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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření města Petřvald,
IČ 00297593 za rok 2020
Přezkoumání hospodaření města za rok 2020 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 3. 3. 2020.

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

Ing. Radka Smyčková Adamusová

kontrolor pověřený řízením

387/03/2020

2865

Ing. Eliška Švaňová

kontrolor

389/03/2020

2736

Kontrolní skupina

Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 6. 2020 bylo vykonáno ve dnech 21. 9. 2020 - 22. 9. 2020, místem
provedení přezkoumání hospodaření byl Městský úřad Petřvald.
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2020 bylo vykonáno ve dnech 1. 3. 2021 - 2. 3. 2021,
místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 31. 8. 2020.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 2. 3. 2021.

Zástupci územního celku, kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
- Ing. Jiří Lukša, starosta
- Ing. Šárka Lehnerová, vedoucí finančního odboru
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
-

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků,
finanční operace, týkající se cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí,
k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem,
ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
-

dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzorku finančních, účetních
a majetkoprávních operací:
- akce " Chodník kolem ZŠ a ul. Školní v Petřvaldě - 1. etapa",
- akce "Oprava místních komunikací 2020",
- akce "Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Petřvald"
- veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Petřvald,
- odměňování členů zastupitelstva města,
- kupní smlouvy ze dne 5. 3. 2020, ze dne 7. 1. 2020, ze dne 30. 11. 2020, ze dne 15. 7. 2020, ze dne
8. 7. 2020 a ze dne 25. 5. 2020,
- darovací smlouvy ze dne 2. 1. 2020, ze dne 4. 2. 2020 a ze dne 25. 9. 2020,
- smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 18. 5. 2020 a ze dne 22. 6. 2020.

Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti, uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“.

2/13
tel.: 595 622 222

IČ: 70890692

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha

fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00

www.msk.cz

Čj.:

MSK 23154/2021

Sp. zn.:

KON/7282/2020/Sam

A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2020
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.


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

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě


při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že
 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 3.028.605,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 19.049.550,67)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

2,42 %
5,85 %
1,81 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost města


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

4,88 %

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 %
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2019
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek
nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.
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V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.

