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ČJ:  

 
 

 Zpráva o výsledku p řezkoumání hospoda ření 
města Týništ ě nad Orlicí, I Č: 00275468 

za rok 2016 
  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:  

- 7.11.2016 - 9.11.2016 
- 10.4.2017 - 12.4.2017 

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: 

Věra Gilková 
Richard Holenda 
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 ú řad Královéhradeckého kraje dne 23. 6. 2016 

 
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. 



Pivovarské nám. 1245  
500 03 Hradec Králové 

2 

A. Přezkoumané písemnosti  
 

Při přezkoumání hospodaření  města Týniště nad Orlicí  byly přezkoumány následující 
písemnosti: 

 
Bankovní výpis 
Česká spořitelna, a.s. 1240103329/0800 výpis č. 6  
Česká spořitelna, a.s. 107- 1240103329/0800 výpis č. 6 a 11 
Česká spořitelna, a.s.1240102369/0800 výpis č. 11 
Komerční banka, a.s. (bytové hospodářství) výpis č. 6 
Česká spořitelna, a.s. 19-1240103329/0800 výpis č. 6 a 11 
Česká spořitelna, a.s. 27-1240103329/0800 výpis č.  6 a 11 (od 1.11. do 8.11.2016) 
Česká spořitelna, a.s.  6015-1240103329/0800 výpis č. 6 
ČNB (BÚ)94-8317571/0710 výpis č. 17 - 22 
Komerční banka, a.s. 19-7282641747/0100 výpis č. 6 
Komerční banka, a.s. 1038-7282641747/0100 výpis č. 6 
Komerční banka, a.s 20236571/0100 výpis č. 6 a 11 
Komerční banka, a.s 107-8035200287/0100 výpis č. 6 a 79 - 82 ( smlouva o vedení tohoto 
účtu byla k 29.12.2016 zrušena) 
 
Darovací smlouvy 
Město uzavřelo darovací smlouvy, z nichž namátkou bylo zkontrolováno: 
- Darovací smlouva ze dne 11.4.2016 - město darovalo finanční hotovost ve výši 20 000,- Kč 
fyzické osobě, schváleno v zastupitelstvu města 21.3.2016 
- Darovací smlouva ze dne 20.4.2016 - Královéhradecký kraj - Správa silnic 
Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace darovala do vlastnictví města pozemek p.č. 
461/6 ostatní plocha - silnice v účetní hodnotě 1 737 200,- Kč, schváleno zastupitelstvem 
města dne 15.9.2014, zařazeno do majetku města dne 20.4.2016, právní účinky vkladu nastaly 
dne 22.4.2016 
- Darovací smlouva ze dne 9.5.2016  - Královéhradecký kraj - Správa silnic 
Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace darovala do vlastnictví města pozemky p.č. 
326/1, p.č. 327/2, p.č. 327/3, p.č. 329/7 v celkové účetní hodnotě 237 623,- Kč, schváleno 
zastupitelstvem města dne 21.9.2015 a 26.10.2015, zařazeno do majetku města dne 16.5.2016, 
právní účinky vkladu nastaly dne 13.5.2016 
- Darovací smlouva ze dne 19.12.2016 - město darovalo finanční hotovost ve výši 30 550,97 
Kč spol. AUDIS BUS s.r.o., schváleno v zastupitelstvu města dne 12.12.2016  
 
Dokumentace k veřejným zakázkám 
Obec má zpracovanou Směrnici č. 2/2016 - směrnice k zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu a v roce 2016 realizovalo např.: 
 
"Oprava komunikací v Týništi nad Orlicí v roce 2016" Regional Development Agency je 
pověřen výkonem zadavatelských činností, typ zakázky: zakázka malého rozsahu na stavební 
práce, zpracována Výzva k podání nabídky ze dne 11.4.2016, předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky stanovena na 1 235 000,- Kč bez DPH, základní hodnotící kritérium: nejnižší 
nabídková cena, termín podávání zakázek: do 27.4.2016 do 15,00 hod, výzva k podání 
nabídek zaslána 5 potencionálním dodavatelům, jmenování členů hodnotící komise ze dne 
18.4.2016, cenovou nabídku podaly celkem 3 firmy, zpracován Protokol o otevírání obálek s 
nabídkami ze dne 27.4.2016, zpracován Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 
27.4.2016 v 15,00 hod., čestné prohlášení členů hodnotící komise podepsáno dne 27.4.2016, 
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Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27.4.2016, vybrána firma s nejnižší cenovou 
nabídkou ve výši 2 775,- Kč za 1 tunu materiálu včetně dopravy a prací bez DPH - firma 
ROADMEDIC s.r.o., rada města schválila výběr dodavatele dne 2.5.2016, Rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky rozesláno dne 3.5.2016, dne 25.5.2016 byla uzavřena Rámcová 
smlouva na stavební práce, zveřejněna na profilu zadavatele dne 9.6.2016. 
 
