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

za rok 2019 
  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:  

- 11.11.2019 - 12.11.2019 

- Konečné přezkoumání bylo provedeno dálkovým způsobem 

 

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 10.07.2019 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:  

- Libor Koldinský  - starosta  

- Lenka Málková - účetní 

- Mgr. Ivana Oubrechtová - vedoucí finančního odboru 

 

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: 

Naďa Naglová 

- kontroloři: 

Ing. Vendula Hynková 

Ing. Monika Kliková 

Ivana Marková 

Bc. Jana Šrůtková 

 

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 19.6.2019 

 
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.  
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Poslední kontrolní úkon (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení 

prověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl 

učiněn dne 22.04.2020. 

 
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, radou města 

nebo na základě předběžného rozpočtového opatření, které schválilo zastupitelstvo. V roce 

2019 byly ke dni dílčí kontroly schváleny a provedeny rozpočtové změny č. 1 - 14, tyto jsou 

řádně chronologicky evidovány a číslovány. Rozpočtová opatření jsou řádně v souladu se 

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

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

podoby. 

Dále byly provedeny v roce 2019 rozpočtové změny č. 15 a 16, zveřejnění bylo ověřeno na 

elektronické úřední desce.  

 

Schválený rozpočet 

Rozpočet na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem města dne 10.12.2018 jako schodkový ve 

výši příjmů 101 430 369,02 Kč, výdajů 118 114 163,- Kč a financování ve výši 16 683 793,98 

Kč (zapojen byl přebytek minulých let ve výši 16 842 177,-  Kč a splátky úvěrů ve výši  158 

383 ,02 Kč. Zároveň byly stanoveny závazné ukazatele. Město zveřejnilo návrh rozpočtu na 

svých internetových stránkách a na úřední desce po dobu stanovenou zákonem. 

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

8.1.2019  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 do roku 2022, obsahuje všechny potřebné údaje v 

souladu se zákonem. V zastupitelstvu města byl schválen 10.12.2018. Zveřejněn byl dne 

8.1.2019. Návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn od 23.11.2018 do 8.1.2019.  

 

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 

Závazné ukazatele příspěvkovým organizacím byly sděleny písemně dopisy. Dodatky k 

závazným ukazatelům byly předloženy.  

 

Závěrečný účet 

Závěrečný účet obce za rok 2018 byl sestaven v zákonem požadovaném rozsahu, schválen byl 

na zasedání zastupitelstva města dne 24.6.2019 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, a to od 7.6.2019 do 

schválení, a to v zákonem požadovaném rozsahu.  

Po schválení byl závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření řádně v 

souladu se zákonem vyvěšen na elektronické úřední desce dne 26.6.2019 a současně bylo 

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

nahlédnout do jeho listinné podoby.  
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Účetní závěrka města byla schválena zastupitelstvem města dne 24.6.2019.  

 

Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za rok 2018 byly schváleny dne 

25.3.2019 radou města. 

 

Inventurní soupis majetku a závazků 

Při závěrečném přezkoumání hospodaření byly namátkou zkontrolovány inventurní soupisy 

účtu 231, 236, 245, 373, 374, 388, 401, 403, 419, 451, 459 a 472, které byly zaslané 

elektronicky a jsou součástí spisu č.j. KUKHK-22052/EK/2019. 

 

Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké vnímané 

rizikovosti daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. 

Detailní prověřování tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení 

jeho rizikovosti v příštích obdobích. V rámci základního posouzení předmětu nebyly shledány 

chyby a nedostatky.  

 

Pokladní doklad 

Byly kontrolovány pokladní doklady za období květen 2019. 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.  

 

Účetní doklad 

Byly kontrolovány účetní doklady za období květen. Doklady byly kontrolovány z hlediska 

náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a  zatřídění podle 

rozpočtové skladby.  

 

Rozvaha 

Kontrolou obratů účtů 401 a 403 k 30.9. a k 31.12.2019 nebyly zjištěny nedostatky, účetní 

operace proúčtované na účtech 401 a 403 jsou v souladu s jejich obsahovým určením a 

stanovenými účetními postupy. Rovněž kontrolou účtu sociálního fondu a fondu rozvoje 

bydlení vedených na účtu 236 v porovnání ke zdroji jejich krytí v pasivech na účtu 419 

rozvahy nebyly zjištěny disproporce.  

 

Výkaz zisku a ztráty 

Kontrolován byl výkaz k 30.9.2019 a 31.12.2019. 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. 

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

Kontrolován byl výkaz k 30.9.2019 a 31.12.2019. Nedostatky nebyly zjištěny.  

 

Příloha rozvahy 

Kontrolována byla příloha za období 9 a 12/2019. 

 

Odměňování členů zastupitelstva 

Odměny členů zastupitelstva za období 1 - 6 jsou vypláceny v souladu s nařízením vlády č. 

318/2017 Sb. a v souladu s usnesením zastupitelstva města.  
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Pokladní kniha (deník) 

Pokladní knihy č. 1 - 3 jsou vedeny v elektronické podobě.  

 

Bankovní výpis 

účet č. 107-1240103329/0800 - Sociální fond  

účet č. 19-1240103329/0800 - příjmový účet 

účet č. 27-1240103329/0800 - výdajový účet 

účet ČNB 94-8317571/0710  

účet č. 20236571/0100 - účet bytové hospodářství  

účet 1240102369/0800 - FRB 

účet 1240103329/0800 - ZBÚ 

účet 1038-729571/0100 - ZBÚ 

účet 115-9519060297/0100 depozitní  

účet 6015-1240103329/0800  

 

Dohody o provedení práce 

Dohoda o provedení práce ze dne 2.1. a 1.10.2019 uzavřená se zastupitelem města na správu 

webových stránek. Uzavření dohody schválilo zastupitelstvo města dne 10.12.2018. 

 

Smlouvy nájemní 

Město například uzavřelo: 

- dne 25.9.2019 nájemní smlouvu s fyzickou osobou na užívání pozemku p.č. 1634/1 o 

výměře 126 m2. Záměr pronájmu byl zveřejněn od 28.5.2019 do 13.6.2019. Nájem je 

stanoven od 1.7.2019 na dobu neurčitou, roční nájemné činí 252,- Kč. 

