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 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

města Týniště nad Orlicí, IČ: 00275468 

za rok 2021 
  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:  

- 22.11.2021 - 24.11.2021 – dílčí přezkoumání bylo provedeno elektronickým způsobem, bez 

kontroly na místě 

- 04.04.2022 - 06.04.2022 

 

na základě písemné žádosti města Týniště nad Orlicí v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem 

č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.  

Zahájeno bylo dne 12.07.2021 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření 

v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., 

o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Místo provedení přezkoumání:  město Týniště nad Orlicí 

      Mírové nám.  90  

      517 21  Týniště nad Orlicí  

 

Zástupci za město:  

  starosta  - Libor Koldinský  

  vedoucí finančního odboru - Mgr. Ivana Oubrechtová 

  tajemník - Ing. Jan Paštika 

 

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: 

Naďa Naglová 

- kontroloři: 

Ing. Vendula Hynková 

Ing. Monika Kliková 

Ivana Marková 

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 28.06.2021 

 
Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené 

podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. 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.  

Poslední kontrolní úkon, tj. vyhodnocení vyžádaných podkladů, byl učiněn dne 06.04.2022. 
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A. Přezkoumané písemnosti  
 

Při přezkoumání hospodaření  města Týniště nad Orlicí  byly přezkoumány následující 

písemnosti: 

 

Rozpočtová opatření 

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

předstihu řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem nebo radou 

města. V roce 2021 byly ke dni dílčí kontroly schváleny a provedeny rozpočtové změny  

č. 1 - 11, tyto jsou řádně chronologicky evidovány a číslovány. Rozpočtová opatření 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.  

Dále byly provedeny rozpočtové změny č. 12 - 15, jejichž zveřejnění bylo ověřeno na 

elektronické úřední desce.  

 

Schválený rozpočet 

Rozpočet na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem města dne 14.12.2020 jako schodkový ve 

výši příjmů 97.725.275,63 Kč, výdajů 137.557.480,- Kč a financování ve výši 39.832.204,37 

Kč (zapojen byl přebytek minulých let ve výši 43.000.000,- Kč a splátky úvěrů ve výši 

3.167.795,63 Kč). Zároveň byly stanoveny závazné ukazatele. Město zveřejnilo návrh 

rozpočtu včetně informace o plnění minulého období na svých internetových stránkách a na 

úřední desce po dobu stanovenou zákonem, a to od 27.11.2020 do schválení. Schválený 

rozpočet byl v souladu se zákonem vyvěšen na elektronické úřední desce od 11.01.2020 a 

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

kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.  

 

Střednědobý výhled rozpočtu 

Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na období 2022 - 2024, obsahuje všechny potřebné 

údaje v souladu se zákonem. V zastupitelstvu města byl schválen 14.12.2020. Zveřejněn byl 

dne 11.01.2021 a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde je zveřejněn v 

elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.  

Návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 27.11.2020 do 

schválení. 

 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 

Závazné ukazatele byly sděleny příspěvkovým organizacím písemně dopisy ze dne 

12.01.2021. 

 

Závěrečný účet 

Závěrečný účet města za rok 2020 byl sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, schválen 

byl na zasedání zastupitelstva města dne 21.06.2021 s výrokem "bez výhrad", plně v souladu s 

příslušným ustanovením § 17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Před 

schválením byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce od 04.06.2021 do schválení v 

zákonem požadovaném rozsahu. Po schválení byl závěrečný účet zveřejněn na elektronické 

úřední desce dne 07.07.2021. 

Účetní závěrka města za rok 2020 byla schválena zastupitelstvem města dne 21.06.2021. 

Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za rok 2020 byly schváleny dne 

08.03.2021 a 22.03.2021 radou města.  
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Pokladní doklad 

Byly kontrolovány pokladní doklady za období červen (pokladna č. 1 a 3 za období od 01.06. 

do 15.06., pokladna č. 2 za červen a listopad). 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.  

Kontrolou účetního dokladu č. 160041 ze dne 17.06.2021 (výdajový pokladní doklad č. 32/2 - 

cestovní náhrady) bylo zjištěno, že nebylo vyplaceno stravné ve výši 91,- Kč. Nedostatek byl 

odstraněn výdajovým pokladním dokladem č. 18/2 ze dne 06.04.2022.  

 

Bankovní výpis 

Byly předloženy bankovní výpisy k 30.09.2021 (zaslané elektronicky) a k 31.12.2021: 

 

- účet 231: 

Česká spořitelna, a. s., účet č. 19-1240103329/0800 - příjmový účet, výpis č. 6 (od 01.06. do 

15.06.2021) a výpis č. 11 (od 01.11. do 15.11.2021) 

Česká spořitelna, a. s., účet č. 27-1240103329/0800 - výdajový účet, výpis č. 6 (od 01.06. do 

15.06.2021), výpis č. 11 (od 01.11. do 11.11.2021) 

Česká spořitelna, a. s. účet č. 1240103329/0800, výpis za období 06/2021 a 11/2021 

ČNB 94-8317571/0710, výpis za období 06/2021 a 11/2021 

KB, a. s., účet č. 20236571/0100 - účet bytové hospodářství, výpis č. 6 (od 01.06.2021 do 

15.06.2021) a výpis č. 11 

KB, a. s., účet 1038-729571/0100 - ZBÚ, výpis za období 06/2021 a 11/2021 

KB, a. s., účet 115-9514170227/0100, výpis za období 06/2021 a 11/2021 

ČSOB, účet 289193666/0300, spořící účet, výpis za období 06/2021 a 11/2021 

ČSOB, účet 289193500/0300, municipální konto, výpis za období 06/2021 

 

- účet 236: 

Česká spořitelna, a. s., (sociální fond) účet č. 107-1240103329/0800 - výpis č. 6 a 11 

 

- účet 245 

Komerční banka, a.s., číslo účtu 115-9519050267/0100, výpis za období 06/2021 

Komerční banka, a.s., číslo účtu 115-9519060297/0100, výpis za období 06/2021 

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 6015-1240103329/0800 

 

Zůstatky vedené v rozvaze k 30.09.2021 a k 31.12.2021 na účtech 231, 236 a 245 souhlasí se 

zůstatky na bankovních účtech. 

