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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření města Petřvald,
IČ 00297593 za rok 2021
Přezkoumání hospodaření města za rok 2021 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 24. 3. 2021.

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

Ing. Radka Smyčková Adamusová

kontrolor pověřený řízením

533/03/2021

2865

Ing. Eliška Švaňová

kontrolor

535/03/2021

2736

Kontrolní skupina

Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 6. 2021 bylo vykonáno ve dnech 6. 10. 2021 - 7. 10. 2021.
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Městský úřad Petřvald.
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2021 bylo vykonáno ve dnech 2. 3. 2022 - 3. 3. 2022.
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Městský úřad Petřvald.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 17. 9. 2021.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 3. 3. 2022.

Zástupci územního celku, kteří byli přítomni 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 "Oprava místních komunikací 2021",
- akce "Parkoviště osobních automobilů ul. U Kovárny",
- akce "Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa",
- akce "Dětské hřiště ul. Okrajová, Petřvald",
- veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Petřvald,
- nájemní smlouvy ze dne 8. 2. 2021 a ze dne 23. 4. 2021,
- kupní smlouvy ze dne 6. 8. 2021, ze dne 1. 12. 2020, ze dne 22. 4. 2021, ze dne 3. 5. 2021 a ze dne
22. 2. 2021,
- smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 24. 6. 2021, ze dne 13. 4. 2021 a ze dne 4. 2. 2021,
- darovací smlouvy ze dne 15. 11. 2021 a ze dne 18. 10. 2021,
- odměňování členů zastupitelstva města.

Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti uvedené ve „Vybraném kontrolním vzorku“.
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2021
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 2021 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 1.312.605,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 17.729.550,67)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

1,19 %
5,24 %
1,72 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost města


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

3,40 %

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 2020
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.
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C. Jiná upozornění
V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňujeme na:

-

novelu zákona č. 250/2000 Sb., a to ustanovení § 10a odst. 3 písm. f), podle kterého má žádost
o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahovat mimo jiné údaje o skutečném majiteli právnické
osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů
a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li
se o evidující osobu. V souvislosti s tím doporučujeme prověřit a případně upravit vzory žádostí, které
poskytujete žadatelům nebo zveřejňujete na svých webových stránkách,

-

novou vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, účinnost od 1. 1. 2022.

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.

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: 8. 3. 2022

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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Vybraný kontrolní vzorek:
akce "Oprava místních komunikací 2021"
- usnesení rady města č. 56/392 ze dne 17. 5. 2021 - rada města schvaluje znění výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod označením "Oprava místních komunikací 2021",

podklady k výběrovému řízení:
-

-

výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne
18. 5. 2021 včetně příloh zveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných
zakázek E-ZAK dne 18. 5. 2021 (osloveno 5 dodavatelů v systému E-ZAK),
protokol o otevírání nabídek ze dne 1. 6. 2021 (6 nabídek),
protokol o 1. jednání hodnotící komise ze dne 1. 6. 2021 (podáno 6 elektronických nabídek
v elektronickém nástroji E-ZAK),
zpráva o hodnocení nabídek ze dne 2. 6. 2021 (seznam hodnocených nabídek včetně výsledku
hodnocení) - zveřejněno v systému E-ZAK dne 10. 6. 2021,
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10. 6. 2021 (zveřejněno v systému E-ZAK dne
10. 6. 2021),
usnesení rady města č. 59/389 ze dne 9. 6. 2021 - rada města rozhodla o výběru dodavatele
a o uzavření smlouvy o dílo se společností PORR a.s. za nabídkovou cenu Kč 1.883.167,62 bez DPH,

smlouva o dílo:
-

smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Oprava místních komunikací 2021"
se zhotovitelem PORR a.s. uzavřená dne 21. 6. 2021,
cena díla činí Kč 1.883.167,62 bez DPH (cena včetně DPH činí Kč 2.278.632,82),
smlouva uveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dne 21. 6. 2021,
výdaj rozpočtově kryt schváleným rozpočtem města roku 2021,
zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích ze dne 31. 8. 2021,

účetní doklady:
-

účetní doklady č. 811740 ze dne 31. 8. 2021 (předpis) a č. 101850 ze dne 24. 9. 2021 (úhrada ve výši
Kč 2.278.632,82),
výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy uveřejněna na profilu zadavatele,

akce "Parkoviště osobních automobilů ul. U Kovárny"
- usnesení rady města č. 50/323 ze dne 11. 2. 2021 - rada města schvaluje znění výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod označením "Parkoviště osobních automobilů
ul. U Kovárny",

podklady k výběrovému řízení:
-

-

výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne
11. 2. 2021 včetně příloh zveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných
zakázek E-ZAK dne 11. 2. 2021 (osloveni 3 dodavatelé v systému E-ZAK),
protokol o 1. jednání hodnotící komise ze dne 1. 3. 2021,
protokol o otevírání nabídek ze dne 1. 3. 2021 (7 podaných nabídek),
zpráva o hodnocení nabídek ze dne 1. 3. 2021 včetně seznamu hodnocených nabídek, výsledku
hodnocení nabídek (uveřejněno v systému E-ZAK dne 21. 3. 2021),
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21. 3. 2021 (uveřejněno v systému E-ZAK dne
21. 3. 2021),
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usnesení rady města č. 52/339 ze dne 10. 3. 2021 - rada města rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky malého rozsahu pod označením "Parkoviště osobních automobilů
ul. U Kovárny" a o uzavření smlouvy se společností AWT Rekultivace a.s. za nabídkovou cenu
Kč 620.412,25 bez DPH,
výdaj rozpočtově kryt schváleným rozpočtem města roku 2021,

