu ověření poměru dluhu města Týniště nad Orlicí k průměru jeho příjmů 

za poslední 4 roky 

Název účtu SU

Krátkodobé úvěry 281 0,00 Kč

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 0,00 Kč

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 0,00 Kč

Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 Kč

Směnky k úhradě 322 0,00 Kč

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 Kč

Krátkodobé závazky z ručení 362 0,00 Kč

Dlouhodobé úvěry 451 1 398 335,43 Kč

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0,00 Kč

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 0,00 Kč

Dlouhodobé závazky z ručení 456 0,00 Kč

Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0,00 Kč

Dluh Celkem 1 398 335,43 Kč

Příjem v roce 2017

Příjem v roce 2016

Příjem v roce 2015

Příjem v roce 2014

Příjmy celkem 

Průměr příjmů za čtyři roky

Podíl dluhu k příjmům za 4 roky 

60% z průměru příjmů za 4 roky

Překročení v částce -62 443 129,47 Kč 0,00 Kč

Překročení v procentech -0,586858051 0%

1,31%

63 841 464,90 Kč

122 643 233,00 Kč

104 174 680,00 Kč

101 843 623,00 Kč

96 948 230,00 Kč

425 609 766,00 Kč

106 402 441,50 Kč
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