 „Rekonstrukce školního sportovního areálu ZŠ Týniště nad Orlicí" 
Akce je financována z rozpočtu města, bez dotace, 
byla zvolena namátková kontrola, se zaměřením zejména na plnění povinností zadavatele dle 
ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též i "ZVZ"), 
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a zadávací dokumentace – zpracována, 
podepsána, ze dne 21. září 2016, otevřené podlimitní řízení, stavební práce, zástupce 
zadavatele – RDA Rychnov nad Kněžnou, Ing. Hloušková – 604 206 639, předmětem VZ je 
rekonstrukce školního sportoviště, projektová dokumentace zpracována, návrhová smlouva o 
dílo zpracována, hodnocení nabídek – nabídková cena v Kč bez DPH 100%, předpokládaná 
hodnota VZ – 9 831 840,- Kč bez DPH, lhůta pro podání nabídek – dne 14. října 2016 do 9. 
30 hodin, otevírání obálek – dne 14. října 2016 od 9. 30 hodin, 
VZ je zveřejněna na profilu zadavatele – věstníku VZ – viz: 
https://uverejnovani.cz/offers/details/1381 a na úřední desce města – sekce „Veřejné zakázky“ 
dne 21. 9. 2016,  
Odůvodnění účelnosti VZ – zpracováno, podepsáno, ze dne 21. září 2016, na profilu 
zadavatele – věstníku VZ zveřejněno, 
Rozhodnutí o jmenování hodnotící komise – zpracováno, podepsáno, ze dne 4. října 2016, 
Seznam doručených nabídek – zpracován, evidovány jsou 2 doručené nabídky, 
Protokol o otevírání obálek s nabídkami – zpracován, podepsán, ze dne 14. října 2016, 
otevřeny byly 2 doručená nabídky, 
Prohlášení o nepodjatosti zástupce zadavatele – podepsáno, ze dne 14. října 2016, 
Protokol o prvním jednání hodnotící komise – zpracován, podepsán, ze dne 14. 10. 2016,  
Prohlášení o nepodjatosti, mlčenlivosti člena hodnotící komise – zpracováno, podepsáno, ze 
dne 14. října 2016, 
Protokol o 3 jednání hodnotící komise – zpracován, podepsán, ze dne 14. října 2016,  
Protokol o posouzení kvalifikace – zpracován, podepsán, ze dne 14. října 2016,  
Záznam o posouzení a hodnocení nabídek – podepsán, ze dne 14. října 2016, nejnižší 
nabídkovou cenu předložil uchazeč Sportovní podlahy Zlín s. r. o., nabídková cena – 9 129 
838,- Kč bez DPH, s DPH 11 047 104,- Kč, 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky – zpracováno, podepsáno, ze dne 18. 
10. 2016, uchazeč Sportovní Podlahy Zlín s. r. o., 
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – zpracováno, podepsáno, ze dne 18. 10. 2016, 
odesláno – viz podací arch ze dne 18. 10. 2016 - dodejky, 
Uchazeči VYSSPA Sports Technology s. r. o, Sportovní podlahy Zlín s. r. o., se vzdali svého 
práva na podání námitek – korespondence ze dne 24. 10. 2016, 
 Smlouva o dílo – zhotovitel díla Sportovní podlahy Zlín s. r. o., cena díla – 9 129 838,- Kč 
bez DPH, s DPH 11 047 104,- Kč, oboustranně podepsána dne 1. 11. 2016, 
Oznámení o uzavření smlouvy o dílo – odesláno uchazeči VYSSPA Sports Technology s. r. 
o., viz dodejka ze dne 2. 11. 2016, 
Písemná zpráva zadavatele – zpracována, podepsána, ze dne 3. 11. 2016 – na profilu 
zadavatele – věstníku VZ zveřejněna dne 8. 11. 2016, 
Smlouva o dílo oboustranně podepsána dne 1. 11. 2016 – na profilu zadavatele – věstníku VZ 
zveřejněna dne 2. 11. 2016 – zveřejněno v zákonem stanoveném termínu. 
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Touto kontrolu není dotčena případná kontrola ze strany jiných věcně příslušných kontrolních 
orgánů.    
 