Datum vyhotovení: 2. 3. 2021

Zprávu zpracovaly:
Ing. Radka Smyčková Adamusová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Eliška Švaňová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
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Seznam předložených dokumentů:
akce " Chodník kolem ZŠ a ul. Školní v Petřvaldě - 1. etapa"
- usnesení rady města č. 23/168 ze dne 16. 1. 2020 - rada města schvaluje znění výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod označením "Chodník kolem ZŠ na ul. Školní
v Petřvaldě - 1. etapa",
- výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne
30. 1. 2020 včetně příloh zveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných
zakázek E-ZAK dne 30. 1. 2020, (osloveno 6 dodavatelů v systému E-ZAK),
- protokol o otevírání nabídek ze dne 17. 2. 2020 (8 nabídek z toho 1 nabídka byla účastníkem
zneplatněna a nebyla součástí hodnocení),
- zpráva o hodnocení nabídek ze dne 17. 2. 2020 včetně výsledku hodnocení nabídek,
- protokol o 1. jednání hodnotící komise ze dne 17. 2. 2020,
- usnesení rady města č. 25/186 ze dne 26. 2. 2020 - rada města rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky a o uzavření smlouvy se společností MVEX stavby s.r.o. za nabídkovou cenu Kč 478.440,63
bez DPH,
- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 27. 2. 2020 (zveřejněno v systému E-ZAK dne
27. 2. 2020),
- výzva k součinnosti k uzavření smlouvy ze dne 27. 2. 2020,
- smlouva o dílo ze dne 3. 3. 2020 uzavřená se zhotovitelem MVEX stavby s.r.o. na zhotovení díla
"Chodník kolem ZŠ na ul. Školní v Petřvaldě - 1. etapa" ve výši Kč 478.440,63 bez DPH (cena včetně
DPH - Kč 578.913,16), smlouva o dílo uveřejněna na profilu zadavatele dne 3. 3. 2020,
- usnesení rady města č. 32/233 ze dne 24. 6. 2020 - rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1
se společností MVEX stavby s.r.o. (cena celkem po změně činí Kč 566.071,93 bez DPH),
- dodatek č. 1 ze dne 26. 6. 2020 uzavřen se zhotovitelem MVEX stavby s.r.o. (předmět dodatku uveden
v článku II. Smlouvy), celková cena po změně činí Kč 566.071,93 bez DPH (cena včetně
DPH - Kč 684.947,03), dodatek č. 1 uveřejněn na profilu zadavatele dne 26. 6. 2020,
- účetní doklady č. 811398 ze dne 30. 6. 2020 (předpis ve výši Kč 684.947,03 včetně DPH) a č. 101595
ze dne 30. 7. 2020 (platba),
- výdaj rozpočtově kryt schváleným rozpočtem města roku 2020,
- výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy uveřejněna na profilu zadavatele,
- dokumenty k veřejné zakázce jsou připojeny elektronicky v elektronickém nástroji E-ZAK,
- kolaudační souhlas o povoleném účelu užívání stavby ze dne 25. 9. 2020,
- účetní doklad č. 400178 ze dne 25. 9. 2020 - zařazení na majetkový účet, soupis všech nákladů
souvisejících s akcí, evidenční karta majetku - inventární číslo 10992,
akce "Oprava místních komunikací 2020"
- usnesení rady města č. 24/181 ze dne 13. 2. 2020 - rada města schvaluje znění zadávací dokumentace
veřejné zakázky "Oprava místních komunikací 2020",
- usnesení rady města č. 26/198 ze dne 12. 3. 2020 - rada města rozhodla o uzavření smlouvy
s uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o. s nabídkovou cenou Kč 4.948.832,91 bez DPH,
- usnesení rady města č. 30/226 ze dne 11. 6. 2020 - rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1 (cena
díla se snižuje o Kč 49.717,62 bez DPH, cena celkem po změně činí Kč 4.899.115,29 bez DPH),
- zveřejnění zjednodušeného podlimitního řízení ve věstníku veřejných zakázek:
- výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku na stavební práce včetně příloh zveřejněna
prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK dne 14. 2. 2020
(osloveno 5 dodavatelů v systému E-ZAK),
- čestné prohlášení ke střetu zájmů ze dne 3. 3. 2020,
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protokol o 1. jednání hodnotící komise ze dne 3. 3. 2020 včetně protokolu o posouzení kvalifikace
a zprávy o hodnocení nabídek (seznam hodnocených nabídek - 5 nabídek),
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 13. 3. 2020 (zveřejněno prostřednictvím
elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK),
výzva k součinnosti k uzavření smlouvy ze dne 31. 3. 2020,
smlouva o dílo ze dne 1. 4. 2020 na realizaci veřejné zakázky s názvem "Oprava místních komunikací
2020" uzavřená se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., cena díla Kč 4.948.832,91 bez DPH
(včetně DPH - Kč 5.988.087,82), smlouva uveřejněna na profilu zadavatele dne 7. 4. 2020,
písemná zpráva zadavatele ze dne 7. 4. 2020 (zveřejněno prostřednictvím elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK),
dodatek č. 1 ze dne 12. 6. 2020 uzavřený se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., cena díla
celkem Kč 4.899.115,29 bez DPH (cena díla včetně DPH - Kč 5.927.929,50), dodatek č. 1 uveřejněn
na profilu zadavatele dne 12. 6. 2020,
výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy uveřejněna na profilu zadavatele,
dokumenty k veřejné zakázce jsou připojeny elektronicky v elektronickém nástroji E-ZAK,

účetní doklady:
účetní doklady č. 811199 ze dne 15. 6. 2020 (předpis) a č. 101388 ze dne 3. 7. 2020 (platba ve výši
Kč 5.927.929,50 včetně DPH), výdaj rozpočtově kryt schváleným rozpočtem města roku 2020,