- dne 31.5.2019 smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání s firmou CHARON - Jitka 

Filipová s.r.o. - předmětem nájmu je pozemek p.č. 2022 o výměře 198 m2, jehož součástí je 

stavba čp. 352 za účelem provozování pohřební činnosti. Doba nájmu stanovena od 1.6.2019 

na dobu neurčitou, nájemné ve výši 5 000,- Kč měsíčně. Záměr pronájmu zveřejněn od 

9.4.2019 do 25.4.2019. 

 

Darovací smlouvy 

Město předložilo Darovací smlouvu uzavřenou s fyzickou osobou podepsanou dne 7. 1. 2019. 

Touto smlouvou město poskytuje finanční dar ve výši 30.000,- Kč jako příspěvek v nelehké 

životní situaci. ZM schválilo poskytnutí daru dne 10. 12. 2018. Dar byl účtován na vrub účtu 

572. 

Město předložilo Darovací smlouvu uzavřenou s fyzickou osobou podepsanou dne 21. 3. 

2019. Touto smlouvou město poskytuje finanční dar ve výši 1.500,- Kč na vydání 

regionálního vlastivědného sborníku PANORAMA. ZM schválilo poskytnutí daru dne 18. 3. 

2019. Dar byl účtován na vrub účtu 572. 

Město předložilo Darovací smlouvu uzavřenou s Okresním sdružením ČUS Rychnov nad 

Kněžnou, z. s., podepsanou dne 9. 1. 2019. Touto smlouvou město poskytuje finanční dar ve 

výši 2.000,- Kč na organizaci slavnostního vyhlášení ankety Nejúspěšnějších sportovců 

Rychnovska 2018. ZM schválilo poskytnutí daru dne 10. 12. 2018. Dar byl účtován na vrub 

účtu 572. 

Město předložilo Darovací smlouvu uzavřenou se Sportovním klubem Týniště nad Orlicí, z. 

s.,  podepsanou dne 7. 1. 2019. Touto smlouvou město poskytuje finanční dar ve výši 50.000,- 

Kč na činnosti související s oslavami stoletého výročí kopané v Týništi nad Orlicí. ZM 

schválilo poskytnutí daru dne 10. 12. 2018. Dar byl účtován na vrub účtu 572. 
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Dále byly zkontrolovány následující darovací smlouvy na poskytnutí finančních prostředků 

zaslané elektronicky a jsou součástí spisu č.j. KUKHK-22052/EK/2019: 

 

- od Královéhradeckého kraje ve výši 40 000,- Kč za umístění v soutěži Čistá obec, k 

31.12.2019 zaúčtováno na účet 672 

- od ŠKODA AUTO, a.s. ve výši 23 728,- Kč na projekt "Seniorská obálka", k 31.12.2019 

zaúčtováno na účet 672 

Výše uvedené bylo kontrolováno z hlediska zaúčtování. 

 

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

Město schválilo majetkoprávní úkony a namátkou bylo zkontrolováno: 

 

- Kupní smlouva ze dne 22.3.2019 - město prodalo Českému rybářskému svazu , z.s. místní 

organizaci Týniště na d Orlicí pozemky p.č. 2095/1 (2909 m2), 2095/4 (52 m2), 2132/1 (4791 

m2), 2132/3 (689 m2) a 2164/20 (368 m2) za cenu 225 777,- Kč dle znaleckého posudku. 

Záměr zveřejněn od 5.2.2019 do 21.2.2019, schváleno zastupitelstvem dne 18.3.2019. Kupní 

cena uhrazena dne 25.3.2019, návrh na vklad podán 1.4.2019, vyřazeno z majetku města 

tentýž den 

 

- Kupní smlouva ze dne 29.3.2019 - město prodalo pozemek p.č. 31 (257 m2) včetně budovy 

čp. 43 v části obce Rašovice za dohodnutou kupní cenu 512 000,- Kč. Záměr prodeje 

zveřejněn od 19.2.2019 do 7.3.2019, schváleno zastupitelstvem města dne 18.3.2019, v kupní 

smlouvě je však uvedeno datum 25.3.2019. Kupní cena uhrazena dne  24.4.2019, zaúčtováno 

dnem podání návrhu na vklad 25.4.2019 

 

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 

Město uzavřelo dne 28. 1. 2019 Smlouvu  o poskytnutí dotace z rozpočtu města s Mateřským 

centrem Ratolest, z. s. Touto smlouvou město poskytuje dotaci ve výši 217.080,- Kč na 

mzdové náklady zaměstnance ve výši 0,75 úvazku. Dotace byla poskytnuta na základě 

Žádosti o poskytnutí individuální dotace ze dne 31. 10. 2018. ZM schválilo její poskytnutí  

dne 10. 12. 2018. Příjemce je povinen předložit vyúčtování  nejpozději do 31. 1. 2020. Dotace 

ve vedena na účtu 373. Smlouva o poskytnutí dotace byla zveřejněna na elektronické úřední 

desce v souladu se zákonem 250/2000 Sb., v platném znění. 

Město uzavřelo dne 8. 4. 2019 Smlouvu  o poskytnutí dotace z rozpočtu města s RG RYCON 

z. s.  Touto smlouvou město poskytuje dotaci ve výši 30.000,- Kč na pokrytí alikvotních 

provozních nákladů spojených s činností 14 účastníků TKAC z Týniště nad Orlicí. Dotace 

byla poskytnuta na základě Žádosti o poskytnutí individuální dotace ze dne 8. 11. 2018. ZM 

schválilo její poskytnutí  dne 18. 3. 2019. Příjemce je povinen předložit vyúčtování  

nejpozději do 15. 12. 2019. Dotace ve vedena na účtu 373. 