„Týniště nad Orlicí – Rekonstrukce chodníků – Lokalita 78 – ulice Smetanova" 
 
Akce je financována z rozpočtu města, bez dotace, 
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací dokumentace – zpracována, 
podepsána, ze dne 26. července 2016, VZMR na stavební práce, zástupce zadavatele RDA 
RK, předmětem VZ je rekonstrukce chodníků od železničního přejezdu ke křižovatce dle 
projektové dokumentace, předpokládaná hodnota VZ – 2 038 000,- Kč bez DPH, lhůta pro 
podání nabídek – dne 10. srpna 2016 do 15. 00 hodin, otevírání obálek – dne 10. srpna od 15. 
00 hodin, hodnotící kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH,  
Zadavatel oslovil 6 dodavatelů – viz poštovní podací arch (viz dodejky ze dne 26. 7. 2016); 
VZ byla zveřejněna na úřední desce dne 26. 7. 2016 – viz: 
https://www.tyniste.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=169218&slozka=161125&xsekce
=161143&scearch=scearch&ftext=rekonstrukce+chodn%C3%ADk%C5%AF&inclarch=1&d
etail_claim=69932&,  
Jmenování členů komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek 
včetně posouzení kvalifikace – zpracováno, podepsáno, ze dne 1. srpna 2016, 
Seznam doručených a přijatých nabídek – zpracován, podepsán, ze dne 10. srpna 2016 – 
evidováno je 6 nabídek, 
Protokol o otevírání obálek s nabídkami – zpracován, podepsán, ze dne 10. srpna 2016, 
otevřeno bylo celkem 6 doručených nabídek, 
Prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti člena hodnotící komise – zpracováno, podepsáno, ze 
dne 10. srpna 2016, 
Prohlášení o nepodjatosti zástupce zadavatele – zpracováno, podepsáno, ze dne 10. srpna 
2016, 
Protokol o posouzení kvalifikace – zpracován, podepsán, ze dne 10. srpna 2016, uchazeč 
KONKRET CZ s. r. o. – bude vyzván k vysvětlení nabídky,  
Protokol o jednání hodnotící komise – zpracován, podepsán, ze dne 10. srpna 2016,  
Žádost o písemné vysvětlení podané nabídky – ze dne 12. srpna 2016, odesláno dne 12. srpna 
2016 – viz dodejka, 
Protokol o jednání hodnotící komise – ze dne 30. srpna 2016; uchazeč KONKRET CZ s. r. o., 
ve stanovené lhůtě na písemnou výzvu nereagoval – ze zadávacího řízení byl uchazeč 
vyřazen, 
Protokol o posouzení kvalifikace ze dne 30. 8. 2016 – zpracován, podepsán,  
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – ze dne 30. srpna 2016, nejnižší nabídkovou cenu 
předložil uchazeč Stavitelství DS s. r. o., nabídková cena – 1 311 601,27 Kč bez DPH,  
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče – zpracováno, podepsáno, ze dne 16. 9. 2016, 
odesláno 20. 9. 2016 – viz dodejka, 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky – zpracováno, podepsáno, ze dne 19. 9. 
2016, odesláno dne 20. 9. 2016 – viz dodejky, 
Smlouva o dílo č. 3/2016 – oboustranně podepsána dne 19. 10. 2016, zhotovitel díla – 
Stavitelství DS s. r. o., cena díla – 1 311 601,27 Kč bez DPH, s DPH 1 587 037,54 Kč, 
Oznámení o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem – ze dne 24. 10. 2016, odesláno dne 
24. 10. 2016 – viz dodejky, 
Kontrola plnění povinností zadavatele dle ustanovení § 147a ZVZ – smlouva o dílo 
oboustranně podepsána 19. 10. 2016, na profilu zadavatele – věstníku VZ zveřejněna dne 21. 
10. 2016 – zveřejněno v zákonem stanoveném termínu – viz: 
https://uverejnovani.cz/offers/details/1417. 
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Evidence majetku 
Evidence majetku je vedena v počítači. Majetek je zařazen v souladu s vnitroorganizační 
směrnicí.  
 