akce "Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Petřvald"
- usnesení rady města č. 36/252 ze dne 11. 8. 2020 - rada města schvaluje znění výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod označením "Snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení města Petřvald",
- výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 11. 8. 2020 včetně příloh zveřejněna
prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK dne 11. 8. 2020,
(osloveni 4 účastníci a veřejnost v systému E-ZAK dne 11. 8. 2020),
- vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 19. 8. 2020 (uveřejněno v systému E-ZAK 19. 8. 2020),
vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 20. 8. 2020 (uveřejněno v systému E-ZAK 20. 8. 2020),
- prohlášení o neexistenci střetu zájmů ze dne 26. 8. 2020,
- protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26. 8. 2020 včetně doporučení
komise (seznam doručených nabídek - 5 nabídek, otevírání obálek),
- oznámení zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky ze dne 14. 9. 2020 včetně odůvodnění
(vybrána nabídka společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. v celkové ceně Kč 3.132.729,- bez DPH),
zasláno v systému E-ZAK dne 15. 9. 2020,
- rozhodnutí a čestné prohlášení zadavatele ze dne 14. 9. 2020,
- usnesení rady města č. 40/268 ze dne 14. 9. 2020 - rada města rozhodla na základě protokolu
o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 9. 2020 o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu pod označením "Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
města Petřvald" a o uzavření smlouvy o dílo se společností ČEZ Energetické služby, s.r.o.
za nabídkovou cenu Kč 3.132.729,- bez DPH,
- výzva k součinnosti k uzavření smlouvy ze dne 18. 9. 2020,
- smlouva o dílo č. 200714 ze dne 24. 9. 2020 uzavřená se zhotovitelem ČEZ Energetické služby, s.r.o.
na dílo s názvem "Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Petřvald" v celkové výši
Kč 3.132.729,- bez DPH (Kč 3.790.602,09 včetně DPH), smlouva o dílo uveřejněna na profilu
zadavatele dne 24. 9. 2020,
- výdaj rozpočtově kryt schváleným rozpočtem města roku 2020 a rozpočtovým opatřením č. 11/2020
(rozpočtové opatření č. 11/2020 schváleno zastupitelstvem města dne 26. 8. 2020 a zveřejněno dne
1. 9. 2020),
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účetní doklady č. 812686 ze dne 28. 12. 2020 (předpis) a č. 102818 ze dne 28. 12. 2020 a účetní
doklad č. 102819 ze dne 28. 12. 2020 (platba ve výši Kč 3.790.602,09 včetně DPH),
předávací protokol ze dne 28. 12. 2020, účetní doklad č. 400286 ze dne 28. 12. 2020 (zařazení na účet
021), inv. č. 233,
výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy uveřejněna na profilu zadavatele,
administrace projektu: nabídka č. 200724-1 na administraci projektu veřejného osvětlení pro dotační
program EFEKT 2020 ze dne 24. 7. 2020 společnosti ETEM ENERGO s.r.o., objednávka ze dne
28. 7. 2020 zaslaná společnosti ETEM ENERGO s.r.o. na administraci projektu veřejného osvětlení
pro dotační program EFEKT 2020 v celkové výši Kč 90.500,- bez DPH, účetní doklady č. 811894 ze dne
24. 9. 2020 (předpis) a č. 102055 ze dne 12. 10. 2020 (platba ve výši Kč 52.272,- včetně DPH),

dotace:
usnesení rady města č. 17/130 ze dne 30. 9. 2019 - rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci
z programu "EFEKT II. 2020",
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 12. 10. 2020, poskytovatel - Ministerstvo průmyslu a obchodu,
název akce - "Snížení energetické náročnosti VO města Petřvald", typ financování - Ex ante, účast
státního rozpočtu 1.585.784,- (max), předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu do 30. 6. 2022 (max),
účetní doklad č. 920045 ze dne 4. 11. 2020 (přijetí dotace), účetní doklad č. 920066 ze dne
31. 12. 2020 (dohadná položka na dotaci),
rozpočtové opatření č. 12/2020 (schváleno radou města dne 22. 10. 2020 a zveřejněno dne
2. 11. 2020),

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Petřvald

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Petřvaldu č. j. MěÚP 1786/2020
-

-

smlouva byla uzavřena dne 11. 5. 2020 se Sportovním klubem - Slavoj Petřvald z. s.,
dotace ve výši Kč 100.000,-- je určena na provoz a údržbu sportovního areálu (fotbalového hřiště),
na činnost klubu, na pořádání veteránských turnajů OLD BOYS LIGY, na organizaci dětských dnů,
4. ročníku poháru SK Slavoj v kopané a dalších společenských aktivit,
o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města dne 29. 4. 2020 (usnesení
č. 13/8 písm. a), a to na základě žádosti přijaté dne 3. 3. 2020,
použití dotace je dle smlouvy stanoveno do 31. 12. 2020,
účetní doklady č. 810975 ze dne 18. 5. 2020 a č. 101154 ze dne 29. 5. 2020,
smlouva byla zveřejněna dne 15. 5. 2020,
výdaj byl rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2020,
vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města subjektu Sportovní klub Slavoj Petřvald z. s. - účetní
doklad č. 102861 ze dne 31. 12. 2020,