 

Inventurní soupis majetku a závazků 

Inventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti, řádně 

dokladují zjištěné skutečné stavy. Inventarizovány byly řádně všechny účty, včetně 

podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu 

účetního období, zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze. Plán 

inventur byl předložen, rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena. Vzhledem k 

tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného 

majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblast 

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

Ke kontrole byl předložen Výkaz FIN 2-12 M k 30.09.2021 a k 31.12.2021. 
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Příloha rozvahy 

Ke kontrole byla předložena Příloha k 30.09.2021 a k 31.12.2021. 

 

Rozvaha 

Ke kontrole byla předložena Rozvaha k 30.09.2021 a k 31.12.2021.Skutečnosti zachycené v 

zůstatcích jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým určením. Kontrolou 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 účtu 

peněžního fondu v porovnání se zdroji jeho krytí v pasivech rozvahy nebyly zjištěny 

disproporce, o fondu účetní jednotky tedy bylo účtováno správně.   

 

Kniha došlých faktur 

Kniha došlých faktur byla doložena.  

 

Kniha odeslaných faktur 

Kniha odeslaných faktur byla doložena.  

 

Odměňování členů zastupitelstva 

Kontrolou odměn členů zastupitelstva za rok 2021 nebyly zjištěny nedostatky. Odměny byly 

vypláceny v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. a v souladu s usnesením 

zastupitelstva města.  

 

Výkaz zisku a ztráty 

Kontrolován byl výkaz k 30.09.2021 a k 31.12.2021. 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 M, rozpočtová skladba 

byla dodržována.  

 

Faktura 

Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané v hlavní činnosti, a to včetně správnosti jejich 

předpisu, vztahující se svou úhradou ke kontrolovaným bankovním výpisům za měsíc červen 

a listopad 2021.  

 

V souvislosti s veřejnou  zakázkou "Stavební úpravy, přístavba a nástavba základní umělecké 

školy Týniště nad Orlicí" byly kontrolovány následující elektronicky zaslané přijaté faktury : 

 

- č. 100040 na částku 2.016.869,69 Kč ze dne 15.01.2021 bez DPH 

- č. 100074 na částku 664.668,60 Kč ze dne 31.01.2021 bez DPH 

- č. 100134 na částku 1.312.858,51 Kč ze dne 28.02.2021 bez DPH 

- č. 100201 na částku 2.714.959,47 Kč ze dne 31.03.2021 bez DPH 

- č. 100288 na částku 2.035.260,78 Kč ze dne 30.04.2021 bez DPH 

- č. 100383 na částku 1.790.435,54 Kč ze dne 31.05.2021 bez DPH 

- č. 100423 na částku 3.037.035,09 Kč ze dne 30.06.2021 bez DPH 

- č. 100511 na částku 1.405.409,56 Kč ze dne 31.07.2021 bez DPH 

- č. 100585 na částku 4.616.705,32 Kč ze dne 31.08.2021 bez DPH 

- č. 100649 na částku 317.311,79 Kč ze dne 30.09.2021 bez DPH 
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V souvislosti s kontrolou smluv o zřízení věcného břemene byly předloženy níže uvedené 

vystavené faktury: 

č. 12100208 uhrazena dne 10.11.2021 

č. 12100246 uhrazena dne 13.01.2022 

 

Účetní doklad 

Kontrolovány byly účetní doklady včetně jejich náležitostí za období červen a listopad v 

návaznosti na uvedené bankovní výpisy a správnost jejich zaúčtování dle účetního deníku.  

 

V návaznosti na darovací smlouvu (pozemky p.č. 1048/1, 1048/3, 1051/12, 1051/14, 1063/18, 

1063/19 v k.ú. Týniště nad Orlicí) byl předložen níže uvedený doklad:  

- doklad č. 800056 ze dne 30.06.2021 - částka 16.076,- Kč  

 

V souvislosti s poskytnutými dotacemi byly předloženy níže uvedené doklady: 

- doklad č. 0300034 ze dne 20.01.2021 - částka 1,250.000,- Kč 

- doklad č. 0300214 ze dne 07.06.2021 - částka 1,325.000,- Kč 

- doklad č. 0300360 ze dne 30.09.2021 - částka -156.657,- Kč 

- doklad č. 0300146 ze dne 27.04.2021 - částka 380.000,- Kč 

- doklad č. 0300118 ze dne 09.04.2021 - částka 15.000,- Kč 

- doklad č. 0300165 ze dne 07.05.2021 - částka 10.000,- Kč 

- doklad č. 0300117 ze dne 09.04.2021 - částka 25.000,- Kč 

- doklad č. 0300118 ze dne 09.04.2021 - částka 158.952,- Kč 

- doklad č. 0300493 ze dne 20.12.2021 - částka -61.626,- Kč 

- doklad č. 0300513 ze dne 31.12.2021 - částka 588.374,- Kč 

- doklad č. 0300513 ze dne 31.12.2021 - částka 30.000,- Kč 

- doklad č. 0300513 ze dne 31.12.2021 - částka 25.000,- Kč 

- doklad č. 0300513 ze dne 31.12.2021 - částka 120.000,- Kč 

- doklad č. 0300513 ze dne 31.12.2021 - částka 10.000,- Kč 

- doklad č. 0300515 ze dne 31.12.2021 - částka 317.904,- Kč 

- doklad č. 0300515 ze dne 31.12.2021 - částka 2.418.343,- Kč 

- doklad č. 0300515 ze dne 31.12.2021 - částka 10.000,- Kč 

 

V souvislosti s majetkovým úkonem (směna) byly předloženy níže uvedené doklady: 

- doklad č. 100283 ze dne 28.4.2021 

- doklad č. 1100067 ze dne 4.5.2021 

- doklad č. 402750 ze dne 13.9.2021 

- doklad č. 800074 ze dne 16.8.2021 

V souvislosti s kupní smlouvou byl předložen doklad č. 800105 ze dne 20.12.2021 a doklad č. 