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 
 
 
Inventurní soupis majetku a závazků 
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016. Dále byly ověřeny inventurní 
soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované 
zůstatky souhlasí na tyto soupisy. Inventarizace je doložena inventarizační zprávou.  
Dle předloženého plánu inventur ze dne 31.10.2016 byly zřízeny inventarizační komise (HIK 
a osm dílčích inventarizačních komisí) a byly jmenováni jejich členové. Dle předložené 
prezenční listiny z proškolení členů inventarizačních komisí, dle podpisových vzorů a dle 
inventarizačních soupisů bylo zjištěno, že se provádění inventur účastnili i další osoby, které 
však nebyly jmenovány. 
Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u 
hmotného majetku města, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této 
oblasti. 
Ověřovatelé doporučují uvést do souladu svěřený majetek vedený na podrozvahovém účtu 
909 - Ostatní majetek se skutečným stavem majetku, který byl jednotlivým příspěvkovým 
organizacím svěřen na základě zřizovacích listin. 
 
Návrh rozpočtu 
Návrh rozpočtu města na rok 2016 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15  dnů před 
jeho projednáním na úřední desce i elektronicky od 4.3. do 22.3.2016. 
 
Odměňování členů zastupitelstva 
Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva a nebyly 
zjištěny nedostatky. Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2016 dle předložených 
mzdových listů, byla provedena dle stanovení.  
Dle předložených mzdových listů za rok 2016 a za období leden až březen 2017 byla 
uvolněné starostce obce, která byla dne 12.12.2016 odvolána z funkce, odměna poskytována 
ještě po dobu 3 měsíců ode dne zániku mandátu ve správné výši. 
 
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 červen a listopad 2016 (pokladna č. 1, 2 a 3 - 
výdajová a příjmová pokladna města a byty). Doklady byly kontrolovány z hlediska 
náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle 
rozpočtové skladby. 
 
Pokladní kniha (deník) 
Pokladní knihy jsou vedeny v elektronické podobě.  
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Pravidla rozpočtového provizoria 
Do doby schválení rozpočtu se hospodaření města řídilo pravidly rozpočtového provizoria, 
schválenými zastupitelstvem města dne 14.12.2015. 
 
Příloha rozvahy 
9 a 12/2016 
 
Rozpočtová opatření 
Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními č. 1 - 35. Rozpočtové opatření 
č. 5 -6, 9, 13 - 20, 25 - 35, 40 - 43, 52 - 64 schválilo zastupitelstvo města dne 25.4., 23.5., 
20.6., 19.9., 17.10., 12.12.2016. Ostatní rozpočtová opatření schválila rada města. Rozpočtová 
opatření číslo 68 a 69 byla schválena na základě předběžného rozpočtového opatření 
schváleného zastupitelstvem města dne 12.12.2016 pro operace, které vznikly v období od 
12.12. do 31.12.2016.  
 
Rozpočtový výhled 
Rozpočtový výhled je sestaven na roky 2017 - 2019, schválen v zastupitelstvu města dne 
21.3.2016. 
 
Rozvaha 
Kontrolou ročních obratů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde 
proúčtované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy. 
Rovněž kontrolou účtů peněžních fondů v porovnání se zdroji jejich krytí v pasivech rozvahy 
nebyly zjištěny disproporce, o fondech účetní jednotky tedy bylo účtováno správně. 
 
Schválený rozpočet 
Rozpočet  na rok 2015 byl  schválen  zastupitelstvem města dne 21.3.2016 jako schodkový ve  
výši  příjmů 85 476 277,42 Kč,  výdajů 125 700 508,26 Kč a  financování 40 224 230,84 Kč 
(zapojen byl přebytek minulých let ve výši 40 438 810,26 Kč a splátky úvěru ve výši 214 
579,42 Kč).  Zároveň byly stanoveny závazné ukazatele. 
 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 
Město poskytovalo v roce 2016 individuální dotace z rozpočtu města. Namátkou byly 
kontrolovány žádosti o poskytnutí dotace a následně smlouvy o poskytnutí dotace pro: 
 
Římskokatolická farnost Týniště nad Orlicí, smlouva ze dne 6.6.2016, poskytnuto 120 000,- 
Kč (obnova interiéru kostele Sv. Mikuláše - výmalba), termín pro předložení vyúčtování byl 
stanoven do 15.12.2016, schváleno zastupitelstvem města dne 21.3.2016, žádost ze dne 
20.11.2015 byla předložena, smlouva zveřejněna na elektronické úřední desce města dne 
8.6.2016, vyúčtování dotace bylo předloženo dne 7.11.2016 
 