Město uzavřelo dne 28. 1. 2019 Smlouvu  o poskytnutí dotace z rozpočtu města s Tělocvičnou 

jednotou Sokol Týniště nad Orlicí.  Touto smlouvou město poskytuje dotaci ve výši 60.000,- 

Kč na úhradu provozních výdajů, obnovu výpočetní techniky, kulturní a sportovní činnost. 

Dotace byla poskytnuta na základě Žádosti o poskytnutí individuální dotace ze dne 31. 10. 

2018. ZM schválilo její poskytnutí  dne 10. 12. 2018. Příjemce je povinen předložit 

vyúčtování  nejpozději do 15. 12. 2019. Dotace ve vedena na účtu 373. Smlouva o poskytnutí 

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

platném znění. 

Město uzavřelo dne 24. 1. 2019 Smlouvu  o poskytnutí dotace z rozpočtu města se 

Sportovním klubem  Týniště nad Orlicí, z. s.  Touto smlouvou město poskytuje investiční 

dotaci ve výši 1.370.000,- Kč na rekonstrukci tribuny na fotbalovém hřišti – dokončení 
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realizace. Dotace byla poskytnuta na základě Žádosti o poskytnutí individuální dotace ze dne 

31. 10. 2018. ZM schválilo její poskytnutí  dne 10. 12. 2018. Příjemce je povinen předložit 

vyúčtování  nejpozději do 15. 12. 2019. Dodatkem č.1 ze dne 1. 11. 2019 byla  dotace 

navýšena na částku 1.625.000,- Kč ( žádost ze dne 16. 7. 2019, schváleno v ZM dne 21. 10. 

2019). Ke dni dílčího přezkoumání bylo vyplaceno 1,370.000,- Kč. Dotace ve vedena na účtu 

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

zákonem 250/2000 Sb., v platném znění. 

Město uzavřelo dne 24. 1. 2019 Smlouvu  o poskytnutí dotace z rozpočtu města se 

Sportovním klubem  Týniště nad Orlicí, z. s.  Touto smlouvou město poskytuje dotaci ve výši 

2.433.000,- Kč na úhradu výdajů na spotřebu energií, mzdových nákladů, údržbu a provoz 

sportovišť a příspěvky na činnost jednotlivých oddílů. Dotace byla poskytnuta na základě 

Žádosti o poskytnutí individuální dotace ze dne 31. 10. 2018. ZM schválilo její poskytnutí  

dne 10. 12. 2018. Příjemce je povinen předložit vyúčtování  nejpozději do 28. 2. 2020. Dotace 

ve vedena na účtu 373. Smlouva o poskytnutí dotace byla zveřejněna na elektronické úřední 

desce v souladu se zákonem 250/2000 Sb., v platném znění. 

Město uzavřelo dne 24. 1. 2019 Smlouvu  o poskytnutí dotace z rozpočtu města se SK 

Petrovice n. Orlicí, z. s..  Touto smlouvou město poskytuje investiční dotaci ve výši 330.000,- 

Kč na vybudování závlahy fotbalového hřiště. Dotace byla poskytnuta na základě Žádosti o 

poskytnutí individuální dotace ze dne 31. 10. 2018. ZM schválilo její poskytnutí  dne 10. 12. 

2018. Příjemce je povinen předložit vyúčtování  nejpozději do 15. 12. 2019. Dotace ve vedena 

na účtu 373. Smlouva o poskytnutí dotace byla zveřejněna na elektronické úřední desce v 

souladu se zákonem 250/2000 Sb., v platném znění. 

Město uzavřelo dne 22. 1. 2019 Smlouvu  o poskytnutí dotace z rozpočtu města s TJ Sokol 

Křivice, z.s.  Touto smlouvou město poskytuje dotaci ve výši 100.000,- Kč na úhradu výdajů 

na výměnu stávajícího vybavení a zařízení budov TJ. Dotace byla poskytnuta na základě 

Žádosti o poskytnutí individuální dotace ze dne 26. 10. 2018. ZM schválilo její poskytnutí  

dne 10. 12. 2018. Příjemce je povinen předložit vyúčtování  nejpozději do 15. 12. 2019. 

Dotace ve vedena na účtu 373. Smlouva o poskytnutí dotace byla zveřejněna na elektronické 

úřední desce v souladu se zákonem 250/2000 Sb., v platném znění. 

 

Výše uvedené smlouvy byly zveřejněny na elektronické úřední desce v souladu se zákonem 

250/2000 Sb., v platném znění. Poskytnuté dotace byly k 31.12.2019 zaúčtovány na účet 572. 

 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

Při závěrečném přezkoumání hospodaření byly namátkou zkontrolovány následující smlouvy 

a další podklady k přijatým dotacím zaslané elektronicky. Tyto smlouvy a podklady jsou 

součástí spisu č.j. KUKHK-22052/EK/2019. Dotace byly kontrolovány z hlediska zaúčtování. 

 

- UZ 13 015 - Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo městu neinvestiční dotaci na 

výkon sociální práce ve výši 502 231,- Kč. Dotace nebyla vyčerpána v plné výši z důvodu 

neobsazení pozice sociálního pracovníka, vratka nevyčerpané dotace ve výši 186 519,- Kč 

byla uhrazena dne 31.1.2020 

 

- UZ 14 004 - dotace na výdaje jednotek SDH ve výši 38 000,- Kč a 150 000,- Kč, dotace jsou 

k 31.12.2019 vedeny na účtu 672 

 

- UZ 15 011 - Ministerstvo životního prostředí poskytlo městu neinvestiční dotaci ex post na 

projekt "Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Týniště 

nad Orlicí" ve výši 2 781 735,50 Kč, dotace je k 31.12.2019 vedena na účtu 374, 388, 672   
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- UZ 15 011 - Ministerstvo životního prostředí poskytlo městu v roce 2018 neinvestiční dotaci 

z Operačního programu životního prostředí na akci "Projekt úprav městského parku v Týništi 

nad Orlicí" ve výši 862 370,08 Kč a v roce 2019 Kč 6 751,80 Kč, termín pro předložení 

dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce byl stanoven do 30.9.2022, dotace je k 

31.12.2019 zaúčtována na účtech 472, 388, 672 

 