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Petřvaldu č. j. MěÚP 1937/2020
-

smlouva byla uzavřena dne 6. 5. 2020 s Cyklistickým klubem FESO Petřvald - Březiny, z. s.,
dotace ve výši Kč 60.000,-- je určena na činnost cyklistického klubu včetně organizačního
a technického zajištění závodů,
o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města dne 29. 4. 2020 (usnesení
č. 13/8 písm. b), a to na základě žádosti přijaté dne 10. 3. 2020,
použití dotace je dle smlouvy stanoveno do 31. 12. 2020,
účetní doklady č. 810836 ze dne 6. 5. 2020 a č. 101049 ze dne 18. 5. 2020,
smlouva byla zveřejněna dne 15. 5. 2020,
výdaj byl rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2020,
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účetní doklad č. 102885 ze dne 31. 12. 2020 (zaúčtování dotací poskytnutých v roce 2020 z rozpočtu
města a nevyúčtovaných do konce roku 2020 na nákladové a dohadné účty),

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Petřvaldu č. j. MěÚP 2099/2020
-

smlouva byla uzavřena dne 5. 5. 2020 s TJ Petřvald, z. s.,
dotace ve výši Kč 190.000,-- je určena na zajištění chodu sportovní fotbaloví činnosti mládeže
a dospělých členů TJ Petřvald, z. s. v sezoně 2020,
o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města dne 29. 4. 2020 (usnesení
č. 13/8 písm. c), a to na základě žádosti přijaté dne 26. 3. 2020,
použití dotace je dle smlouvy stanoveno do 31. 12. 2020,
účetní doklady č. 810922 ze dne 7. 5. 2020 a č. 101065 ze dne 19. 5. 2020,
smlouva byla zveřejněna dne 15. 5. 2020,
výdaj byl rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2020,
účetní doklad č. 102885 ze dne 31. 12. 2020 (zaúčtování dotací poskytnutých v roce 2020 z rozpočtu
města a nevyúčtovaných do konce roku 2020 na nákladové a dohadné účty),

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Petřvaldu č. j. MěÚP 2839/2020
-

smlouva byla uzavřena dne 5. 5. 2020 s Domov Březiny, p. o. Petřvald,
dotace ve výši Kč 85.000,-- je určena na úhradu nákladů souvisejících s ubytováním a péčí pro 17
občanů města Petřvaldu, kteří v současné době žijí v tomto pobytovém zařízení sociálních služeb,
o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města dne 29. 4. 2020 (usnesení
č. 13/9), a to na základě žádosti přijaté dne 14. 2. 2020,
závěrečná zpráva včetně podkladů k vyúčtování dotace byla příjemcem zaslána dne 17. 6. 2020,
účetní doklady č. 810944 ze dne 13. 5. 2020 a č. 100995 ze dne 14. 5. 2020,
účetní doklad k vyúčtování dotace: č. 101887 ze dne 1. 7. 2020,
smlouva byla zveřejněna dne 18. 5. 2020,
výdaj byl rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2020,