403431 ze dne 15.12.2021. 

 

V souvislosti s darovacími smlouvami byly předloženy doklady: 

- doklad č. 0401166 ze dne 13.04.2021 

- doklad č. 0402639 ze dne 13.08.2021 

- doklad č. 0402674 ze dne 24.08.2021 

- doklad č. 0800056 ze dne 30.06.2021 

 

V souvislosti s přijatými dotacemi byly předloženy níže uvedené doklady: 

- doklad č. 9056 ze dne 06.09.2021 - částka 268.000,- Kč 

- doklad č. 9027 ze dne 19.05.2021 - částka 769.474,41 Kč      

- doklad č. 9021 ze dne 29.04.2021 - částka 834.232,- Kč   
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- doklad č. 9020 ze dne 27.04.2021 - částka 150.000,- Kč    

- doklad č. 9036 ze dne 07.06.2021 - částka 26.640,- Kč   

- doklad č. 9032 ze dne 02.06.2021 - částka 26.640,- Kč   

- doklad č. 9050 ze dne 09.08.2021 - částka 4,991.496,21 Kč   

- doklad č. 9098 ze dne 21.12.2021 - částka 283.162,34 Kč a 268.000,- Kč 

- doklad č. 9075 ze dne 16.11.2021 - částka 918.730,- Kč 

- doklad č. 9085 ze dne 08.12.2021 - částka 91.830,- Kč 

- doklad č. 9032 ze dne 02.06.2021 - částka 26.640,- Kč 

- doklad č. 9089 ze dne 16.12.2021 - částka 60.670,- Kč  

- doklad č. 9093 ze dne 21.12.2021 - částka 60.670,- Kč 

- doklad č. 9036 ze dne 07.06.2021 - částka 26.640,- Kč 

- doklad č. 9089 ze dne 16.12.2021 - částka 3.508,- Kč a 10.200,- Kč 

- doklad č. 9091 ze dne 20.12.2021 - částka 10.200,- Kč 

- doklad č. 9092 ze dne 21.12.2021 - částka 3.508,- Kč 

- doklad č. 9077 ze dne 24.11.2021 - částka 94.767,- Kč 

- doklad č. 9086 ze dne 08.12.2021 - částka 94.767,- Kč 

- doklad č. 9068 ze dne 27.10.2021 - částka 20.000,- Kč 

- doklad č. 9088 ze dne 16.12.2021 - částka 20.000,- Kč   

- doklad č. 9020 ze dne 27.04.2021 - částka 150.000,- Kč 

- doklad č. 9094 ze dne 23.12.2021 - částka 150.000,- Kč 

- doklad č. 9084 ze dne 08.12.2021 - částka 29.400,- Kč 

- doklad č. 9087 ze dne 09.12.2021 - částka 29.400,- Kč 

- doklad č. 9021 ze dne 29.04.2021 - částka 834.232,- Kč 

- doklad č. 9101 ze dne 31.12.2021 - částka 791.423,- Kč 

- doklad č. 9033 ze dne 03.06.2021 - částka 31.778,- Kč 

- doklad č. 9053 ze dne 31.08.2021 - částka 31.778,- Kč 

- doklad č. 9027 ze dne 19.05.2021 - částka 769.474,41 Kč 

- doklad č. 9100 ze dne 31.12.2021 - částka 769.474,41 Kč 

- doklad č. 9050 ze dne 09.08.2021 - částka 4.991.496,21 Kč      

- doklad č. 9095 ze dne 22.12.2021 - částka 2.228.7811,26 Kč     

- doklad č. 9074 ze dne 16.11.2021 - částka 4.991.496,21 Kč 

 

Pokladní kniha (deník) 

Město vede pokladní knihy č. 1 - 3 v elektronické podobě. 

 

Darovací smlouvy 

Město jako strana obdarovaná uzavřelo dne 22.06.2021 darovací smlouvu s fyzickou osobou. 

Předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 1048/1, 1048/3, 1051/12, 1051/14, 1063/18, 1063/19 

v k.ú. Týniště nad Orlicí. Přijetí daru schválilo zastupitelstvo dne 21.06.2021. Návrh na vklad 

pozemků byl podán dne 30.06.2021. Pozemky v celkové hodnotě 16.076,- Kč byly zařazeny 

do majetku města dne 30.06.2021 dokladem č. 0800056 zápisem 031/401. 

 

Dále město uzavřelo darovací smlouvy na poskytnutí finančních darů pro: 

Jihomoravský kraj - dar ve výši 100.000,- Kč určený na likvidaci následků a obnova území 

Jihomoravského kraje postiženého 24.06.2021 tornádem, schváleno zastupitelstvem města 

dne 20.09.2021 
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Eva Kučerová - dar ve výši 2.000,- Kč určený na náklady spojené s vydáním vlastivědného 

sborníku PANORAMA, schváleno zastupitelstvem města dne 15.03.2021 

Lucie Táborská - dar ve výši 5.000,- určený na zajištění provozu domácího útulku pro zvířata, 

schváleno zastupitelstvem města dne 15.03.2021 

Poskytnuté dary jsou zaúčtovány na účtu 572. 

 

Město uzavřelo darovací smlouvy na přijetí finančních darů: 

INGTOP, s.r.o., dar ve výši 3.000,- Kč a INGTOP METAL, s.r.o., dar ve výši 3.000,- Kč - 

dary určené výhradně pro potřeby Městské policie v Týništi nad Orlicí  

Obec Albrechtice, dar ve výši 18.000,- Kč určený na vybavení, zařízení a zlepšení vybavení a 

zařízení Geriatického centra a další potřeby spojené se zvýšením komfortu užívání bytů v 

domě s pečovatelskou službou v Geratickém centru  

Přijaté dary jsou zaúčtovány na účtu 672. 