- UZ 17 016, 17 969 - neinvestiční a investiční dotace ex post od Ministerstva pro místní 

rozvoj z programu IROP na realizaci projektu "Cvičná kuchyně Týniště nad Orlicí", termín 

předložení závěrečného vyhodnocení akce je stanoven do 31.10.2020, v roce 2019 byla 

poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 172 754,65 Kč a investiční ve výši 1 248 296,01 Kč, 

profinancovaná část dotace je vedena na účtech 374, 388, 672 a 403 

 

- UZ 22 500 - investiční dotace z programu EFEKT 2 Ministerstva průmyslu a obchodu na  

projekt "F19_TýništěnO_VO"  ve výši 1 139 852,- Kč, termín pro předložení závěrečného 

vyhodnocení akce byl stanoven do 30.4.2021, dotace je k 31.12.2019 vedena na účtech 472, 

388, 403 

 

- UZ 29 014 - neinvestiční dotace od MZ na umělou obnovu sadbou a na zajištění lesních 

porostů ve výši 112 560,- Kč a 4 200,- Kč, dotace jsou zaúčtovány k 31.12.2019 na účtu 672 

 

- UZ 29 015 - neinvestiční dotace od MZ v celkové výši 29 180,- Kč, z toho příspěvek na 

přibližování dříví strojem nebo vlečením po zemi ve výši 4 920,- Kč a 18 740,-Kč, příspěvek 

na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích ve výši 5 520,- Kč 

 

- UZ 29 030 - neinvestiční dotace od MZ na kůrovcovou kalamitu ve výši 190 383,- Kč, 

dotace je k 31.12.2019 vedena na účtu 672  

 

- UZ 98 018 - neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů, bytů ve výši 30 135,- Kč je vedena na 

účtu 672 

 

- UZ 98 348 - na výdaje spojené s konáním voleb do EP získalo město dotaci ve výši 247 

000,- Kč, vratka ve výši 39 903,33 Kč je vedena k 31.12.2019 na účtu 374 a byla uhrazena 

dne 23.1.2020 

 

Královéhradecký kraj poskytl: 

 

Průtokovou neinvestiční dotaci pro:   

-  Mateřskou školu – Město, Týniště nad Orlicí ve výši 38 934,- Kč na akci „Potravinová 

pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III – obědy do škol" 

- Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí ve výši 42 000,- Kč na akci „50.tý týništský 

divadelní podzim 2019" a ve výši 70 000,- Kč na akci „XXIV. týništský swingový festival 

Jardy Marčíka dne 31.5. a 1.6. 2019“ 

-  Dům dětí a mládeže, Týniště nad Orlicí ve výši 40 000,- Kč v rámci projektu „Reprezentace 

ČR na ME Francie město Agen - Mažoretky POM POM DANCE DDM Týniště nad Orlicí“ 

na částečnou úhradu výdajů na cestu do Francie, tam i zpět 

-  Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí na poskytování sociálních služeb v domovech pro 

seniory v celkové výši 5 844 500,- Kč 

 

-  Neinvestiční dotaci ve výši 20 000, Kč na akci „Rozšíření řidičského oprávnění pro dva 

členy JPO II – Týniště nad Orlicí“ – termín realizace stanoven od 1.1.2019 do 30.11.2020, 
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závěrečné vyúčtování dle prohlášení zástupců města bylo vyhotoveno, ale nebylo předloženo,  

k 31.12.2019 vedeno na účtu 472 a 388/672  

 

Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké vnímané 

rizikovosti daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. 

Detailní prověřování tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení 

jeho rizikovosti v příštích obdobích. V rámci základního posouzení předmětu nebyly shledány 

chyby a nedostatky.  

 

Smlouvy o výpůjčce 

Smlouva o bezplatné výpůjčce ze dne 7.5.2019 uzavřená s obcí Lípa nad Orlicí - město jako 

výpůjčitel podílu 14/67 pozemku p.č. 2022, předmětem výpůjčky je provozování pohřební 

služby. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou od 7.5.2019. Výpůjčka byla schválena radou 

města dne 6.5.2019. 

 

Smlouvy o přijetí úvěru 

Smlouva o hypotečním úvěru uzavřená s Komerční bankou a.s. dne 2.1.2003 včetně dodatků. 

Úvěr ve výši 11 000 000,- Kč je určen na výstavbu 20 b.j. a bude splácen do roku 2023, výše 

měsíční splátky činí 14 902,71 Kč. Zůstatek úvěru k 30.9.2019 činí 661 451,49 Kč. Úvěr je 

zajištěn zástavním právem k nemovitostem. Stav k 31.12.2019 činí 621 426,11 Kč. 

 

Smlouva o úvěru s Komerční bankou a.s. ze dne 27.3.2019. Úvěr ve výši 15 000 000,- Kč je 

určen na úpravu křižovatky Mostecká a Turkova Týniště nad Orlicí a bude splácen do 

31.12.2024, počínaje dnem 31.1.2020, výše měsíční splátky činí 250 000,- Kč. Zajištění úvěru 

nebylo sjednáno. Stav k 31.12.2019 činí 15 000 000,- Kč. 

 

Dokumentace k veřejným zakázkám 

Namátková kontrola veřejných zakázek  

 

        „Úprava křižovatky Mostecká Turkova Týniště nad Orlicí“    

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

- zvolena byla 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“),  

- výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení a k prokázání kvalifikace a 

zadávací dokumentace, včetně pokynů pro zpracování nabídky – ze dne 25. 1. 2019, zástupce 

zadavatele – Regional Development Agency, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, 

projektová dokumentace k úpravě křižovatky zpracována – VIAPROJEKT s. r. o., Hradec 

Králové, IČ: 27476049, projektová dokumentace k demolici stavebního objektu zpracována – 