smlouva o dílo:
-

smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Parkoviště osobních automobilů ul. U Kovárny"
uzavřená se zhotovitelem AWT Rekultivace a.s. dne 29. 3. 2021,
cena díla činí včetně DPH Kč 750.698,82 (Kč 620.412,25 bez DPH),
smlouva o dílo uveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dne 29. 3. 2021,
zápis odevzdání a převzetí stavby ze dne 22. 6. 2021,

dodatek č. 1:
-

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Parkoviště osobních automobilů
ul. U Kovárny" uzavřen dne 25. 5. 2021,
předmětem dodatku je změna ceny o více práce - celková výše ceny po změně činí Kč 820.599,01
včetně DPH (cena bez DPH činí Kč 678.181,-) - dále viz bod II. dodatku č. 1,
dodatek č. 1 uveřejněn na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dne 26. 5. 2021,
usnesení rady města č. 56/395 ze dne 17. 5. 2021 - rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1,

dodatek č. 2:
-

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Parkoviště osobních automobilů
ul. U Kovárny" uzavřen dne 31. 5. 2021,
předmětem dodatku je mj. změna ceny o více práce - celková výše ceny činí Kč 925.368,80 včetně DPH
(cena bez DPH činí Kč 764.767,60) a změna termínu plnění smlouvy - dále viz bod II. dodatku č. 2,
dodatek č. 2 uveřejněn na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dne 1. 6. 2021,
usnesení rady města č. 58/372 ze dne 28. 5. 2021 - rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 2,

účetní doklady:
-

účetní doklady č. 811293 ze dne 21. 6. 2021 (předpis ve výši Kč 925.368,80 včetně DPH) a č. 101454
ze dne 27. 7. 2021, č. 101567 ze dne 11. 8. 2021 (úhrady),
výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy uveřejněna na profilu zadavatele,

související náklady:
-

-

-

objednávka č. P21V00000240/OVaŽP/2021 ze dne 25. 6. 2021 ve výši Kč 8.000,- bez DPH
na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku (dodavatel - AWT Rekultivace a.s.), účetní
doklady č. 811521 ze dne 11. 8. 2021 (předpis) a č. 101656 ze dne 27. 8. 2021 (úhrada ve výši
Kč 9.680,- včetně DPH, cena bez DPH činí Kč 8.000,-), předávací protokol ze dne 11. 8. 2021,
objednávka č. P21V00000147/OVaŽP/2021 - OBJ autorský dozor ze dne 21. 4. 2021 na výkon
autorského dozoru na stavbě (dodavatel - Ing. Pavol Lipták, IČ: 010 81 608), účetní doklady č. 811561
ze dne 16. 8. 2021 (předpis) a č. 101659 ze dne 30. 8. 2021 (úhrada ve výši Kč 1.800,-),
objednávka č. P21V00000099/OVaŽP/2021 - OBJ TDS a BOZP ze dne 1. 3. 2021 na výkon technického
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při provádění stavby (ve výši Kč 32.065,- včetně DPH,
dodavavel - Tavalla invest s.r.o.), účetní doklady 811244 ze dne 30. 6. 2021 (předpis) a č. 101394
ze dne 15. 7. 2021 (úhrada),
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akce "Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa"
- usnesení rady města č. 56/394 ze dne 17. 5. 2021 - rada města schvaluje znění výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod označením "Zpevněné plochy v lokalitě Březinská
I. etapa",

podklady k výběrovému řízení:
-

-

výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne
18. 5. 2021 zveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK
dne 18. 5. 2021 (osloveno 5 dodavatelů v systému E-ZAK),
protokol o 1. jednání hodnotící komise ze dne 1. 6. 2021,
zpráva o hodnocení nabídek ze dne 1. 6. 2021 (seznam hodnocených nabídek včetně výsledku
hodnocení),
protokol o otevírání nabídek ze dne 1. 6. 2021 (6 nabídek), žádost o objasnění nebo doplnění ze dne
1. 6. 2021
protokol o 2. jednání hodnotící komise ze dne 7. 6. 2021,
usnesení rady města č. 59/390 ze dne 9. 6. 2021 - rada města rozhodla o vyloučení účastníka
zadávacího řízení a o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy o dílo se společností JANKOSTAV s.r.o.,
oznámení o vyloučení účastníka ze dne 10. 6. 2021, odeslaná zpráva ze dne 10. 6. 2021,
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10. 6. 2021 (zveřejněno v systému E-ZAK dne
10. 6. 2021),

smlouva o dílo:
-

smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa"
uzavřená se zhotovitelem JANKOSTAV s.r.o. dne 28. 6. 2021,
cena díla činí Kč 2.350.202,75 bez DPH (cena včetně DPH činí Kč 2.843.745,33),
smlouva uveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dne 28. 6. 2021,
výdaj rozpočtově kryt schváleným rozpočtem města na rok 2021,

dodatek č. 1:
-

dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky uzavřen dne 14. 10. 2021,
předmětem dodatku je mj. změna ceny (dále viz bod II. dodatku č. 1) - celková výše ceny po změně
činí Kč 2.681.912,11 bez DPH (cena včetně DPH činí Kč 3.245.113,65),
dodatek č. 1 uveřejněn na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dne 15. 10. 2021,
usnesení rady města č. 65/536 ze dne 11. 10. 2021 - rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 1,