 

Smlouvy o věcných břemenech 

Město jako strana povinná uzavíralo smlouvy o zřízení věcných břemen. Namátkou byly 

kontrolovány níže uvedené smlouvy: 

 

- Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 15.11.2021 uzavřená se společností GasNet, 

s.r.o. týkající se pozemku p.č. 1091 v k.ú. Týniště nad Orlicí, povinný zřizuje k tomuto 

pozemku věcné břemeno spočívající v právu zřídit  a provozovat plynárenské zařízení a právu 

vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, jednorázová náhrada činí 500,- Kč a 

byla uhrazena dne 10.11.2021 

 

- Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 11.11.2021 uzavřená se společností ČEZ 

Distribuce, a.s. týkající se pozemku 1722/8 v k.ú. Týniště nad Orlicí, povinný zřizuje k 

tomuto pozemku věcné břemeno spočívající v oprávnění umístit, provozovat, opravovat a 

udržovat zařízení distribuční soustavy, jednorázová náhrada ve výši 1.400,- Kč (1.694,- Kč s 

DPH) byla uhrazena dne 13.01.2022 

 

- Smlouva o zřízení služebnosti ze dne 09.09.2021 uzavřená se společností CETIN a.s.. 

týkající se pozemků 1091, 1104/1, 1104/3, 1104/4 v k.ú. Týniště nad Orlicí kde vlastník 

zřizuje ve prospěch společnosti CETIN služebnost umístění a provozování komunikačního 

vedení, jednorázová náhrada činí 2.754,- Kč plus DPH. K 31.12.2021 nebyla městem faktura 

vystavena.  

 

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

Město uzavíralo smlouvy o převodech majetku, namátkou bylo kontrolováno: 

Město předložilo Směnnou smlouvu číslo D994210016 uzavřenou se státním podnikem 

Povodí Labe podepsanou dne 29.7.2021. Město předává touto smlouvou účastníku směny 

pozemky par. č. 1706/4 o výměře 484 m2, parc. č. 2210/2 o výměře 107 m2, parc. č. 2211/17 

o výměře 79 m2, parc. č. 2210/1 o výměře 2 m2, 2211/18 o výměře 9 m2, parc. č. 2205/3 o 

výměře 313 m2, parc. č. 2202/4 o výměře 392 m2, parc. č. 2209/1 o výměře 159 m2, parc. č. 

2205/4 o výměře 22 m2, parc. č. 2205/5 o výměře 187 m2 vše v k.ú. Týniště nad Orlicí, parc. 

č. 560/12 o výměře 290 m2, parc. č. 560/6 o výměře 113 m2, parc. č. 375/19 o výměře 13 m2, 

parc. č. 375/29 o výměře 1342 m2, parc. č. 471/72 o výměře 217 m2, parc. č. 471/66 o 

výměře 1360 m2, parc. č. 471/65 o výměře 76 m2 vše v k.ú. Petrovice nad Orlicí a parc. č. 

483/2 o výměře 4230 m2 v k.ú. Štěpánovsko a současně získává pozemky parc. č. 2292/1 o 

výměře 4624 m2, parc. č. 2290/100 o výměře 650 m2, parc. č. 1867/1 o výměře 74 m2, parc. 
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č. 803/3 o výměře 34 m2 a parc. č. 2291/1 o výměře 2173 m2 vše v k.ú. Týniště nad Orlicí. 

Účastníci směny se dohodli na směně s doplatkem ve výši 7.360,- Kč. Záměr směny byl 

zveřejněn na úřední i elektronické desce města od 23.2.2021 do 11.3.2021. ZM schválilo tento 

majetkový úkon dne 15.3.2021. Návrh na vklad do KN byl učiněn dne 16.8.2021. 

 

Dále město uzavřelo dne 15.12.2021 kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1446/60 o 

výměře 23 m2 v k.ú. Týniště nad Orlicí, záměr prodeje byl zveřejněn od 19.11.2021 do 

06.12.2021, vlastní prodej schválen zastupitelstvem města dne 13.12.2021, pozemek byl 

odúčtován z majetku města dne 20.12.2021 dokladem č. 800105, dne 20.12.2021 byl podán 

návrh na vklad, kupní cena ve výši 3.450,- Kč byla uhrazena dne 15.12.2021 dokladem č. 

403431. 

 

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 

Město uzavřelo dne 12.01.2021 smlouvu o poskytnutí dotace s organizací Sportovní klub 

Týniště nad Orlicí, z.s. Zastupitelstvo města projednalo žádost žadatele ze dne 30.10.2020 a 

dne 14.12.2020 schválilo poskytnutí dotace ve výši 1.250.000,-  Kč na úhradu výdajů na 

spotřebu energií, mzdových nákladů, údržbu a provoz sportovišť a příspěvky na činnost 

jednotlivých oddílů. Zastupitelstvo města dne 15.03.2021 dále schválilo poskytnutí dotace ve 

výši 1.325.000,-  Kč na stejný účel a za stejných podmínek  původní smlouvy. Dále 

zastupitelstvo města dne 21.06.2021 schválilo uzavření dodatku smlouvy, kterým se mění 

skladba dotace (dodatek č.1 byl uzavřen 21.06.2021). Dále zastupitelstvo města dne 

20.09.2021 projednalo žádost příjemce dotace a schválilo snížení celkové částky dotace na 

částku 2.418.343,- Kč. Dodatek č. 2 ke smlouvě byl uzavřen dne 21.09.2021. Dotace je 

poskytnuta na období od 01.01.2021 do 31.12.2021, vyúčtování dotace musí být poskytovateli 

předloženo do 28.02.2022. Smlouva o poskytnutí dotace byla zveřejněna na elektronické 

úřední desce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění. K 31.12.2021 je dotace 

vedena na účtu 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. Současně byl o hodnotu 

dotace navýšen účet 572 – Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery, 

prostřednictvím účtu 389 – Dohadné účty pasivní. 