TJ Sokol Křivice, o.s. 90 000,- Kč (investiční dotace na nákup zahradního traktoru s 
odpovídajícím výkonem pro sekání travní plochy fotbalového hřiště a okolí hřiště), 
vyúčtování do 15.12.2016, schváleno zastupitelstvem města dne 21.3.2016, žádost ze dne 
19.10.2015 byla předložena, smlouva uzavřena dne 12.4.2016, smlouva zveřejněna na úřední 
elektronické desce města dne 14.4.2016, vyúčtování dotace bylo předloženo dne 14.12.2016 
 
Sbor dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí, smlouva ze dne 12.4.2016, poskytnuto 29 400,- 
Kč na rozšíření řidičského oprávnění se spoluúčastí pro členy SDH, vyúčtování do 
15.12.2016, schváleno zastupitelstvem města dne 8.2.2016, žádost ze dne 19.1.2016 byla 
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předložena, smlouva uzavřena dne 12.4.2016, vyúčtování dotace bylo předloženo dne 
26.9.2016 
 
Sportovní klub Týniště nad Orlicí získal v roce 2016 níže uvedené dotace: 
- Kč 1 950 000,- Kč na výdaje na spotřebu energií, mzdové náklady, údržba a provoz 
sportovišť, příspěvek na činnost jednotlivých oddílů 
- Kč 15 000,- Kč na materiálové zabezpečení akce "Týnišťská desítka" 
- Kč 2 000 000,- Kč na spolufinancování rekonstrukce fotbalového hřiště v Olšině k dotaci 
MŠMT 
- Kč 400 000,- Kč jako neuznatelné náklady související s rekonstrukcí fotbalového hřiště v 
Olšině - záchytné sítě za brankami, zábradlí, stříkačky 
- Kč 585 730,75 Kč na demolici kuželny a úpravu pláně v prostoru atletického stadionu 
Žádosti o jednotlivé dotace pro sportovní klub, smlouvy a vyúčtování byly předloženy. 
Dotace ve výši 1 950 000,- Kč byla k 31.12.2016 zaúčtována na účtu 572 a 389 vzhledem k 
tomu, že vyúčtování bylo předloženo až 28.2.2017, a to v souladu s uzavřenou smlouvou.  
 
Smlouvy a další materiály k přijatým ú čelovým dotacím 
Město získalo: 
- UZ 13015 - dotaci ve výši 355 500,- Kč od MPSV ČR na výkon sociální práce, 
profinancováno bylo 353 680,- Kč, vratka ve výši 1 820,- Kč byla uhrazena 24.1.2017 
- UZ 98 193 - dotaci na volby do zastupitelstev krajů ve výši 214 000,- Kč, vyčerpáno bylo 
212 628,50 Kč, vratka činí 1 371,50 Kč byla uhrazena dne 24.1.2017 
 
- UZ 34070 - neinvestiční průtokovou dotaci od ministerstva kultury pro Městskou knihovnu 
Týniště nad Orlicí ve výši 10 000,- Kč na projekt "S knihovnou do přírody aneb příroda v 
knihách"  
- UZ 13305 - neinvestiční průtokovou dotaci od Královéhradeckého kraje a z rozpočtu MPSV 
ve výši 2 700 000,- Kč pro Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí pro Domov pro seniory a 
ve výši 476 000,- Kč na pečovatelskou službu  
- UZ 14004 - neinvestiční účelovou dotaci na výdaje jednotek SDH ve výši 120 000,- Kč od 
ministerstva vnitra. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši, závěrečné vyúčtování 
stanoveno do 5.2.2017. 
- od Královéhradeckého kraje neinvestiční průtokovou dotaci ve výši 72 000,- Kč rovněž pro 
Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí na pečovatelskou službu 
- od Královéhradeckého kraje neinvestiční průtokovou dotaci pro Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí ve výši 26 000,- Kč a současně finanční dar ve výši 25 000,- Kč na projekt 
"XXL swingový festival Jardy Marčíka"  
- od Královéhradeckého kraje neinvestiční průtokovou dotaci pro Kulturní centrum města 
Týniště nad Orlicí ve výši 22 000,- Kč a současně finanční dar ve výši 15 000,- Kč na projekt 
"47. Týništský divadelní podzim v kulturním centru Týniště nad Orlicí" 
- neinvestiční finanční podporu na obnovu a výchovu lesních porostů z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje ve výši 40 783,- Kč 
- finanční příspěvek (UZ 29014 ve výši 17 960,- Kč a UZ 29017 ve výši 40 779,- Kč) na 
vyhotovení lesních hospodářských plánů od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze 
státního rozpočtu - kapitoly Ministerstva zemědělství 
Výše uvedené finanční prostředky byly plně využity. 
 