účetní doklady:
-

účetní doklady č. 812406 ze dne 8. 11. 2021 (předpis ve výši Kč 3.245.113,65) a č. 102402 ze dne
30. 11. 2021 a č. 102568 ze dne 21. 12. 2021 (úhrady),
výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy uveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 12. 2021,

akce "Dětské hřiště ul. Okrajová, Petřvald"
- usnesení rady města č. 52/337 ze dne 10. 3. 2021 - rada města schvaluje znění výzvy k podání cenové
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod označením "Dětské hřiště ul. Okrajová, Petřvald",

podklady k výběrovému řízení:
-

výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne
10. 3. 2021 zveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK
dne 10. 3. 2021 (osloveni 3 dodavatelé dne 10. 3 2021),
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protokol o otevírání nabídek ze dne 31. 3. 2021 (1 nabídka), žádost o objasnění nebo doplnění ze dne
31. 3. 2021 (odeslaná zpráva ze dne 31. 3. 2021), přijatá zpráva - odpověď ze dne 1. 4. 2021,
protokol o 1. jednání hodnotící komise ze dne 31. 3. 2021 (podána 1 elektronická nabídka
v elektronickém nástroji E-ZAK),
protokol o 2. jednání hodnotící komise ze dne 7. 4. 2021,
zpráva o hodnocení nabídek ze dne 7. 4. 2021 (seznam hodnocených nabídek včetně výsledku
hodnocení),
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 4. 2021 (zveřejněno v systému E-ZAK dne
16. 4. 2021),
usnesení rady města č. 54/363 ze dne 15. 4. 2021 - rada města rozhodla o výběru dodavatele
a o uzavření smlouvy o dílo se společností SAPEKOR s.r.o. za nabídkovou cenu Kč 1.002.119,78
bez DPH,
výzva k součinnosti k uzavření smlouvy ze dne 16. 4. 2021

smlouva o dílo:
-

smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Dětské hřiště ul. Okrajová, Petřvald" uzavřená
se zhotovitelem SAPEKOR s.r.o. dne 3. 5. 2021,
cena díla činí Kč 1.002.119,78 bez DPH (cena včetně DPH činí Kč 1.212.564,93),
smlouva uveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dne 12. 5. 2021,
výdaj rozpočtově kryt schváleným rozpočtem města roku 2021,

účetní doklady:
-

účetní doklady č. 811678 ze dne 31. 8. 2021 (předpis) a č. 101852 ze dne 27. 9. 2021 (úhrada ve výši
Kč 1.212.564,93 včetně DPH),
účetní doklad č. 400133 ze dne 30. 8. 2021 (zařazení na majetkový účet 021), závěrečný protokol
o předání provedeného díla ze dne 30. 8. 2021,
výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy uveřejněna na profilu zadavatele,

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Petřvald

veřejnoprávní smlouva č.j. MěÚP 1773/2021
-

smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města byla uzavřena dne 27. 4. 2021
se subjektem TJ Petřvald, z.s.,
dotace ve výši Kč 190.000,- je určena na zajištění chodu sportovní - fotbalové činnosti mládeže
a dospělých členů TJ Petřvald, z.s. v sezoně 2021,
o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města dne 21. 4. 2021 (usnesení
č. 19/9),
smlouva byla zveřejněna dne 4. 5. 2021,
výdaj byl rozpočtově kryt v rámci schváleno rozpočtu města na rok 2021,
účetní doklady č. 810766 ze dne 28. 4. 2021 (předpis závazku) a č. 100876 ze dne 10. 5. 2021
(poskytnutí dotace),
závěrečná zpráva a vyúčtování neinvestiční dotace doručeno dne 30. 12. 2021, účetní doklad č. 102705
ze dne 31. 12. 2021,

veřejnoprávní smlouva č.j. MěÚP 1761/2021
-

smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města byla uzavřena dne 3. 5. 2021 se subjektem
Sportovní klub - Slavoj Petřvald z.s.,
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dotace ve výši Kč 100.000,- je určena na provoz a údržbu sportovního areálu (fotbalového hřiště),
na činnost klubu, na organizaci veteráns turnajů OLD BOYS LIGY, na organizaci dětských dnů,
5. ročníku poháru SK Slavoj Petřvald v kopané a dalších společenských aktivit,
o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města dne 21. 4. 2021 (usnesení
č. 19/9),
smlouva byla zveřejněna dne 4. 5. 2021,
výdaj byl rozpočtově kryt v rámci schváleno rozpočtu města na rok 2021,
účetní doklady č. 810823 ze dne 3. 5. 2021 (předpis závazku) a č. 100934 ze dne 13. 5. 2021
(poskytnutí dotace),
účetní doklad č. 102739 ze dne 31. 12. 2021 (zaúčtování dotací poskytnutých v roce 2021 z rozpočtu
města a nevyúčtovaných do konce roku 2021 na nákladové a dohadné účty),