odměňování členů zastupitelstva města
- usnesení zastupitelstva města č. 12/8 ze dne 26. 2. 2020 - stanovení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva města, a to s účinností od 1. 3. 2020,
- mzdové listy členů zastupitelstva města za období leden - srpen 2019, březen - červen 2020 (osobní
čísla 610, 186, 459, 558S, 524a, 950, 718 a 772),
kupní smlouvy ze dne 5. 3. 2020, ze dne 7. 1. 2020, ze dne 30. 11. 2020, ze dne 15. 7. 2020,
ze dne 8. 7. 2020 a ze dne 25. 5. 2020
- kupní smlouva uzavřená dne 5. 3. 2020 s fyzickými osobami - předmětem smlouvy je prodej pozemku
p.č. 1824/22 v k.ú. Petřvald u Karviné, kupní cena Kč 11.660,-- byla stanovena znaleckým posudkem
č. 852-2/2020 ze dne 17. 1. 2020, záměr prodeje vyhlásilo zastupitelstvo města dne 12. 12. 2018
(usnesení č. 2/4 bod h), záměr byl zveřejněn v období od 17. 12. 2018 do 3. 1. 2019, schváleno
zastupitelstvem města dne 26. 2. 2020 (usnesení č. 12/3 bod h), právní účinky vkladu k 18. 3. 2020,
účetní doklady č. 110511 ze dne 13. 3. 2020 (úhrada) a č. 400071 ze dne 18. 3. 2020 (vyřazení
z majetkového účtu),
- kupní smlouva uzavřená dne 7. 1. 2020 s fyzickou osobou - předmětem smlouvy je prodej pozemků
včetně staveb specifikovaných v čl. I smlouvy, kupní cena Kč 1.020.000,--, znalecký posudek
č. 5-4694/19 ze dne 23. 1. 2019, záměr prodeje vyhlásilo zastupitelstvo města dne 28. 8. 2019
(usnesení č. 8/4 bod 2), záměr byl zveřejněn v období od 4. 9. do 20. 9. 2019, schváleno
zastupitelstvem města dne 11. 12. 2019 (usnesení č. 11/6 - součástí důvodové zprávy k tomuto
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usnesení je řádné zdůvodnění nižší kupní ceny oproti znaleckému posudku), právní účinky vkladu
k 14. 1. 2020, účetní doklady č. 400006 a č. 400007 ze dne 14. 1. 2020 (vyřazení z majetkových účtů),
č. 110063 ze dne 13. 1. 2020 (úhrada, včetně opravy položky),
kupní smlouva uzavřená dne 30. 11. 2020 se společností ŠENOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. - předmětem
smlouvy je nákup pozemku p.č. 4955/42 v k.ú. Petřvald u Karviné, sjednaná kupní cena činí
Kč 26.550,--, schváleno zastupitelstvem města dne 26. 8. 2020 (usnesení č. 15/6 bod a), právní účinky
vkladu k 30. 11. 2020, účetní doklady č. 400260 ze dne 30. 11. 2020 (zařazení na majetkový účet),
č. 300643 ze dne 30. 11. 2020 (poplatek za návrh na vklad) a č. 102738 ze dne 22. 12. 2020 (úhrada),
výdaj byl rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2020,
kupní smlouva uzavřená dne 15. 7. 2020 s fyzickými osobami - předmětem smlouvy je nákup pozemků
p.č. 4624/3, 4623/7 a 4623/6 v k.ú. Petřvald u Karviné, kupní cena Kč 27.000,--, schváleno
zastupitelstvem města dne 24. 6. 2020 (usnesení č. 14/4 bod b), c), d), právní účinky vkladu
k 20. 7. 2020, účetní doklady č. 400147 ze dne 20. 7. 2020 (zařazení na majetkový účet), č. 300382
ze dne 21. 7. 2020 (poplatek za návrh na vklad), č. 101702 a č. 101703 ze dne 17. 8. 2020 (úhrady),
výdaj byl rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2020,
kupní smlouva uzavřená dne 8. 7. 2020 s fyzickou osobou - předmětem smlouvy je nákup pozemku
p.č. 4955/43 v k.ú. Petřvald u Karviné, kupní cena Kč 9.270,--, schváleno zastupitelstvem města dne
24. 6. 2020 (usnesení č. 14/4 bod n), právní účinky vkladu k 25. 11. 2020, účetní doklady č. 400259
ze dne 25. 11. 2020 (zařazení na majetkový účet), č. 300640 ze dne 27. 11. 2020 (poplatek za návrh
na vklad), č. 102739 ze dne 22. 12. 2020 (úhrada), výdaj byl rozpočtově kryt v rámci schváleného
rozpočtu města na rok 2020,
kupní smlouva uzavřená dne 25. 5. 2020 se společností Open cars s.r.o. - předmětem smlouvy je
prodej pozemku p.č. 6429, jehož součástí je stavba č.p. 558 v k.ú. Petřvald u Karviné, kupní cena
Kč 1.100.000,-- byla stanovena dle znaleckého posudku č. 4299-193/2019 ze dne 2. 10. 2019, záměr
prodeje byl vyhlášen zastupitelstvem města dne 28. 8. 2019 (usnesení č. 8/4 bod 3), záměr prodeje byl
zveřejněn v období od 4. 9. do 20. 9. 2019, schváleno zastupitelstvem města dne 11. 12. 2019
(usnesení č. 11/5), právní účinky vkladu k 27. 5. 2020, účetní doklady č. 400108 a č. 400109 ze dne
27. 5. 2020 (vyřazení z majetkových účtů), č. 111009 ze dne 26. 5. 2020 (úhrada),