Smlouvy nájemní 
Město jako pronajímatel uzavřelo nájemní smlouvy, z nichž namátkou byly zkontrolovány 
smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 1665 v zahrádkářské kolonii "Broučkova zahrada". 
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Záměr pronájmu byl zveřejněn od 6.4.2016 do 30.4. 2016. Smlouvy uzavřené dne 24.5.2016 
(537 m2), 6.10.2016 (254 m2), 21.10.2016 (249 m2) schválila rada města. 
Dále byla předložena pachtovní smlouva ze dne 6.5.2016, kdy město jako propachtovatel 
propachtovává pachtýři Orlické zemědělské, a.s. zemědělské pozemky. Smlouva je uzavřena 
na dobu neurčitou od 9.5.2016, pachtovné stanoveno ve výši 1500,- Kč/1ha/rok, schváleno 
radou dne 2.5.2016, záměr zveřejněn od 6.4.2016 do 22.4.2016. 
 
Smlouvy nájemní 
Město jako pronajímatel uzavřelo nájemní smlouvy, z nichž namátkou byly zkontrolovány 
smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 1665 v zahrádkářské kolonii "Broučkova zahrada". 
Záměr pronájmu byl zveřejněn od 6.4.2016 do 30.4. 2016. Smlouvy uzavřené dne 24.5.2016 
(537 m2), 6.10.2016 (254 m2), 21.10.2016 (249 m2) schválila rada města. 
Dále byla předložena pachtovní smlouva ze dne 6.5.2016, kdy město jako propachtovatel 
propachtovává pachtýři Orlické zemědělské, a.s. zemědělské pozemky. Smlouva je uzavřena 
na dobu neurčitou od 9.5.2016, pachtovné stanoveno ve výši 1500,- Kč/1ha/rok, schváleno 
radou dne 2.5.2016, záměr zveřejněn od 6.4.2016 do 22.4.2016. 
 
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 
Město uzavíralo v roce 2016 kupní smlouvy. Namátkou byly kontrolovány níže uvedené 
kupní smlouvy: 
- kupní smlouva ze dne 6.4.2016 na koupi pozemku p.č. 343 a 344 včetně stavby čp. 37, 
koupi nemovitosti schválilo zastupitelstvo města dne 21.3.2016, právní účinky vkladu vznikly 
dne 20.4.2016, nemovitosti byly zařazeny do majetku obce dne 20.4.2016 v kupní ceně 2 400 
000,- Kč  
- kupní smlouva ze dne 4.3.2016 na prodej pozemku p.č 1662/79, záměr prodeje byl 
zveřejněn od 13.3. do 20.7.2015, vlastní prodej byl schválen zastupitelstvem města dne 
29.2.2016, právní účinky vkladu vznikly dne 10.3.2016, pozemek by odúčtován z majetku 
obce dne 10.3.2016. 
 
 
Smlouvy ostatní 
Město jako zapůjčitel uzavřelo dne 19.12.2016 smlouvu o zápůjčce s Mateřskou školou - 
Město, Týniště nad Orlicí. Předmětem smlouvy je poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 64 
540,- Kč určené na předfinancování dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, název aktivity: Chůva - personální podpora MŠ". Zápůjčka bude vrácena 
nejpozději do 30.6.2017. Poskytnutí zápůjčky bylo schváleno zastupitelstvem města dne 
12.12.2016. Zápůjčka je k 31.12.2016 vedena na účtu 316.  
Dále město jako zapůjčitel uzavřelo dne 14.12.2016 smlouvu o zápůjčce se spol. Služby 
města Týniště nad Orlicí.  
Předmětem smlouvy je poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 4 761 350,- Kč určené na 
předfinancování dotace z prostředků Evropské Unie - Fondu soudržnosti, využité v souvislosti 
s veřejnou zakázkou "Modernizace a vybavení sběrného dvoru Týniště nad Orlicí - přístřešek 
pro kontejnery" a částí 1 veřejné zakázky "Modernizace vybavení sběrného dvoru Týniště nad 
Orlicí - manipulátor, kontejnery, váha", jako krytí plnění vydlužitele jako objednatele v rámci 
smlouvy o dílo ze dne 18.10.2016 a jako kupujícího v rámci kupní smlouvy ze dne 26.8.2016, 
uzavřených v rámci popsaných veřejných zakázek. Poskytnutí zápůjčky bylo schváleno 
zastupitelstvem města dne 12.12.2016. Zápůjčka je k 31.12.2016 vedena na účtu 316.  
 