veřejnoprávní smlouva č.j. MěÚP 4375/2021
-

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města byla uzavřena dne 21. 7. 2021
s Českým kynologickým svazem ZKO Petřvald - 004,
investiční dotace ve výši Kč 40.000,- je určena na nákup zahradního traktoru na sečení areálu ZKO,
usnesení rady města č. 61/423 ze dne 15. 7. 2021,
žádost o poskytnutí investiční dotace ze dne 31. 5. 2021,
účetní doklad č. 811375 ze dne 21. 7. 2021 (předpis závazku) a č. 101486 ze dne 2. 8. 2021
(poskytnutí dotace),
závěrečná zpráva a vyúčtování investiční dotace doručeno dne 11. 10. 2021, účetní doklad č. 102404
ze dne 30. 11. 2021,

nájemní smlouvy ze dne 8. 2. 2021 a ze dne 23. 4. 2021

nájemní smlouva uzavřená dne 8. 2. 2021
-

smlouva byla uzavřena s fyzickou osobou,
předmětem smlouvy je nájem pozemku p.č. 4546/4 v k.ú. Petřvald u Karviné za účelem užívání jako
zahrada,
nájem je sjednán na dobu neurčitou,
nájemné činí Kč 1.010,-/rok a je splatné k 31. 3. běžného roku,
záměr pronájmu vyhlásila rada města dne 8. 10. 2020 (usnesení č. 42/272),
záměr byl zveřejněn v období od 9. 10. do 26. 10. 2020,
o uzavření smlouvy rozhodla rada města dne 9. 11. 2020 (usnesení č. 45/287 bod d),
účetní doklady č. 110667 ze dne 31. 3. 2021 (předpis pohledávky) a č. 110559 ze dne 24. 3. 2021
(úhrada),

nájemní smlouva uzavřená dne 23. 4. 2021
-

smlouva byla uzavřena s fyzickou osobou,
předmětem smlouvy je nájem pozemku p.č. 4546/24 v k.ú. Petřvald u Karviné za účelem užívání
garáže postavené na tomto pozemku,
nájem je sjednán na dobu neurčitou,
nájemné činí Kč 390,-/rok a je splatné k 31. 3. běžného roku,
záměr byl zveřejněn v období od 10. 3. do 26. 3. 2021,
o uzavření smlouvy rozhodla rada města dne 15. 4. 2021 (usnesení č. 54/354),
účetní doklady č. 111249 ze dne 6. 5. 2021 (předpis pohledávky) a č. 303949 ze dne 14. 6. 2021
(úhrada),
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kupní smlouvy ze dne 6. 8. 2021, ze dne 1. 12. 2020, ze dne 22. 4. 2021, ze dne 3. 5. 2021
a ze dne 22. 2. 2021

kupní smlouva o převodu nemovitých věcí ze dne 6. 8. 2021
-

smlouva byla uzavřena se společností Asental Land, s.r.o. (strana prodávající),
předmětem smlouvy je nabytí pozemků p.č. 2896 a 2897 v k.ú. Petřvald u Karviné,
kupní cena ve výši Kč 18.170,- byla stanovena na základě znaleckého posudku,
usnesení zastupitelstva města č. 19/11 ze dne 21. 4. 2021,
vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 17. 8. 2021,
výdaj byl rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2021,
účetní doklady č. 811473 ze dne 12. 8. 2021 (předpis závazku), č. 101570 ze dne 12. 8. 2021 (úhrada)
a č. 400114 ze dne 17. 8. 2021 (zařazení na majetkový účet),

kupní smlouva č. UZSVM/O/14931/2020-HMSU ze dne 1. 12. 2020
-

smlouva byla uzavřena dne 1. 12. 2020 s ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(strana prodávající),
předmětem smlouvy je nabytí pozemků p.č. 534/3, 534/27, 534/29, 534/30 a 534/33 v rozsahu
spoluvlastnického podílu id. 1/5 v k.ú. Petřvald u Karviné,
kupní cena ve výši Kč 90.000,- byla stanovena na základě znaleckého posudku ze dne 3. 6. 2020,
usnesení zastupitelstva města č. 16/3 bod f) ze dne 18. 11. 2020,
vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 22. 2. 2021,
výdaj byl rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2021,
účetní doklady č. 810315 ze dne 11. 2. 2021 (předpis závazku na základě výzvy k úhradě kupní ceny
ze dne 8. 2. 2021), č. 100255 ze dne 12. 2. 2021 (úhrada) a č. 400024 ze dne 22. 2. 2021 (zařazení
na majetkový účet),

kupní smlouva ze dne 22. 4. 2021
-

smlouva byla uzavřena s fyzickými osobami (strana kupující),
předmětem smlouvy je prodej pozemku p.č. 5444/2 v k.ú. Petřvald u Karviné, včetně všech součástí
a příslušenství,
kupní cena ve výši Kč 42.950,- byla stanovena na základě znaleckého posudku,
záměr prodeje byl zveřejněn v období od 25. 11. do 11. 12. 2020,
záměr prodeje vyhlásilo zastupitelstvo města dne 18. 11. 2020 (usnesení č. 16/3 bod b),
o úplatném převodu rozhodlo zastupitelstva města dne 17. 2. 2021 (usnesení č. 18/3 bod b),
vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 27. 4. 2021,
účetní doklady č. 110876 ze dne 27. 4. 2021 (úhrada) a č. 400055 ze dne 27. 4. 2021 (vyřazení
z majetkového účtu),