IRBOS s. r. o., Kostelec nad Orlicí, předpokládaná hodnota VZ – 18 000 000,- Kč bez DPH, 

předmětem VZ jsou stavební práce – úprava křižovatky včetně navazujících částí vozovky a 

souvisejících ploch, součástí VZ je i demolice stavebního objektu č. p. 37, projektové 

dokumentace včetně dalších příloh, jsou součástí výzvy k podání nabídek, nejedná se o VZ 

dělenou na části – doporučení: ověřovatel doporučuje zadavateli, aby ještě před vyhlášením 

zadávacího řízení (zveřejněním), za situace, že se jedná v zásadě o dvě plnění (viz 2 

samostatné projektové dokumentace), tj. demolice stavebního objektu a úpravu křižovatky, s 

odkazem i na hospodárný výdaj z veřejného rozpočtu – případná úspora finančních prostředků 

(viz odkaz na ustanovení § 4 zákona č. 320/2001 Sb.), nebylo vhodné prověřit a případně 

umožnit právě tzv. dílčí plnění (viz odkaz na ustanovení § 35 ve spojení s ustanovením § 18 

ZZVZ), tzn., že by některý z uchazečů podal nabídku pouze na jednu část, tj. demolici a druhý 
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uchazeč by podal nabídku na úpravu křižovatky, nebo by jeden uchazeč podal nabídku na obě 

části. Na straně druhé, však musí zadavatel mimo jiné v případě využití tzv. dílčího plnění 

také pečlivě zvážit, zda mu takové rozdělení veřejné zakázky na části nepřinese nějaká 

neúměrná rizika či nepřiměřené obtíže, což se právě zjistí tak, že se např. využije tzv. tržní 

konzultace – viz odkaz na ustanovení § 33 a další příslušná ustanovení ZZVZ.  

Pro lepší orientaci v dané problematice, odkazuji na rozhodovací činnost věcně příslušných 

soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - srovnejte přiměřeně např. soudní 

rozhodnutí NSS č. 3 As 212/2014 – 36, NSS č. 1 Afs 20/2008; Rozsudek Krajského soudu v 

Brně sp. zn. 62 Af 7/2010; Rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 57/2011; 

Rozhodnutí ÚOHS č. j. ÚOHS-S4347/2011/VZ-10215/2014/514/JNv;   

- výzva k podání nabídek byla zveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje dne 25. 1. 

2019 – viz:  

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

M-475443643/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-

475443643/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-499032653-

475443642/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-499032653-475443642, žádosti o 

vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručeny pomoci elektronického nástroje 

zadavatele; uveřejnění vysvětlení zadavatelem – ve výzvě upraveno – návaznost na 

prodloužení lhůty pro podání nabídek; termín zahájení realizace – duben 2019 (termín bude 

upřesněn po dohodě se zadavatelem), předání a převzetí staveniště – 5 pracovních dnů před 

zahájením realizace stavby, závazný termín dokončení stavby – maximálně do 31. 10. 2019, 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků – maximálně do 15. 11. 2019, počátek běhu 

záruční lhůty – následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků; návrhová 

smlouva o dílo zpracována – příloha zadávací dokumentace, požadavky na kvalifikaci 

zadavatelem stanoveny (viz případná provázanost na ustanovení § 33 ZZVZ – viz níže), 

nabídky budou podávány přes elektronický nástroj zadavatele, podané nabídky budou 

chráněny šifrováním jeho obsahu – šifrovací klíč, hodnocení nabídek – dle ekonomické 

výhodnosti – nejnižší nabídková cena s DPH, lhůta pro podání nabídek – dne 13. 2. 2019 v 

13. 00 hodin, otevírání nabídek – dne 13. 2. 2019 v 13. 01 hodin, otevírání nabídek se mají 

právo zúčastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě, oznámení o 

výběru dodavatele a oznámení o vyloučení účastníka bude zveřejněno na profilu zadavatele,  

- vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečná informace č. 1 od uchazeče MATEX HK s. r. 

o. – zadavatelem zpracováno dne 1. 2. 2019, zveřejněno dne 5. 2. 2019 – viz: 

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

M-475443643/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-

475443643/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-499032653-

475443642/EvidenceUverejneni-499032653-475443642/DI2016-522623041, předmětné 

vysvětlení avšak nelze otevřít z důvodu mimořádné provozní události IS NEN, přičemž toto 

zjištění nelze klást za vinu zadavateli, neboť se jedná o technickou závadu na straně 

provozovatele elektronické aplikace – doporučení ověřovatele: zadavateli je vhodné 

doporučit, aby se spojil s podporou aplikace a předmětnou písemnost opětovně v aplikaci 

aktivoval (s podporou to osobně ověřovatel konzultoval, tento postup byl podporou 

odsouhlasen), 

- protokol o otevírání nabídek v písemné podobě – ze dne 13. 2. 2019, zpracován a podepsán, 

evidovány a otevřeny byly 4 doručené elektronické nabídky – bylo ověřeno, že nabídky byly 

otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne 13. 2. 2019 po 13. 00 hodině – ve spisu 

založeno,  

- čestné prohlášení ke střetu zájmů – ze dne 13. 2. 2019, podepsáno, 

- písemná zpráva o hodnocení nabídek – ze dne 13. 2. 2019, digitálně podepsána dne 19. 2. 

2019, hodnoceny byly 4 doručené nabídky, nejnižší nabídkovou cenu předložil dodavatel 
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Stavitelství DS s. r. o., Mírová 1446, Rychnov nad Kněžnou, nabídková cena – 16 708 778,02 

Kč s DPH, 

- protokol o jednání komise ze dne 13. 2. 2019 – podepsán, 

- výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele – ze dne 13. 2. 2019, 

podepsán členy komise, digitálně podepsán dne 19. 2. 2019,  

- rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – ze dne 19. 2. 2019, schváleno Radou města 

Týniště nad Orlicí dne 18. 2. 2019, digitálně podepsáno dne 19. 2. 2019, 

- oznámení o výběru dodavatele – ze dne 19. 2. 2019, podepsáno dne 19. 2. 2019, vybrán 

dodavatele – Stavitelství DS s. r. o., elektronicky zveřejněno dne 20. 2. 2019 – viz: 

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

M-475443643/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-

475443643/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-499032653-

475443642/OstatniDokumenty-499032653-475443642/, 

- výzva vybranému dodavateli k předložení dokladů – ze dne 25. 2. 2019, požadované 

písemnosti doloženy, 

- namátková kontrola písemností, doložených dodavatelem zadavateli v nabídce – doloženo 

požadované, 

- písemná zpráva zadavatele – ze dne 2. dubna 2019, elektronicky zveřejněno dne 3. 4. 2019, 

- oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení – zveřejněno ve věstníku VZ dne 3. 4. 