 

Město uzavřelo dne 06.04.2021 smlouvu o poskytnutí dotace s organizací Sportovní klub 

Týniště nad Orlicí, z.s. Zastupitelstvo města projednalo žádost žadatele ze dne 30.10.2020 a 

dne 15.03.2021 schválilo poskytnutí investiční dotace ve výši 380.000,- Kč na nákup 

vřetenové sekačky. Dotace je poskytnuta na období od 01.01.2021 do 20.12.2021, vyúčtování 

dotace musí být poskytovateli předloženo do 15.12.2021. Smlouva o poskytnutí dotace byla 

zveřejněna na elektronické úřední desce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném 

znění. K 30.09.2021 je dotace vedena na účtu 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na 

transfery. Dne 14.12.2021 příjemce předložil poskytovateli vyúčtování dotace. Dotace byla 

zúčtována na vrub účtu 572 – Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery.  

 

Město uzavřelo dne 06.04.2021 smlouvu o poskytnutí dotace s organizací Sportovní klub 

Týniště nad Orlicí, z.s. Zastupitelstvo města projednalo žádost žadatele ze dne 30.10.2020 a 

dne 15.03.2021 schválilo poskytnutí investiční dotace ve výši 200.000,- Kč na zřízení vrtané 

studny v areálu atletického stadionu, vyúčtování dotace musí být poskytovateli předloženo do 

15.12.2021. Smlouva o poskytnutí dotace byla zveřejněna na elektronické desce v souladu se 

zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění. Dne 14.12.2021 příjemce předložil poskytovateli 

vyúčtování dotace. Dotace byla zúčtována na vrub účtu 572 – Náklady vybraných místních 

vládních institucí na transfery. 
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Město uzavřelo dne 06.04.2021 smlouvu o poskytnutí dotace s organizací Sportovní klub 

Týniště nad Orlicí, z.s. Zastupitelstvo města projednalo žádost žadatele ze dne 30.10.2020 a 

dne 15.03.2021 schválilo poskytnutí investiční dotace ve výši 70.000,- Kč na zajištění 

sportovišť technických disciplín na atletickém stadionu – vysouvací kryt na doskočiště, 

vyúčtování dotace musí být poskytovateli předloženo do 15.12.2021. Smlouva o poskytnutí 

dotace byla zveřejněna na elektronické desce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v 

platném znění. Dne 14.12.2021 příjemce předložil poskytovateli vyúčtování dotace. Dotace 

byla zúčtována na vrub účtu 572 – Náklady vybraných místních vládních institucí na 

transfery. 

 

Město uzavřelo dne 06.04.2021 smlouvu o poskytnutí dotace s organizací Sportovní klub 

Petrovice nad Orlicí, z.s. Zastupitelstvo města projednalo žádost žadatele ze dne 29.10.2020 a 

dne 15.03.2021 schválilo poskytnutí investiční dotace ve výši 120.000,- Kč na nákup 

zahradního traktoru, vyúčtování dotace musí být poskytovateli předloženo do 15.12.2021. 

Smlouva o poskytnutí dotace byla zveřejněna na elektronické desce v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb., v platném znění. Dne 25.10.2021 příjemce předložil poskytovateli vyúčtování 

dotace. Dotace byla zúčtována na vrub účtu 572 – Náklady vybraných místních vládních 

institucí na transfery. 

 

Město uzavřelo dne 06.04.2021 smlouvu o poskytnutí dotace s organizací Centrum Orion, z.s. 

Zastupitelstvo města projednalo žádost žadatele ze dne 23.09.2020 a dne 15.03.2021 schválilo 

poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč na úhradu mzdových nákladů pracovníků v sociálních 

službách, kteří poskytují osobní asistenci dítěti s postižením. Dotace je poskytnuta na období 

od 01.01.2021 do 30.11.2021, vyúčtování musí být poskytovateli předloženo do 15.12.2021. 

K 30.09.2021 je dotace vedena na účtu 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. Dne 

18.11.2021 příjemce předložil poskytovateli vyúčtování dotace. Dotace byla zúčtována na 

vrub účtu 572 – Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery. 

 

Město uzavřelo dne 06.04.2021 smlouvu o poskytnutí dotace s organizací Centrum Orion, z.s. 

Zastupitelstvo města projednalo žádost žadatele ze dne 23.09.2020 a dne 15.03.2021 schválilo 

poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč na úhradu mzdových nákladů pracovníků v sociálních 

službách, kteří poskytují osobní asistenci dítěti s postižením. Dotace je poskytnuta na období 

od 01.01.2021 do 30.11.2021, vyúčtování musí být poskytovateli předloženo do 15.12.2021. 

K 30.09.2021 je dotace vedena na účtu 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. Dne 

18.11.2021 příjemce předložil poskytovateli vyúčtování dotace. Dotace byla zúčtována na 

vrub účtu 572 – Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery. 

 

Město uzavřelo dne 08.04.2021 smlouvu o poskytnutí dotace s organizací Péče o duševní 

zdraví, z.s. Zastupitelstvo města projednalo žádost žadatele ze dne 29.10.2020 s dne 

15.03.2021 schválilo poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na úhradu nákladů souvisejících s 

prací s klienty na území města Týniště nad Orlicí. Dotace je poskytnuta na období od 

01.01.2021 do 30.11.2021, vyúčtování musí být poskytovateli předloženo do 15.12.2021. K 

30.09.2021 je dotace vedena na účtu 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. Dne 

15.12.2021 příjemce předložil poskytovateli vyúčtování dotace. Dotace byla zúčtována na 

vrub účtu 572 – Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery. 

 

Město uzavřelo dne 31.03.2021 smlouvu o poskytnutí dotace s organizací RG RYCON z.s. 

Zastupitelstvo města projednalo žádost žadatele ze dne 07.10.2020 a dne 15.03.2021 schválilo 

poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s činností 16 účastníků 

TKAC z Týniště nad Orlicí. Dotace je poskytnuta na období od 01.01.2021 do 30.11.2021, 
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vyúčtování musí být poskytovateli předloženo do 15.12.2021. K 30.09.2021 je dotace vedena 

na účtu 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. Dne 13.09.2021příjemce předložil 

poskytovateli vyúčtování dotace. Dotace byla zúčtována na vrub účtu 572 – Náklady 

vybraných místních vládních institucí na transfery. 