kupní smlouva ze dne 3. 5. 2021
-

smlouva byla uzavřena s fyzickou osobou (strana kupující),
předmětem smlouvy je prodej pozemků p.č. 6414/40 a 800/4 v k.ú. Petřvald u Karviné, včetně všech
součástí a příslušenství,
kupní cena ve výši Kč 20.910,- byla stanovena na základě znaleckého posudku,
záměr prodeje byl zveřejněn v období od 19. 2. do 8. 3. 2021,
záměr prodeje vyhlásilo zastupitelstvo města dne 17. 2. 2021 (usnesení č. 18/3 bod g),
o úplatném převodu rozhodlo zastupitelstva města dne 21. 4. 2021 (usnesení č. 19/13),
vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 4. 5. 2021,
účetní doklady č. 110898 ze dne 30. 4. 2021 a č. 400061 ze dne 4. 5. 2021 (vyřazení z majetkového
účtu),
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kupní smlouva ze dne 22. 2. 2021
-

kupní smlouva uzavřená dne 22. 2. 2021 s kupujícím - Sbor dobrovolných hasičů Zbilidy, město
Petřvald - "prodávající",
předmětem smlouvy je radiostanice Motorola GM360,
kupní cena činí Kč 4.800,- bez DPH,
usnesení rady města č. 50/327 písm. h) ze dne 11. 2. 2021,
účetní doklady č. 400017 ze dne 22. 2. 2021 a č. 110403 ze dne 1. 3. 2021,

smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 24. 6. 2021, ze dne 13. 4. 2021 a ze dne 4. 2. 2021

smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. ZVB-123-20-59-LB
-

smlouva byla uzavřena dne 24. 6. 2021 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
(strana povinná),
předmětem věcného břemene je umístění stavby veřejného osvětlení ve vlastnictví města, včetně práva
provozování, vedení, vstupu a vjezdu na pozemky p.č. 6400/3 a 6400/14 v k.ú. Petřvald u Karviné,
věcné břemeno je sjednáno na dobu neurčitou, a to za jednorázovou finanční náhradu Kč 16.447,45
včetně DPH,
usnesení rady města č. 59/377 ze dne 9. 6. 2021,
účetní doklady č. 811500 ze dne 22. 7. 2021, č. 101605 ze dne 19. 8. 2021, č. 300317 ze dne
28. 6. 2021 a č. 400104 ze dne 1. 7. 2021,

smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 16194
-

smlouva byla uzavřena dne 13. 4. 2021 se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s. (strana oprávněná),
předmětem věcného břemene je povinnost strpět uložený vodovodní řad, který je uložen
pod povrchem části pozemků města p.č. 3826 a 6398 v k.ú. Petřvald u Karviné,
věcné břemeno je sjednáno na dobu neurčitou, a to za jednorázovou finanční náhradu Kč 11.240,90
včetně DPH,
usnesení rady města č. 18/138 bod b) ze dne 17. 10. 2019,
účetní doklady č. 820391 ze dne 13. 5. 2021 (předpis pohledávky) a č. 111333 ze dne 22. 6. 2021
(úhrada),
pozemky zatížené věcným břemenem byly analyticky odděleny již v minulosti,

smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8015582/VB02
-

-

smlouva byla uzavřena dne 4. 2. 2021 se společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností
EMONTAS, s.r.o. (strana oprávněná),
předmětem věcného břemene je právo umístění, provozování, oprav a údržby zařízení distribuční
soustavy - zemního kabelového vedení nízkého napětí na pozemku města p.č. 4285/1 v k.ú. Petřvald
u Karviné,
věcné břemeno je sjednáno na dobu neurčitou, a to za jednorázovou finanční náhradu Kč 4.840,včetně DPH,
usnesení rady města č. 4/26 bod d) ze dne 17. 1. 2019,
účetní doklady č. 820039 ze dne 10. 2. 2021 (předpis pohledávky) a č. 110388 ze dne 1. 3. 2021
(úhrada),
pozemky zatížené věcným břemenem byly analyticky odděleny již v minulosti,
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darovací smlouvy ze dne 15. 11. 2021 a ze dne 18. 10. 2021

darovací smlouva č. KI/14/j/2021/Bra
-

smlouva byla uzavřena dne 15. 11. 2021 s Moravskoslezským krajem (dárce),
předmětem smlouvy je nabytí pozemků pod stavbou chodníku podél silnice č. III/4726 v k.ú. Petřvald
u Karviné (blíže specifikováno v čl. III smlouvy),
účetní hodnota předmětu daru činí Kč 390.585,50,
o bezúplatném nabytí nemovitostí rozhodlo zastupitelstvo města dne 1. 9. 2021 (usnesení č. 22/9),
vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 1. 12. 2021,
účetní doklad č. 400178 ze dne 1. 12. 2021 (zařazení na majetkový účet města),

darovací smlouva ze dne 18. 10. 2021
-

smlouva byla uzavřena dne 18. 10. 2021 se společností EUTECH akciová společnost (dárce),
předmětem smlouvy je nabytí pozemku p.č. 6396/116 (vzniklý sloučením pozemků p.č. 4404/10, díl "g"
a p.č. 6396/8 díl "k") v k.ú. Petřvald u Karviné,
hodnota předmětu daru činí Kč 1.190,-,
o bezúplatném nabytí nemovitostí rozhodlo zastupitelstvo města dne 1. 9. 2021 (usnesení č. 22/8/4),
vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 1. 12. 2021,
účetní doklad č. 400180 ze dne 1. 12. 2021 (zařazení na majetkový účet města),