2019 – viz:https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/111711, 

- smlouva o dílo č. 2/2019 – oboustranně podepsána dne 25. 3. 2019, zhotovitel díla – 

Stavitelství DS s. r. o., IČ: 25923281, cena díla – úprava křižovatky – 14 190 199,04 Kč s 

DPH; demolice objektu – 2 518 578,98 Kč s DPH, celková cena díla – za celý předmět plnění 

– 16 708 778,02 Kč s DPH,  

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2019 – oboustranně podepsán dne 27. 6. 2019, 

předmětem dodatku je úprava ceny díla – viz méně práce a více práce – nová cena díla činí 17 

414 996,58 Kč s DPH, bez DPH 14 392 559,15 Kč, 

- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2019 – oboustranně podepsán dne 22. 10. 2019, schválen 

zastupitelstvem města dne 21. 10. 2019 - Usnesení č. 6, předmětem dodatku je úprava ceny 

díla – viz více práce a méně práce – za celý předmět VZ cena díla činí 18 221 308,60 Kč s 

DPH, cena bez DPH 15 058 932,72 Kč,  

- zápis o předání a převzetí stavby – ze dne 24. 10. 2019, bez zjištěných vad a nedodělků, 

- protokol o předání staveniště – ze dne 1. 4. 2019, 

- plnění ze smlouvy o dílo: 

 

faktura č. 19020, ze dne 24. 10. 2019, fakturovaná částka ve výši – 806 312,02 Kč s DPH, 

faktura č. 19018, ze dne 23. 9. 2019, fakturovaná částka ve výši – 507 160,61 Kč s DPH, 

faktura č. 19015, ze dne 30. 8. 2019, fakturovaná částka ve výši – 3 483 090,27 Kč s DPH, 

faktura č. 19007, ze dne 5. 6. 2019, fakturovaná částka ve výši -   2 076 627,36 Kč s DPH, 

faktura č. 19012, ze dne 31. 7. 2019, fakturovaná částka ve výši – 2 562 045,22 Kč s DPH, 

faktura č. 19002, ze dne 3. 5. 2019, fakturovaná částka ve výši – 4 299 377,34 Kč s DPH, 

faktura č. 19010, ze dne 1. 7. 2019, fakturovaná částka ve výši – 4 486 695,78 Kč s DPH,   

fakturace celkem – 18 221 308,60 Kč s DPH – souhlasí s cenou uvedenou ve smlouvě o dílo 

včetně uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo,  

- zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele - věstníku VZ: 

Smlouva o dílo – oboustranně podepsána dne 25. 3. 2019, zveřejněna dne 3. 4. 2019, 17. 4. 

2019, 27. 3. 2019, 22. 10. 2019, 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – oboustranně podepsán dne 27. 6. 2019, zveřejněn dne 3. 7. 

2019 – zveřejněno v zákonem stanoveném termínu – viz: 

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



 

 

Pivovarské nám. 1245  

500 03 Hradec Králové 

11 

M-475443643/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-

475443643/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-499032653-

475443642/EvidenceUverejneni-499032653-475443642/DOK-634435794, 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – oboustranně uzavřen dne 22. 10. 2019, zveřejněn dne 24. 

10. 2019 – zveřejněn v zákonem stanoveném termínu – viz:  

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

M-475443643/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-

475443643/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-499032653-

475443642/EvidenceUverejneni-499032653-475443642/DOK-745390777, 

 

- zveřejnění ceny skutečně uhrazené – ke dni 25. 10. 2019 nezveřejněna; zákonem stanovená 

lhůta pro zveřejnění ještě neuplynula – doporučení – nezapomenout zveřejnit cenu skutečně 

uhrazenou v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 ZZVZ 

 

Touto kontrolou není dotčena případná kontrola ze strany jiného kontrolního orgánu. 

 

 „Oprava varny ZŠ, Týniště nad Orlicí“    

 

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

- zvolena byla 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“), 

- výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení a k prokázání kvalifikace a 

zadávací dokumentace stavby včetně pokynů pro zpracování nabídky (dále též i ZD) – 

zjednodušené podlimitní řízení, ze dne 12. 2. 2019, zástupce zadavatele – Regional 

Development Agency, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492, předpokládaná hodnota VZ – 6 

320 801,- Kč bez DPH, předmětem VZ jsou stavební práce – oprava varny kuchyně pro ZŠ, 

oprava spočívá ve výměně nových zařizovacích předmětů, v kompletním vybavení varny a 

nově budou opraveny veškeré rozvody vody, kanalizace, topení, větrání, elektroinstalace, 

podlahy a obklady, projektová dokumentace zpracována, výzva k podání nabídek (ZD) byly 

uveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje dne 12. 2. 2019 – viz: 

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

M-475443643/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-

475443643/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-525652426-

475443642/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-525652426-475443642, termín zahájení 

realizace stavby – dne 15. 6. 2019, závazný termín dokončení stavby – max. dne 23. 8. 2019, 

návrhová smlouva o dílo zpracována, hodnocení nabídek – nejnižší nabídková cena s DPH, 

lhůta pro elektronické podání nabídek – dne 4. 3. 2019 v 10. 00 hodin, otevírání obálek se 

uskuteční dne 4. 3. 2019 v 10. 01 hodin, otevírání obálek se mají právo zúčastnit dodavatelé, 

kteří podali svoji nabídku, 

- rozhodnutí o jmenování komise – ze dne 19. 2. 2019, podepsáno, 

- prezenční listina účastníků otevírání nabídek – zúčastnili se 2 dodavatelé, 

- protokol o otevírání obálek v písemné podobě – ze dne 4. 3. 2019, písemná podoba, 

podepsán, doručeny a otevřeny byly 4 nabídky - bylo ověřeno, že nabídky byly otevřeny po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne 4. 3. 2019 po 10. 00 hodině – založeno ve spisu, 