 
 



Pivovarské nám. 1245  
500 03 Hradec Králové 

9 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 
Závazné ukazatele byly oznámeny příspěvkovým organizacím písemně dopisem ze dne 
31.3.2016. 
 
Účetní doklad 
Byly kontrolovány účetní doklady za období červen a listopad 2016. Doklady byly 
kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a 
zatřídění podle rozpočtové skladby. 
 
Vnit řní předpis a směrnice 
Město má zpracováno vnitroorganizační směrnice. Předmětem kontroly byla např. 
- Směrnice pro časové rozlišení č. 4/2010 
- Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 SB., o finanční kontrole ve veřejné správě s 
účinností od 1.4.2016 
- Směrnice o oběhu účetních dokladů č. 1/2013 - ověřovatelé doporučují aktualizaci Přílohy č. 
2 této směrnice - "Podpisové vzory" vzhledem ke změně ve vedení města 
- Směrnice o pokladně - ověřovatelé doporučují aktualizaci  této směrnice a stanovení limitů 
pokladny tak, aby vyhovovaly potřebám města. Kontrolou pokladen bylo zjištěno, že nejsou 
dodržovány pokladní limity stanovené v této směrnici.  
U některých směrnic není uveden termín účinnosti ani žádný jiný datum, který by stanovil od 
kdy je směrnice v platnosti. 
Některé směrnice jsou očíslovány a některé nikoliv. Není uvedeno ani datum účinnosti 
směrnic. Nelze tedy zhodnotit, která směrnice je dosud v platnosti a zda nebyla nahrazena 
novější směrnicí. 
Dále ověřovatelé doporučují zavést evidenci směrnic vydaných obcí, která by napomohla 
lepší orientaci v platných předpisech a směrnicích vydaných obcí. 
 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
9 a 12/2016 
 
Výkaz zisku a ztráty 
Kontrolován byl výkaz k 30.9. a k 31.12.2016. 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, pouze v případě vazby účtu 558 na POL 5137 byl zjištěn nepatrný rozdíl 
ve výši 7 480,50 Kč. 
 
Výsledky kontrol zřízených organizací 
V souladu s plánem kontrolní činnosti bylo v roce 2016 provedeno 8 veřejnosprávních kontrol 
u příspěvkových organizací zřízených městem. Protokoly o provedené veřejnosprávní 
kontrole byly předloženy. 
 Audit byl proveden u příspěvkové organizace Mateřská škola Město.  
 
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 ze dne 4.1., 1.2., 22.2., 14.3., 4.4., 18.4., 25.4., 25.4., 2.5., 23.5., 27.5., 13.6., 23.6., 
25.7., 15.8., 5.9.,19.9., 3.10., 12.10., 17.10., 18.10., 31.10., 7.11., 14.11., 28.11., 12.12. a 
19.12.2016. 
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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 ze dne 14.12.2015, 25.1., 8.2., 29.2., 21.3., 25.4., 23.5., 20.6., 19.9., 17.10., 12.12.2016. 
 
Závěrečný účet 
Závěrečný účet  za rok 2015 byl projednán a schválen zastupitelstvem města dne 20.6.2016 s 
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města „s výhradami". Zveřejněn byl na 
úřední desce i elektronicky od 30.5. do 15.6.2016. Závěrečný účet obsahoval veškeré 
náležitosti.  
Účetní závěrka byla schválena 20.6.2016. Protokol o schválení byl předložen. Účetní závěrky 
zřízených příspěvkových organizací byly schváleny radou města dne 14.3.2016. 
 
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) 
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B. Zjišt ění ze závěrečného p řezkoumání 
 
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: 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.  