odměňování členů zastupitelstva města
- usnesení zastupitelstva města č. 12/8 ze dne 26. 2. 2020 - stanovení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva města,
- usnesení zastupitelstva města č. 22/6 ze dne 13. 12. 2017 - stanovení příspěvku na úhradu zvýšených
nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva města
pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců a v souvislosti se zastupováním města na veřejných
občanských obřadech,
- mzdové listy členů zastupitelstva města za období leden - srpen 2021 (osobní čísla 443, 186, 957, 459,
774, 610, 718 a 772),
- mzdové listy členů zastupitelstva města za období září - prosinec 2021 (osobní čísla 313, 337a, 443,
459, 585, 610, 772 a 957),
darovací smlouva ze dne 3. 8. 2021
- darovací smlouva č. 03629/2021/KH uzavřená dne 3. 8. 2021 s dárcem - Moravskoslezský kraj, město
Petřvald – strana "obdarovaná",
- předmětem smlouvy je dýchací přístroj PSS 4000 set (množství 6 ks) v celkové účetní hodnotě vč. DPH
Kč 216.558,54,
- účetní doklady č. 400106 ze dne 3. 8. 2021 a č. 400107 ze dne 3. 8. 2021,
- usnesení rady města č. 61/424 ze dne 15. 7. 2021,
smlouva o poskytnutí dotace ze dne 2. 6. 2021
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02422/2021/KPP uzavřená dne
2. 6. 2021, město Petřvald – „příjemce“,
- poskytovatel dle smlouvy poskytne příjemci neinvestiční dotaci v maximální výši 50 % celkových
skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Petřvald - kulturní město 2021“,
maximálně však ve výši Kč 300.000,- účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu
vymezených v čl. VI. smlouvy - bližší specifikace viz smlouva o poskytnutí dotace,
- závěrečné vyúčtování realizovaného projektu nejpozději do 31. 12. 2021,
- avízo ze dne 17. 6. 2021,
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účetní doklad č. 111378 ze dne 29. 6. 2021,

dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - ÚZ 98071
- dotace nebyla v rámci přezkoumání hospodaření ověřována z hlediska účelového použití,
- účetní doklad č. 920029 ze dne 6. 9. 2021 ve výši Kč 186.000,- (příjem dotace),
- účetní doklad č. 112803 ze dne 31. 12. 2021 (oprava zaúčtování příjmu dotace),
- dohody o provedení práce (6) ze dne 10. 9. 2021 na kompletaci a roznos hlasovacích lístků,
- účetní doklad č. 112872 ze dne 31. 12. 2021 (vyúčtování dotace),
- rozpočtové krytí zajištěno rozpočtovým opatřením č. 11/2021 (schváleno radou města dne 16. 9. 2021,
zveřejněno na internetových stránkách města dne 5. 10. 2021),
- finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo
státních finančních aktiv ze dne 31. 1. 2022 (vratka nevyčerpané části dotace ve výši Kč 24.855,84),
- účetní doklad č. 100272 ze dne 2. 2. 2021 (vratka Kč 24.855,84),
registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27. 10. 2021
- poskytovatel - Ministerstvo zemědělství, Praha 1, identifikační číslo - 129D413001101, typ financování EX ante,
- název akce - Kanalizace Podlesí - Petřvald, I. etapa,
- souhrn financování rok 2021 - účast státního rozpočtu Kč 600.000,- (max), rok 2022 - účast státního
rozpočtu - Kč 48.811.000,- (max),
- realizace akce stanovená poskytovatelem - ukončení 31. 3. 2023, předložení dokumentace
k závěrečnému vyhodnocení akce - 30. 9. 2023,
- účetní doklady č. 920037 ze dne 5. 11. 2021 (podrozvaha), výpis z účtu ČNB ze dne 10. 12. 2021,
účetní doklad č. 920044 ze dne 10. 12. 2021 (přijetí části dotace ve výši Kč 600.000,-),
- rozpočtové opatření č. 14/2021 (schváleno radou města dne 11. 11. 2021 a zveřejněno dne
18. 11. 2021),
- usnesení zastupitelstva města č. 18/4 ze dne 17. 2. 2021,
smlouva o úvěru ze dne 25. 6. 2021
- smlouva o úvěru č. 0633338159/LCD uzavřená dne 25. 6. 2021 s Českou spořitelnou, a.s., město
Petřvald – „klient“,
- úvěrová částka se sjednává ve výši Kč 50.000.000,-,
- účel úvěru - financování projektu pod názvem "Kanalizace podlesí - I. Etapa" bez daně z přidané
hodnoty (dále viz smlouva o úvěru),
- období čerpání úvěru začíná v den uzavření smlouvy a trvá do dne 31. 12. 2022 včetně,
- způsob splácení úvěru - pravidelné měsíční splátky ve výši Kč 278.000,- splatné vždy k dvacátému dni
každého kalendářního měsíce, první splátka bude zaplacena dne 20. 3. 2022, poslední splátka je
splatná dne 20. 2. 2037 (den konečné splatnosti úvěru),
- úvěr není zjištěn žádnými zajišťovacími prostředky,
- usnesení zastupitelstva města č. 20/14 ze dne 23. 6. 2021,
smlouva o úvěru ze dne 6. 9. 2021
- smlouva o úvěru č. 0633435119/LCD uzavřená dne 6. 9. 2021 s Českou spořitelnou, a.s., město
Petřvald – „klient“,
- úvěrová částka se sjednává ve výši Kč 20.000.000,-,
- účel úvěru - financování projektu pod názvem "Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní" (dále
viz smlouva o úvěru),
- období čerpání úvěru začíná v den uzavření smlouvy a trvá do dne 31. 12. 2022 včetně,
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způsob splácení úvěru - pravidelné měsíční splátky ve výši Kč 167.000,- splatné vždy k dvacátému dni
každého kalendářního měsíce, první splátka bude zaplacena dne 20. 1. 2023, poslední splátka je
splatná dne 20. 12. 2032 (den konečné splatnosti úvěru),
úvěr není zjištěn žádnými zajišťovacími prostředky,
usnesení zastupitelstva města č. 22/18 ze dne 1. 9. 2021,