- čestné prohlášení ke střetu zájmů – ze dne 4. 3. 2019, podepsáno, 

- písemná zpráva o hodnocení nabídek – ze dne 4. 3. 2019, podepsáno, hodnoceny byly 4 

doručené nabídky, nejnižší nabídkovou cenu předložil dodavatel ISOTEP s. r. o., IČ: 

25263498, nabídková cena – 7 199 260,14 Kč s DPH, 

- protokol o jednání komise – ze dne 4. 3. 2019, podepsán, 
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- výsledek posouzení splnění podmínek účasti – ze dne 1. 3. 2019, podepsán, 

- rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – ze dne 6. 3. 2019, podepsáno, ISOTEP s. r. o., 

zveřejněno dne 7. 3. 2019 – viz: 

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

M-475443643/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-

475443643/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-525652426-

475443642/OstatniDokumenty-525652426-475443642/, 

- oznámení o výběru dodavatele – ze dne 7. 3. 2019, podepsáno, zveřejněno dne 7. 3. 2019, 

- výzva vybranému dodavateli k předložení dokladů – ze dne 20. 3. 2019, podepsáno, 

- smlouva o dílo – oboustranně podepsána dne 2. 4. 2019, zhotovitel díla – ISOTEP s. r. o., 

cena díla – 7 199 260,14 Kč s DPH, 

- dodatek ke smlouvě o dílo nebyl uzavřen – nebyl doložen, 

- oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení – zveřejněno dne 15. 4. 2019 – viz: 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/113381, 

- písemná zpráva zadavatele – ze dne 12. 4. 2019 – zveřejněno dne 15. 4. 2019, 

- plnění ze smlouvy o dílo: 

faktura č. H 190278, ze dne 5. 8. 2019, fakturovaná částka ve výši 1 675 327,84 Kč s DPH;  

faktura č. H 190219, ze dne 2. 7. 2019, fakturovaná částka ve výši 270 595,83 Kč s DPH; 

faktura č. H 190324, ze dne 23. 8. 2019, fakturovaná částka ve výši 5 253 336,47 Kč s DPH; 

fakturace celkem činí – 7 199 260,14 Kč s DPH – souhlasí s cenou uvedenou ve smlouvě o 

dílo,  

- zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele – dne 5. 4. 2019, zveřejněno v zákonem 

stanoveném termínu, 

- zveřejnění ceny skutečně uhrazené – zveřejněno – 

viz:https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadava

teliM-475443643/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-

475443643/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-525652426-

475443642/VysledekZadavacihoPostupu-525652426-475443642/. 

 

Touto kontrolou není dotčena případná kontrola ze strany jiného kontrolního orgánu. 

 

 „Cvičná kuchyně Týniště nad Orlicí“    

 

 akce je spolufinancována z MMR ČR – IROP (poskytovatel dotace) – Registrace akce 

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03O001481, ze dne 6. 9. 2019, financování ex post, 

souhrn financování celkem – 1 495 842,81 Kč, změnové rozhodnutí nebylo vydáno – nebylo 

doloženo, ke dni 25. 10. 2019 bez veřejnosprávní kontroly ze strany poskytovatele dotace či 

jiného věcně příslušného orgánu apod.; akce je pod kontrolou poskytovatele dotace, byla 

zvolena 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 dotace; porušení rozpočtové kázně apod., což může mít pro obec dopad 

na výsledek hospodaření; předmětem kontroly nejsou specifické podmínky programu či jiné 

programové dokumenty - gesce poskytovatele,výzva k podání nabídek a zadávací 

dokumentace – ze dne 17. 5. 2019, VZMR na stavební práce, spolufinancována z IROP, 

zástupce zadavatele – CEP a. s., IČ: 27529576, VZ byla vyhlášena formou tzv. uzavřené 

výzvy – viz obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Metodický pokyn pro oblast zadávání 

veřejných zakázek – IROP, předmětem VZ jsou stavební práce – vybudování odborné učebny 
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cvičné kuchyně včetně dodávek pro cvičnou kuchyni, včetně vybudování nezbytného zázemí, 

WC,…, projektová dokumentace zpracována, předpokládaná hodnota VZ – 1 239 481,- Kč 

bez DPH, předpokládaná hodnota VZ byla stanovena s ohledem na vypracovaný položkový 

rozpočet s výkazem výměr – viz projektová dokumentace, doba plnění – zahájení – bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště, dokončení díla – 

nejpozději do 30. 9. 2019 od uzavření smlouvy o dílo, způsobilost – základní, profesní, 

technická byla stanovena, vysvětlení zadávací dokumentace – lhůty stanoveny, návrhová 

smlouva o dílo zpracována, pojištění požadováno – viz návrhová smlouva o dílo, hodnocení 

nabídek – nejnižší nabídková cena s DPH, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny – 

ověřovatel doporučuje zadavateli, aby vzhledem k tomu, že hodlá ověřovat mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu, aby ve výzvě k podání nabídek či zadávací dokumentaci uvedl 

rovněž metodiku hodnocení – pravidla hodnocení; lhůta pro podání nabídek – dne 3. 6. 2019 

v 10. 00 hodin, otevírání obálek – dne 3. 6. 2019 bez zbytečného odkladu po skončení lhůty 

pro podání nabídek – pro uchazeče je otevírání obálek veřejné, zadávací lhůta – 90 dnů od 

konce lhůty pro podání nabídek, přílohy – krycí list nabídky, projektová dokumentace, 

návrhová smlouva o dílo, čestné prohlášení, seznam poddodavatelů, slepý položkový rozpočet 

s výkazem výměr,projektová dokumentace – namátková kontrola soupisu prací a 

dodávek,zadavatel oslovil 3 dodavatele – viz seznam oslovených dodavatelů – 

emailem,čestné prohlášení ke střetu zájmů – vyhotoveno, podepsáno, ze dne 27. 5. 2019,  

jmenování členů pro otevírání obálek a členů hodnotící komise – ze dne 14. 5. 2019, 

podepsáno,seznam účastníků VZ – nabídku podali 3 oslovení uchazeči,protokol o otevírání 

obálek – vyhotoven, podepsán všemi členy komise, ze dne 3. 6. 2019 v 10. 04 hodin, 

doručeny a otevřeny byly 3 nabídky,zpráva č. 1 o výsledku posouzení splnění podmínek 