darovací smlouvy ze dne 2. 1. 2020, ze dne 4. 2. 2020 a ze dne 25. 9. 2020
- darovací smlouva ze dne 2. 1. 2020 uzavřená s dárcem fyzickou osobou, Město Petřvald "obdarovaný", předmětem darovací smlouvy je převod vlastnického práva k pozemku parc. č. 6414/43
jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž v katastrálním území Petřvald u Karviné, usnesení
zastupitelstva města č. 10/2, bod d) ze dne 23. 10. 2019, vyrozumění o provedeném vkladu
do katastru nemovitostí s právním účinky k 14. 1. 2020, účetní doklad č. 400005 ze dne 14. 1. 2020,
inv. č. 10574,
- darovací smlouva č. 00260/2020/KH ze dne 4. 2. 2020 uzavřená s dárcem - Moravskoslezský kraj,
předmětem smlouvy je bezplatný převod vlastnického práva - kompozitní tlaková lahev (3 ks), usnesení
rady města č. 23/173 písm. e) ze dne 16. 1. 2020, účetní doklady č. 400046 ze dne 4. 2. 2020,
č. 400153 ze dne 22. 9. 2020, účetní doklad 400048 ze dne 4. 2. 2020, evidenční karta majetku inventární číslo 10746, 10747 a 10748,
- darovací smlouva ze dne 25. 9. 2020 uzavřená s dárcem - Moravskoslezský kraj, předmětem smlouvy
je převod vlastnického práva k movitým věcem specifikovaným v příloze č. 1 v celkové hodnotě
Kč 1.056.351,71 (předmětné věci jsou v hospodaření organizace Muzeum Těšínska, příspěvková
organizace), s nabytím daru souhlasila rada města usnesením č. 35/248 ze dne 10. 8. 2020, účetní
doklad č. 400183 ze dne 29. 9. 2020 (inventární čísla 11056, 11057, 11059, 11060, 11063 a 11065),
účetní doklad č. 400184 ze dne 29. 9. 2020 (inventární čísla 10994, 10996, 10997, 10998, 10999,
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11000 - 11048, 11058), účetní doklad č. 400185 ze dne 29. 9. 2020 (inventární číslo 11054), účetní
doklad č. 400186 ze dne 29. 9. 20220 (inventární čísla 11049 - 11052),
smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 18. 5. 2020 a ze dne 22. 6. 2020
- smlouva o bezúplatném převodu majetku ze dne 18. 5. 2020 uzavřená s převodcem - Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Město Petřvald - nabyvatel, předmětem smlouvy je
bezúplatný převod majetku do vlastnictví zřizovatele (nabíječ vícenásobný, 1 ks), usnesení rady města
č. 28/214 písm. b) ze dne 29. 4. 2020, účetní doklad č. 400097 ze dne 18. 5. 2020 (zařazení
na majetkový účet, inv. č. 10888),
- smlouva o bezúplatném převodu majetku uzavřená s převodcem - Česká republika - Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje ze dne 22. 6. 2020 (město - nabyvatel), předmětem smlouvy
je bezúplatný převod majetku do vlastnictví nabyvatele (název majetku - přijímač sirénový), usnesení
rady městy č. 30/229 písm. o) ze dne 11. 6. 2020, zařazení nabytého majetku na majetkový účet účetní doklad č. 400158 ze dne 9. 7. 2020, evidenční karta majetku - inventární číslo 10957,
smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 24. 4. 2020, ze dne 12. 5. 2020 a ze dne 15. 5. 2020
- smlouva o zřízení služebnosti uzavřená ze dne 24. 4. 2020 se společností CETIN a.s., povinný
z věcného břemene (město Petřvald) je vlastníkem pozemků p.č. 6265, 6267 a 6268 v k.ú. Petřvald
u Karviné, předmětem služebnosti je umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení sítě
HDPE, a to za úplatu Kč 2.420,-- vč. DPH, schváleno usnesením rady města (č. 10/77 bod d) dne
13. 5. 2019, účetní doklady č. 820451 ze dne 21. 5. 2020 (předpis pohledávky) a č. 111431 ze dne
29. 7. 2020, majetek zatížený věcným břemenem byl zaveden na samostatný analytický účet již
v minulosti,
- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě uzavřená ze dne 12. 5. 2020
s fyzickými osobami, povinný z věcného břemene (město Petřvald) je vlastníkem pozemků p.č.
6139/13, 6247/14, 6247/20 a 6266 v k.ú. Petřvald u Karviné, předmětem služebnosti je umístění,
vedení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky, a to za úplatu Kč 1.210,-- vč. DPH, schváleno
usnesením rady města (č. 71/372 bod b) dne 16. 1. 2018, právní účinky vkladu k 18. 5. 2020, účetní
doklady č. 304202 ze dne 13. 5. 2020 (úhrada v hotovosti) a č. 400106 ze dne 18. 5. 2020 (zavedení
majetku zatíženého věcným břemenem na samostatný analytický účet),
- smlouva o zřízení služebnosti uzavřená ze dne 15. 5. 2020 se společností ČEZ Distribuce, a.s., povinný
z věcného břemene (město Petřvald) je vlastníkem pozemku p.č. 6395 v k.ú. Petřvald u Karviné,
předmětem služebnosti je umístění, provozování a údržba distribuční soustavy zemního kabelového
vedení nízkého napětí, a to za úplatu Kč 2.420,-- vč. DPH, schváleno usnesením rady města
(č. 78/416) dne 25. 4. 2018, účetní doklady č. 820461 ze dne 19. 5. 2020 (předpis pohledávky)
a č. 111194 ze dne 18. 6. 2020, majetek zatížený věcným břemenem byl zaveden na samostatný
analytický účet již v minulosti,
zřízené příspěvkové organizace