 

Město uzavřelo dne 31.03.2021 smlouvu o poskytnutí dotace s organizací Mateřské centrum 

Ratolest, z.s. Zastupitelstvo města projednalo žádost žadatele ze dne 26.10.2020 a dne 

15.03.2021 schválilo poskytnutí dotace ve výši 158.952,- Kč na úhradu mzdových nákladů 

zaměstnance MC Ratolest. Dotace je poskytnuta na období od 01.01.2021 do 31.12.2021, 

vyúčtování musí být poskytovateli předloženo do 31.01.2022. Smlouva o poskytnutí dotace 

byla zveřejněna na elektronické úřední desce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v 

platném znění. K 31.12.2021 je dotace vedena na účtu 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy 

na transfery. Současně byl o hodnotu dotace navýšen účet 572 – Náklady vybraných místních 

vládních institucí na transfery, prostřednictvím účtu 389 – Dohadné účty pasivní. 

 

Město uzavřelo dne 19.04.2021 smlouvu o poskytnutí dotace s organizací Běžíme.cz, z.s. 

Zastupitelstvo města projednalo žádost žadatele ze dne 30.10.2020 a dne 15.03.2021 schválilo 

poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na pokrytí nákladů na organizaci charitativního závodu. 

Dotace je poskytnuta na období od 01.01.2021 do 30.11.2021, vyúčtování musí být 

poskytovateli předloženo do 15.12.2021. Dne 06.12.2021 příjemce předložil poskytovateli 

vyúčtování dotace. Kontrolou vyúčtování byly zjištěny nedostatky, dne 24.01.2022 bylo 

předloženo opravené vyúčtování dotace. K 31.12.2021 je dotace vedena na účtu 373 – 

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery. Současně byl o hodnotu dotace navýšen účet 572 

– Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery, prostřednictvím účtu 389 – 

Dohadné účty pasivní. 

 

Město jako zapůjčitel uzavřelo dne 06.10.2021 Smlouvu o návratné finanční výpomoci s 

Mateřskou školou - U Dubu nad Orlicí ve výši 142.000,- Kč. Splatnost byla stanovena do 

31.03.2022. Uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo města dne 20.09.2021, návratná 

finanční výpomoc byla splacena dne 28.03.2022. 

 

Smlouvy o výpůjčce 

Město uzavřelo dne 29.09.2021 Smlouvu o výpůjčce s TJ Sokol Křivice, z.s. Předmětem 

bezplatné výpůjčky jsou pozemky p.č. 280/4, p.č. 269/4,p.č. 269/3, p.č. 269/2, p.č. 269/1 a 

p.č. 118/2, které bude TJ Sokol Křivice užívat v souladu se svými aktivitami. Smlouva je 

uzavřena na dobu neurčitou od 01.10.2021. Záměr zveřejněn od 31.08.2021 do 16.09.2021, 

schváleno radou města dne 20.09.2021. 

 

Smlouvy nájemní 

Město uzavřelo dne 30.09.2021 se Zásilkovnou s.r.o. Smlouvu o umístění "Z-BOXU" a 

spolupráci při jeho umístění. Předmětem nájmu je část pozemku p.č. 1765/6 o výměře 2,1 m2 

v k.ú. Týniště nad Orlicí, kde bude umístěn "Z-BOX". Nájemné stanoveno ve výši 1.000,- Kč 

za rok. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou od 01.10.2021. Záměr zveřejněn od 

31.08.2021 do 6.09.2021, schváleno radou města dne 20.09.2021. 

Nájemní smlouva ze dne 06.10.2021, předmětem smlouvy je pozemek p.č. 1665 v k.ú. 

Týniště nad Orlicí o výměře 259 m2, záměr pronájmu byl zveřejněn od 10.08.2021 do 

30.08.2021, smlouva je uzavřena na dobu neurčitou od 01.11.2021, pronájem schválen radou 

města dne 04.10.2021. 
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Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

Příjmy rozpočtu města byly  posíleny např. o následující účelové dotace:  

 

- ze státního rozpočtu na úhradu výdajů voleb do Parlamentu ČR ve výši 268.000,- Kč (ÚZ 

98071). Dotace byla vedena na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, následně 

byl zaúčtován ve prospěch účtu 672 předpis dotace ve výši 283.162,34 Kč.  K 31.12.2021 je 

na účtu 346 je vedena pohledávka z titulu dosud nevyplacené dotace ve výši 15.162,34 Kč, 

 

- z rozpočtu SFŽP na akci „Výsadby v sídlišti U Dubu v Týništi nad Orlicí“ ve výši 91.830,- 

Kč (ÚZ 90002). Finanční prostředky byly poskytnuty na základě Smlouvy č. 1190900820 o 

poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Celkové způsobilé výdaje akce činí 121.179,- Kč. Dotace 

byla připsána na účet města dne 16.11.2021 a byla zúčtována ve prospěch účtu 672. 

 

- ze státního rozpočtu na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku v celkové 

výši 87.310,- Kč (ÚZ 29014). Finanční příspěvek byl poskytnut na základě rozhodnutí KÚ 

KHK ze dne 26.05.2021 (ve výši 26.640,- Kč) a  ze dne 01.12.2021 (ve výši 60.670,- Kč), byl  

zúčtován ve prospěch účtu 672, 

 

- ze státního rozpočtu na ekologické a k přírodě šetrné technologie  pro hospodaření v lesích v 

celkové výši 13.708,- Kč (ÚZ 29015). Finanční příspěvek byl poskytnut na základě 

rozhodnutí KÚ KHK ze dne 30.11.2021 (ve výši 10.200,- Kč) a ze dne 01.12.2021 (ve výši 

3508,- Kč),  byl  zúčtován ve prospěch účtu 672, 

 

- ze státního rozpočtu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 

ve výši 94.767,- Kč (ÚZ  29030). Finanční příspěvek byl poskytnut na základě rozhodnutí KÚ 

KHK ze dne 03.11.2021, byl zúčtován ve prospěch účtu 672, 

 

- ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí  MV 265/2021 ze dne 15.10.2021 (č. j. MV-

157612-8/OBP-2021) na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních 

policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid – 19 ve výši 20.000,- Kč (ÚZ 14036). 