účasti a o jednání hodnotící komise – ze dne 3. 6. 2019, hodnoceny byly 3 doručené nabídky, 

nejnižší nabídkovou cenu předložil dodavatel Tomáš Dostál, IČ: 74409883, žádost o 

objasnění a doplnění údajů v nabídce – ze dne 3. 6. 2019, oslovený dodavatel – Tomáš Dostál, 

lhůta pro doplnění apod., byla stanovena na dne 6. 6. 2019, odesláno emailem dne 3. 6. 

2019,objasnění zasláno dne 5. 6. 2019 emailem,zpráva č. 2 o výsledku posouzení splnění 

podmínek účasti a o jednání hodnotící komise – ze dne 7. 6. 2019, požadované bylo 

objasněno a doloženo,rozhodnutí o výběru dodavatele – ze dne 17. 6. 2019, podepsáno, 

vybrán dodavatel – Tomáš Dostál, IČ: 74409883, nabídková cena – 1 549 971,27 Kč s DPH, 

odesláno všem účastníkům emailem dne 19. 6. 2019, výzva k součinnosti a podpisu smlouvy 

– ze dne 19. 6. 2019, podepsáno, odesláno dne 19. 6. 2019 emailem,rozhodnutí o výběru 

dodavatele – ze dne 17. 6. 2019, odesláno emailem rovněž dne 17. 6. 2019,smlouva o dílo – 

zhotovitel díla Tomáš Dostál, Štěpánovsko 3, IČ: 74409883, cena díla – 1 549 971,27 Kč s 

DPH (bez DPH 1 280 967,99 Kč), oboustranně podepsána dne 27. 6. 2019, schválena 

zastupitelstvem – viz Usnesení z 4. zasedání ze dne 24. 6. 2019, bod 6,zveřejnění smlouvy o 

dílo na profilu zadavatele – věstníku VZ – smlouva o dílo oboustranně podepsána dne 27. 6. 

2019, zveřejněna dne 3. 7. 2019 – zveřejněno v zákonem stanoveném termínu – 

viz:https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadava

teliM-475443643/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-

475443643/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-634453050-

475443642/EvidenceUverejneni-634453050-475443642/VYS-634485888; dodatek ke 

smlouvě o dílo nebyl uzavřen – nebyl předložen,  plnění ze smlouvy o dílo – faktura č. 

2019098, ze dne 4. 7. 2019, fakturovaná částka ve výši – 750 000,- Kč s DPH; faktura č. 

2019146, ze dne 27. 9. 2019, fakturovaná částka ve výši – 799 971,27 Kč s DPH, fakturováno 

celkem – 1 549 971,27 Kč s DPH – souhlasí s cenou uvedenou ve smlouvě o dílo,zveřejnění 

ceny skutečně uhrazené s odkazem na ustanovení § 2193 ZZVZ – doporučení – 

nezapomenout zveřejnit – viz: 

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli
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M-475443643/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-

475443643/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-634453050-

475443642/VysledekZadavacihoPostupu-634453050-475443642/.     

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

věcně a místně příslušného orgánu. 

 

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.  

 

Výsledky kontrol zřízených organizací 

Namátkou byly předloženy Protokoly z kontrol příspěvkových organizací provedených v roce 

2019: 

- Mateřská škola Město, Mateřská škola U Dubu, Základní umělecká škola, Dům dětí a 

mládeže 

Protokoly jsou součástí spisu č.j. KUKHK-22052/EK/2019. 

 

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití 

Město má zřízen sociální fond. Tvorbu a čerpání sociálního fondu pro rok 2019 upravuje 

Kolektivní smlouva. Fond rozvoje bydlení byl zrušen na zasedání zastupitelstva dne 

16.12.2019. 
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B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání 

 

Při přezkoumání hospodaření města Týniště nad Orlicí 

 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

 

 

C. Plnění opatření 

 

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných  

 

a)  při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky  

 

 

nebyly zjištěny 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 2019  

 

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 2019 

 

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 2019 

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,89 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,07 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 8,78 % 

  

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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Krajský úřad Královéhradeckého kraje, dne 27.04.2020 

 

 

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: 

 

Naďa Naglová   

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

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

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

Ivana Marková ……………………………………………….. 

Bc. Jana Šrůtková ……………………………………………….. 

kontrolor 

 

 

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na straně 1 této Zprávy, kteří se 

podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoumání již členy 

kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dílčího přezkoumání 

hospodaření města Týniště nad Orlicí. 

 

 

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 20 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Libor Koldinský . 
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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 zástavní smlouvu, smlouvu 

o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, nepořídil 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 50.000,00 Kč. 

 

 

 

Převzal dne: 22.04.2020 

 

 

 

 
Libor Koldinský   

…………………………………………. 

starosta  

…………………………………………. 
podpis 

 

 

 

 

Rozdělovník : 

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1 Týniště nad Orlicí Libor Koldinský   

2 1  Královéhradecký kraj Naďa Naglová  

 

 

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 

Bc. Jana Šrůtková  725101265  jsrutkova@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 15 621 426,11 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 15 621 426,11 Kč

Příjem v roce 2019

Příjem v roce 2018

Příjem v roce 2017

Příjem v roce 2016

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 -0,473979085 0%

12,60%

74 375 397,45 Kč

139 167 866,00 Kč

129 850 204,00 Kč

122 643 233,00 Kč

104 174 680,00 Kč

495 835 983,00 Kč

123 958 995,75 Kč
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