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246
-

rozpočet na rok 2020 je zveřejněn na internetových stránkách příspěvkové organizace,
oznámení o schválení příspěvku na provoz na rok 2020 a příspěvku na pořízení dlouhodobého majetku
zaslané dne 6. 1. 2020,
oznámení o snížení příspěvku na provoz na rok 2020, včetně zdůvodnění (zasláno dne 5. 5. 2020) schváleno zastupitelstvem města dne 29. 4. 2020 (usnesení č. 13/2),
protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 24. 1. 2020, předmětem kontroly bylo
hospodaření za 2. pololetí 2019, pověření k provedení kontroly č. 2/2020 ze dne 20. 1. 2020,
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protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 14. 7. 2020, předmětem kontroly bylo
hospodaření s veřejnými prostředky za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020,
usnesení rady města č. 26/194 bod b) ze dne 12. 3. 2020 - schválení účetní závěrky sestavené
k rozvahovému dni 31. 12. 2019, protokol o schválení účetní závěrky ze dne 12. 3. 2020,

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654
-

rozpočet na rok 2020 je zveřejněn na internetových stránkách příspěvkové organizace,
oznámení o schválení příspěvku na provoz na rok 2020 a příspěvku na pořízení dlouhodobého majetku
zaslané dne 6. 1. 2020,
protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 24. 1. 2020, předmětem kontroly bylo
hospodaření za 2. pololetí 2019, pověření k provedení kontroly č. 1/2020 ze dne 20. 1. 2020,
protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 14. 7. 2020, předmětem kontroly bylo
hospodaření s veřejnými prostředky za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020,
usnesení rady města č. 26/194 bod a) ze dne 12. 3. 2020 - schválení účetní závěrky sestavené
k rozvahovému dni 31. 12. 2019, protokol o schválení účetní závěrky ze dne 12. 3. 2020,