smlouva o dílo ze dne 19. 7. 2021
- smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Kanalizace Podlesí - I. Etapa" uzavřená dne
19. 7. 2021 se zhotovitelem "Společnost Podlesí", město Petřvald – „objednatel“,
- cena díla činí Kč 89.914.546,24 bez DPH (Kč 108.796.600,95 vč. DPH),
- usnesení rady města č. 59/388 ze dne 9. 6. 2021 - rada města rozhodla o výběru dodavatele
a o uzavření smlouvy o dílo za nabídkovou cenu Kč 89.914.546,24 se společností "Společnost Podlesí",
- smluvní strany si ve smlouvě o dílo v článku XXI. odst. 2 sjednávají odkládací podmínku účinnosti
smlouvy o dílo tak, že daná smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění dvou skutečností (pokud
smluvními stranami nebude dohodnuto jinak):
a) doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory a současně
b) doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem oznámení
uvedeného v článku XXI. v odst. 2 v bodě a) a že může zhotovitel zahájit realizaci díla - bližší
specifikace viz smlouva o dílo,
- smluvní strany se ve smlouvě o dílo v článku XXI. odst. 3 dále dohodly, že smlouva zaniká (pozbývá
platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu
do 15. 10. 2021 (nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak),
- smlouva uveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dne 21. 7. 2021,
smlouva o dílo ze dne 25. 2. 2021
- smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Chodník podél ul. Závodní kolem restaurace
Mokroš" uzavřená dne 25. 2. 2021 se zhotovitelem KUMAN spol. s r.o. , město Petřvald - "objednatel",
- celková cena díla činí Kč 874.762,16 včetně DPH,
- usnesení rady města č. 50/326 ze dne 11. 2. 2021,
- smlouva uveřejněna na profilu zadavatele dne 25. 2. 2021,
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem města na rok 2021,
- výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy uveřejněna na profilu zadavatele,
- účetní doklad č. 811045 ze dne 31. 5. 2021 (předpis ve výši Kč 874.762,15 včetně DPH) a č. 101445
ze dne 26. 7. 2021 a č. 101233 ze dne 28. 6. 2021 (úhrady),
poskytnutí darů obcím zasažených živelní pohromou
- usnesení rady města č. 61/425 ze dne 15. 7. 2021 - rada města rozhodla o poskytnutí finančního daru
v celkové výši Kč 90.000,- obcím a městu zasaženým živelní pohromou (dle předložené důvodové
zprávy), účetní doklady č. 811356, č. 811357, č. 811358, č. 811359, č. 811360 ze dne 20. 7. 2021
(přepisy) a účetní doklady č. 101414, č. 101415, č. 101416, č. 101417, č. 101418 ze dne 21. 7. 2021
(úhrady),
- usnesení zastupitelstva města č. 21/3 ze dne 15. 7. 2021 - zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
věcného daru v celkové výši Kč 164.963,88 včetně DPH obcím v oblasti jižní Morava zasaženým živelní
pohromou (nákup střešních tašek dle předložené důvodové zprávy), potvrzení o poskytnutí
bezúplatného nepeněžního plnění ze dne 11. 8. 2021 (obec Hrušky), účetní doklady č. 811372 ze dne
20. 7. 2021, č. 101436 ze dne 26. 7. 2021 a č. 811571 ze dne 9. 8. 2021,
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pořízení majetku
- účetní doklad č. 400134 ze dne 23. 9. 2021 - zařazení na účet 021 (akce "Parkoviště osobních
automobilů ul. U Kovárny"), inv. č. 18945, kolaudační souhlas nabyl právních účinků dne 23. 9. 2021,
- účetní doklad č. 400157 ze dne 22. 10. 2021 - zařazení na účet 021 (realizace energetických úspor
a sanace - zatepletní, rekonstrukce, přístavba budovy č.p. 356), inv. č. 99, kolaudační souhlas
s užíváním stavby ze dne 22. 10. 2021,
- účetní doklad č. 400132 ze dne 14. 9. 201 - zařazení na majetkový účet 021 (akce "Rekonstrukce
restaurace a kuchyně KD Petřvald"), inv. č. 74, zápis o předání a převzetí předmětu díla ze dne
14. 9. 2021,
zřízené příspěvkové organizace

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246
-

usnesení rady města č. 45/286 ze dne 9. 11. 2020 - schválení rozpočtu na rok 2021 a schválení
střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2023,
návrh rozpočtu a střednědobého výhledu byly zveřejněny na internetových stránkách příspěvkové
organizace,
schválený rozpočet na rok 2021 a schválený střednědobý výhled rozpočtu byly zveřejněny
na internetových stránkách příspěvkové organizace po jejich schválení radou města,
oznámení o schválení výše příspěvku na provoz na rok 2021 zaslané dne 4. 1. 2021,
usnesení rady města č. 52/334 bod b) ze dne 10. 3. 2021 - schválení účetní závěrky sestavené
k rozvahovému dni 31. 12. 2020, protokol o schválení účetní závěrky ze dne 10. 3. 2021,
protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 13. 7. 2021, předmětem kontroly bylo
hospodaření za 1. pololetí 2021, pověření k provedení kontroly č. 2/2020 ze dne 24. 6. 2021,