 
 
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 
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C. Plnění opat ření 
 

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

• § 3 odst. 1 písm. b) - Nebyl stanoven rozsah pravomocí a činností členů inventarizační 
komise. 
  
o Inventarizace byla provedena dílčími inventarizačními komisemi, přestože tyto 

komise nebyly zřízeny ani jmenovány. Za příslušné inventarizované oblasti byla 
vždy určena pouze jedna osoba zodpovědná za zpracování a předání inventarizace.  
 

            - Dle předloženého plánu inventur ze dne 31.10.2016 byly zřízeny inventarizační 
komise (HIK a osm dílčích inventarizačních komisí) a byly jmenováni jejich členové. 

(napraveno) 
 

• § 3 odst. 3 - Osoby zajišťující provedení inventarizace nebyly seznámeny s vnitřním 
předpisem k inventarizaci.         
  
o Nebylo doloženo, že členové inventarizační komise byli seznámeni s předpisy pro 

provádění inventarizace. Proškolení členů hlavní inventarizační komise nebylo 
doloženo. Dle sdělení zástupců účetní jednotky ani neproběhlo, podpisové vzory 
nebyly doloženy. 
 

            - V roce 2016 byly inventarizační komise proškoleny dne 7.12.2016. Město předložilo 
presenční listinu z proškolení členů inventarizační komise a jejich podpisové vzory. 

(napraveno) 
 

• § 8 - Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu. 
  
o Chybí seznamy příloh inventurních soupisů. 

 
            - Dle předložených inventurních soupisů za rok 2016 bylo zjištěno, že seznamy 

příloh inventurních soupisů jsou vyplněny včetně jejich počtu. (napraveno) 
 

� Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
• § 30 odst. 7 písm. c) - Inventurní soupisy  územního celku neobsahovaly způsob 

zjišťování skutečných stavů. 
  
o Účetní jednotka neoznačila, jakým způsobem zjišťovala skutečné stavy. 
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            - Dle předložených inventurních soupisů za rok 2016 bylo zjištěno, že je zde již 

uveden způsob zjišťování skutečných stavů. (napraveno) 
 

� Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 

• § 33 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty 
"Náklady z činnosti". 
  
o Účetní jednotka zaúčtovala na účet 518 - Ostatní služby (revize) částku 8 370,- Kč, 

která však nebyla jejím nákladem, ale jednalo se o náklady Bytového družstva. O 
tuto částku byl tedy zkreslen výsledek hospodaření města.  
 

            - Nedostatek byl odstraněn dokladem č. 03018/03/2016. (napraveno) 
 

� Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví) 
• ČÚS 704 bod 8. - Územní celek nedodržel postupy účtování o fondech. 

  
o Kontrolou okruhu účtů 419 v návaznosti na účet 236 a 335 byl zjištěn rozdíl ve 

výši 3 305,57 Kč.  
 

            - Nedostatek byl odstraněn dokladem č. 900015/05/2016. (napraveno) 
 

• 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 byl vypočteny, ale nebyly k 31.12.2016 

zaúčtovány. (nenapraveno) 
 

• ČÚS 706 bod 5. a 6. - Územní celek nedodržel postupy účtování o vyřazení 
pohledávek. 
  
o Účetní jednotka vyřadila k 31.12.2015 pohledávky z účtu 315 do podrozvahy - 

účet 905. Tímto nesprávným účetním postupem došlo ke zkreslení hospodářského 
výsledku města min. ve výši tohoto vyřazení. 
 

            - Tento nedostatek se k 31.12.2016 již nevyskytuje. (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 2016  
 
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: 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.  

 
 
 II. Při přezkoumání hospodaření  města Týniště nad Orlicí za rok 2016 
 
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

  
 

III. P ři přezkoumání hospodaření - město Týniště nad Orlicí -  za rok 2016 

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 6,67 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,60 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 10,75 %  
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IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek 
 
 
 
Týniště nad Orlicí, dne 12.4.2017 
 
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: 
 

Naďa Naglová  
…………………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 
 

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

 

Věra Gilková, Ing. Jana Minářová, 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 Týniště nad Orlicí o počtu 16 
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 směnnou smlouvu, smlouvu 
o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru, nepořídil ani 
neprodal žádný finanční majetek.  
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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 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 
 
Věra Gilková, Richard Holenda, Ivana Marková, Ing. Jana Minářová 
vgilkova@kr-kralovehradecky.cz 724325170; rholenda@kr-kralovehradecky.cz 
imarkova@kr-kralovehradecky.cz,  jminarova@kr-kralovehradecky.cz  
tel: 601375641, 725301866, 702065928 
 