rozpočet a závěrečný účet
- rozpočet města na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem města dne 11. 12. 2019 (usnesení č. 11/2),
včetně rozpočtů sociálního fondu, fondu rezerv a rozvoje a plánovaných investičních výdajů,
- návrh rozpočtu města na rok 2020 byl zveřejněn v období od 19. 11. do 12. 12. 2019, schválený
rozpočet města byl zveřejněn dne 17. 12. 2019,
- střednědobý výhled rozpočtu města na období 2021 - 2023 byl schválen zastupitelstvem města dne
11. 12. 2019 (usnesení č. 11/3), včetně uvedení dlouhodobých závazků města vyplývajících z úvěru
splatného v roce 2025,
- návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn v období od 19. 11. do 11. 12. 2019, schválený
střednědobý výhled byl zveřejněn dne 17. 12. 2019,
- závěrečný účet města za rok 2019 byl schválen zastupitelstvem města dne 29. 4. 2020 (usnesení
č. 13/5) a uzavřen vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad,
- návrh závěrečného účtu města za rok 2019 byl zveřejněn v období od 6. 4. do 5. 5. 2020, schválený
závěrečný účet byl zveřejněn dne 5. 5. 2020,
inventarizace majetku a závazků
- směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků schválená radou města Petřvaldu dne
16. 4. 2020 s účinností od 1. 5. 2020,
- plán inventur města Petřvaldu za rok 2020 ze dne 29. 9. 2020 (včetně přílohy č. 1 - seznam
inventurních soupisů - město Petřvald, přílohy č. 2 - seznam inventurních soupisů - příspěvkové
organizace, přílohy č. 3 - přehled inventarizačních identifikátorů a vedení jejich seznamů),
- instruktáž pro dílčí inventurní komise k provedení řádné roční inventury k 31. 12. 2020 ze dne
14. 12. 2020,
- usnesení rady města č. 42/276 bod j) ze dne 8. 10. 2020,
- inventurní soupis č. 6 (účet 231, 236, 245,451) a č. 11 (účet 321),
- inventarizační zpráva za rok 2020 ze dne 18. 2. 2021 včetně přílohy č. 1 - č. 4,
sociální fond
- zásady pro použití prostředků sociálního fondu města Petřvaldu účinné od 1. 11. 2019 (schválené
zastupitelstvem města dne 23. 10. 2019),
- vazba zůstatků účtů 419 - Ostatní fondy, 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků a 335
- Pohledávky za zaměstnanci (dle příslušných analytik), včetně zdůvodnění rozdílu k 30. 6. 2020,
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účetní doklady týkající se tvorby a čerpání za období květen a červen 2020,
vazba zůstatků účtů 419 - Ostatní fondy (sociální fond) a 236 - Běžné účty fondů územních
samosprávných celků (sociální fond) k 31. 12. 2020 (rozdíl zdůvodněn),
účetní doklady č. 101902 ze dne 14. 9. 2020, č. 120048 ze dne 14. 9. 2020, č. 102141 ze dne
16. 10. 2020 a č. 120053 ze dne 16. 10. 2020,

výkazy
- výkaz
- výkaz
- výkaz
- výkaz
- výkaz
- výkaz

rozvaha sestavený k 30. 6. 2020 v Kč,
FIN 2-12 M sestavený k 30. 6. 2020 v Kč,
zisku a ztráty sestavený k 30. 6. 2020 v Kč,
rozvaha sestavený k 31. 12. 2020 v Kč,
FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2020 v Kč,
zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2020 v Kč,

usnesení, zápisy, apod.
- usnesení zastupitelstva města ze dne 29. 4. 2020 (usnesení č. 13/3) - schválení účetní závěrky města
sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019,
- usnesení zastupitelstva města ze dne 12. 12. 2018 - stanovení rozsahu působnosti rady města provádět
rozpočtová opatření,
ostatní
- zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách města Petřvaldu s účinností
od 15. 3. 2019, schválené radou města dne 14. 3. 2019,
- zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách města Petřvaldu s účinností
od 11. 8. 2020, schválené radou města dne 10. 8. 2020,
- směrnice pro oběh účetních dokladů a ostatních přísně zúčtovatelných tiskopisů, vedení účetnictví
a vedení evidence majetku města Petřvaldu účinná od 1. 1. 2020.
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Seznam použitých právních a jiných předpisů:
1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 128/2000 Sb.),
2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 250/2000 Sb.),
3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 323/2002 Sb.),
9. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 416/2004 Sb.),
11. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.),
12. zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.),
13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
14. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen
zákon č. 90/2012 Sb.),
15. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
16. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 262/2006 Sb.),
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
18. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
19. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
20. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále jen
nařízení vlády č. 318/2017 Sb.),
21. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
22. zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce
2020 (dále jen zákon č. 350/2020 Sb.),
23. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb
(dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
24. směrnice Ministerstva vnitra čj. MV-94781-37/OV-2020 ze dne 10. 8. 2020 k zajištění prostředků
pro aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
vyhlášených na dny 2. a 3. října 2020 (dále jen směrnice MV-94781-37/OV-2020),
25. vnitřní předpisy územního celku.
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