Dotace byla připsána na účet města dne 16.12.2021 a byla zúčtována ve prospěch účtu 672, 

 

- ze státního rozpočtu  na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce kategorie JPO II ve výši 150.000,- Kč (ÚZ 14004). Dotace byla poskytnuta  na základě 

rozhodnutí MV - GŘ HZS ČR č. j. MV-57823-3/PO-IZS-2021 ze dne 19.04.2021 a byla  

vedena na účtu 374. Vypořádání dotace bylo provedeno v rámci finančního vypořádání 

prostřednictvím kraje, dotace byla zúčtována ve prospěch účtu 672, 

 

- ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí MV - GŘ HZS ČR č. j. MV-181604-3/PO-IZS-

2021 neinvestiční dotaci na výdaje na odbornou přípravu, na výdaje za uskutečněný zásah a 

na vybavení a opravy neinvestiční povahy ve výši 29.400,- Kč (ÚZ 14004). Dotace byla 

připsána na účet města dne 08.12.2021 a byla vedena na účtu 374. Vypořádání dotace bylo 

provedeno v rámci finančního vypořádání prostřednictvím kraje, dotace byla zúčtována ve 

prospěch účtu 672, 
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- ze státního rozpočtu na výkon sociální práce ve výši 834.232,- Kč (ÚZ 13015). Dotace byla 

poskytnuta na základě Rozhodnutí č.1 MPSV ze dne 20.04.2021 (č. j. MPSV-2021/66755-

227/1) . Účelu dotace musí být dosaženo v období od 01. 01.2021 do 31.12.2021. Dotace byla 

vedena na účtu 374, dne 31.12.2021 byla část dotace ve výši 791.423,- Kč zúčtována ve 

prospěch účtu 672, nevyužitá část dotace ve výši 42.809,- je vedena na účtu 374 a byla 

vrácena dne 01.02.2022, 

 

- ze státního rozpočtu na úhradu mimořádné odměny k platu v souvislosti s II. vlnou Covid-19 

ve výši 31.778,- Kč (ÚZ 13018). Dotace byla poskytnuta na základě Rozhodnutí č.1 MPSV ze 

dne 28.05.2021 (č. j. MPSV-2021/84264-227/1) . Účelu dotace musí být dosaženo v období 

od 01.05.2021 do 30.09.2021. Dotace byla dotace vedena na účtu 374, dne 31.08.2021 byla 

zúčtována ve prospěch účtu 672, 

 

- ze státního rozpočtu na financování projektu „Protipovodňová opatření pro město Týniště 

nad Orlicí“ ve výši 769.474,41 Kč (ÚZ 15974). Investiční dotace byla poskytnuta  na základě 

rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ident. číslo 115D312040675, typ financování ex post, 

celkové náklady projektu ve výši 1,099.249,17 Kč. Termín realizace projektu poskytovatel 

stanovil do 31.05.2021, termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu 

je stanoven do 31.08.2021.  K 31.12.2021 je dotace vedena na účtu 472, zůstatek účtu 403 byl 

prostřednictvím účtu 388 v roce 2021 navýšen o částku 37.497,91 Kč na celkovou částku 

769.474,41 Kč, 

 

- z rozpočtu SFDI na akci „Cyklostezka Týniště nad Orlicí – Křivice“ – ISPROFOND 

5528510060 ve výši 7,279.307,47 Kč (ÚZ 91628). Finanční prostředky byly poskytnuty na 

základě Smlouvy č. 179/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 

2021. Maximální výše dotace může činit 7,314.003,- Kč, což odpovídá 84,99 % celkových 

uznatelných nákladů akce. Smlouva je uzavřena do 31.12.2021. Závěrečné vyhodnocení akce 

musí být předloženo do 01.01.2023. K 30.09.2021 byla dotace vedena na účtu 374. Město v 

roce 2021 akci realizovalo, celkové uznatelné náklady akce činí 8,570.014,- Kč. K 31.12.2021 

je dotace vedena na účtu 472, zůstatek účtu 403 byl o hodnotu dotace navýšen 

prostřednictvím účtu 388. 

 

Dále byly na účet města připsány např. následující dotace, které jsou určeny pro městem 

zřízené příspěvkové organizace: 

 

- od MŠMT na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.20_080/0019022-01 na projekt 

„Učíme se hravě III“ ve výši 394.146,- Kč (ÚZ 33063). Dotace byla připsána na účet města 

dne 22.02.2021, převedena na účet PO byla dne 26.02.2021, účtována prostřednictvím účtu 

375, 

 

- od MŠMT na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.20_080/0021570-01 na projekt 

„Zvýšení kvality výuky v MŠ – U Dubu, Týniště n. O. III“ ve výši 297.588,- Kč (ÚZ 33063). 

Dotace byla připsána na účet města dne 03.09.2021, převedena na účet PO byla dne 

08.09.2021, účtována prostřednictvím účtu 375, 

 

- od MŠMT na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.20_080/0019106-01 na projekt 

„Zvýšení kvality výuky na ZŠ Týniště nad Orlicí II“ ve výši 1.092.394,- Kč (ÚZ 33063). 

Dotace byla připsána na účet města dne 16.06.2021, převedena na účet PO byla dne 

24.06.2021, účtována prostřednictvím účtu 375, 
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- od Královéhradeckého kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK č. 

KK_21_7399132 ze dne 13.10.2021 ve výši 200.000,- Kč na financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním sociální služby. Dotace byla připsána na účet města dne 

17.10.2021, převedena na účet PO byla dne 05.11.2021, účtována prostřednictvím účtu 375, 

 

- od Královéhradeckého kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK č. 

SR_21_8877013 ze dne 05.02.2021 ve výši 5.560.000,- Kč na financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním sociální služby. První část dotace ve výši 3.336.000,- Kč byla 

připsána na účet města dne 11.02.2021, převedena na účet PO byla dne 23.02.2021. Druhá 

část dotace ve výši 2.224.000,- Kč byla připsána na účet města dne 23.06.2021, převedena na 

účet PO byla dne 30.06.2021. Dotace byla účtována prostřednictvím účtu 375, 

 

- od MPSV na základě Rozhodnutí č.1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu na rok 2021 ze dne 30.04.2021 na úhradu odměn za práci zaměstnanců v sociálních 

službách v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 2.201.920,- Kč. Dotace byla připsána na 

účet města dne 04.05.2021, převedena na účet PO byla dne 19.05.2021, účtována byla 

prostřednictvím účtu 375, 

 

Dokumentace k veřejným zakázkám 

Město realizovalo veřejnou zakázku z roku 2020 :  

-  "Stavební úpravy, přístavba a nástavba základní umělecké školy Týniště nad Orlicí" - jedná 

se o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném režimu v souladu s § 53 

zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nejvhodnější nabídku podala firma 

KERSON spol. s r.o. s nabídkovou cenou ve výši 20 149 892,01 Kč bez DPH. Smlouva o dílo 

ze dne 28.04.2020 souhlasí s nabídkovou cenou a byla zveřejněna 13.5.2020 - viz 

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli

M-475443643/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-

475443643/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-826478928-

475443642/OstatniDokumenty-826478928-475443642/ 

V roce 2020 byly uhrazeny dvě faktury v celkové výši 873 554,48 bez DPH. 

Termín realizace stanoven od června 2020 do září 2021. 

Dne 15.09.2021 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.04.2020, dle kterého 

se zvýšila celková cena díla na částku 20.838.068,63 Kč bez DPH (25.214.063,04 Kč s DPH), 

uveřejněno dne 17.09.2021 

 - viz 

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli

M-475443643/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-

475443643/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-826478928-

475443642/EvidenceUverejneni-826478928-

475443642/LWOpenFileAdapter.aspx?docID=VXZlcmVqbmVueV9kb2t1bTsxMTk0Mzc2N

zIxO1NvdWJvcjtmYWxzZTtmYWxzZQ== 

Kontrolou všech uhrazených faktur bylo ověřeno, že celková cena souhlasí. 

Skutečná cena díla byla zveřejněna dne 24.11.2021. 

 

Výsledky kontrol zřízených organizací 

Byly předloženy protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě, provedené u níže 

uvedených příspěvkových organizací: 

Služby města Týniště nad Orlicí, protokol ze dne 18.11.2021 

Geriatické centrum Týniště nad Orlicí, protokol ze dne 21.09.2021 

Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí, protokol ze dne 03.08.2021 
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Městská knihovna Týniště nad Orlicí, protokol ze dne 02.12.2021 

Základní umělecká škola Týniště nad Orlicí, protokol ze dne 27.01.2022 

Mateřská škola - Město, Týniště nad Orlicí, protokol ze dne 08.09.2021 

Mateřská škola - U Dubu, Týniště nad Orlicí, protokol ze dne 18.11.2021 

Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí, protokol ze dne 13.09.2021 

Základní škola Týniště nad Orlicí, protokol ze dne 03.08.2021 

 

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 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.  
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B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání 
 

Při přezkoumání hospodaření města Týniště nad Orlicí 

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

 

 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných  
 

při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky 

 

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 

 

při dílčím přezkoumání 

 

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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D. Závěr 
 

I. Při přezkoumání hospodaření  města Týniště nad Orlicí  za rok 2021  

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona 

č. 420/2004 Sb.). 
 

 II. Při přezkoumání hospodaření  města Týniště nad Orlicí za rok 2021 

 

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

  

 

III. Při přezkoumání hospodaření - města Týniště nad Orlicí -  za rok 2021 

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,13 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,53 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 6,14 % 

  

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. 

 

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek 
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Hradec Králové dne 06.04.2022 

 

Podpisy kontrolorů: 

 

Naďa Naglová   

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

Ing. Vendula Hynková ……………………………………………….. 

Ing. Monika Kliková ……………………………………………….. 

Ivana Marková ……………………………………………….. 

 

 

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, 

- obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Týniště nad Orlicí byl 

projednán dne 06.04.2022, o projednání byl vypracován Záznam o projednání Návrhu 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, 

- návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření o počtu 19 stran – předán do datové 

schránky územního celku. 

 

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. 
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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 přestupku 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,- Kč. 

 

 

 

Rozdělovník: 

1. Obec Týniště nad Orlicí 

2. Královéhradecký kraj 

 

 

KONTAKTY: 

Naďa Naglová               736 521 912  nnaglova@kr-kralovehradecky.cz 

Ing. Vendula Hynková 727 873 835  vhynkova@kr-kralovehradecky.cz  

Ing. Monika Kliková  725 574 382  mklikova@kr-kralovehradecky.cz  

Ivana Marková  725 301 866  imarkova@kr-kralovehradecky.cz  
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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 9 290 609,07 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 9 290 609,07 Kč

Příjem v roce 2021

Příjem v roce 2020

Příjem v roce 2019

Příjem v roce 2018

Příjmy celkem 

Průměr příjmů za čtyři roky

Podíl dluhu k příjmům za 4 roky 

60% z průměru příjmů za 4 roky

Překročení v částce ############## 0,00 Kč

Překročení v procentech -0,532173972 0%

6,78%

82 186 228,05 Kč

147 821 048,00 Kč

131 069 069,00 Kč

139 167 866,00 Kč

129 850 204,00 Kč

547 908 187,00 Kč

136 977 046,75 Kč

 

 

 

 

 

 