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654
-

usnesení rady města č. 45/286 ze dne 9. 11. 2020 - schválení rozpočtu na rok 2021 a schválení
střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2023,
návrh rozpočtu a střednědobého výhledu byly zveřejněny na internetových stránkách příspěvkové
organizace,
schválený rozpočet na rok 2021 a schválený střednědobý výhled rozpočtu byly zveřejněny
na internetových stránkách příspěvkové organizace po jejich schválení radou města,
oznámení o schválení výše příspěvku na provoz na rok 2021 a příspěvku na pořízení dlouhodobého
majetku zaslané dne 4. 1. 2021,
usnesení rady města č. 52/334 bod a) ze dne 10. 3. 2021 - schválení účetní závěrky sestavené
k rozvahovému dni 31. 12. 2020, protokol o schválení účetní závěrky ze dne 10. 3. 2021,
protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 13. 7. 2021, předmětem kontroly bylo
hospodaření za 1. pololetí 2021, pověření k provedení kontroly č. 1/2020 ze dne 24. 6. 2021,

rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu města a závěrečný účet města
- rozpočet města na rok 2021 byl schválen zastupitelstvem města dne 16. 12. 2020 (usnesení č. 17/2),
včetně rozpočtů sociálního fondu, fondu rezerv a rozvoje a plánovaných investičních výdajů,
- návrh rozpočtu města na rok 2021 byl zveřejněn v období od 25. 11. do 17. 12. 2020, schválený
rozpočet města byl zveřejněn dne 23. 12. 2020,
- oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 v elektronické podobě na internetových stránkách města
(23. 12. 2020),
- střednědobý výhled rozpočtu města na období 2022 - 2024 byl schválen zastupitelstvem města dne
16. 12. 2020 (usnesení č. 17/3), včetně uvedení dlouhodobých závazků města vyplývajících z úvěru
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splatného do 31. 5. 2025 a dlouhodobých pohledávkách týkajících se splátek půjček poskytnutých
občanům,
návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn v období od 25. 11. do 16. 12. 2020, schválený
střednědobý výhled byl zveřejněn dne 23. 12. 2020,
závěrečný účet města za rok 2020 byl schválen zastupitelstvem města dne 21. 4. 2021 (usnesení
č. 19/8) a uzavřen vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad,
návrh závěrečného účtu města za rok 2020 byl zveřejněn v období od 31. 3. do 22. 4. 2021, schválený
závěrečný účet byl zveřejněn dne 25. 4. 2021,
oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2020 v elektronické podobě na internetových stránkách
města (26. 4. 2021),
usnesení zastupitelstva města č. 24/6 ze dne 15. 12. 2021 - schválení střednědobého výhledu rozpočtu
města na rok 2023 - 2025 (s uvedením informací o dlouhodobých pohledávkách a závazcích),
schválený střednědobý výhled rozpočtu města zveřejněn dne 20. 12. 2021,

inventarizace majetku a závazků
- směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků schválená radou města Petřvald dne 16. 4. 2020
s účinností od 1. 5. 2020,
- plán inventur města Petřvald za rok 2021 vydaný starostou města dne 24. 9. 2021, včetně jmenování
inventarizačních komisí a příloh (seznam inventurních soupisů - město Petřvald, seznam inventurních
soupisů - příspěvkové organizace, přehled inventarizačních identifikátorů a vedení jejich seznamů),
- ustanovení hlavní inventarizační komise ze dne 15. 10. 2021,
- instruktáž členů inventarizačních komisí k provedení řádné roční inventarizace ze dne 14. 12. 2021,
- usnesení rady města č. 65/524 ze dne 11. 10. 2021 - rada města po projednání bere na vědomí plán
inventur,
- inventurní soupisy č. 10 (účty 041 a 042), č. 6 (účty 231, 236, 245 a 451), č. 8 (účet 069), č. 1 (účty
021, 031 a 036) a č. 11 (účty 192, 194, 321, 331, 336, 337 a 342),
- zápis z jednání hlavní inventarizační komise konané dne 15. 2. 2022,
- inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 15. 2. 2022 včetně příloh č. 1 - 4,
fondy

sociální fond
-

statut sociálního fondu byl schválen zastupitelstvem města dne 18. 11. 2020 (usnesení č. 16/6),
s účinností od 1. 1. 2021,
zásady pro použití prostředků sociálního fondu města Petřvaldu byly schváleny zastupitelstvem města
dne 18. 11. 2020 (usnesení č. 16/6),
rozpočet sociálního fondu byl schválen v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2021,
tvorba fondu: účetní doklady č. 100288 ze dne 17. 2. 2021 (příděl za leden 2021) a č. 101193 ze dne
18. 6. 2021 (příděl za květen 2021),
použití fondu: účetní doklady za měsíc květen a červen 2021,
tvorba fondu: účetní doklady č. 120085 ze dne 25. 11. 2021 (příděl za říjen 2021) a č. 120090 ze dne
15. 12. 2021 (příděl za listopad 2021),
použití fondu: účetní doklady za měsíc prosinec 2021,
vazba zůstatků účtů 236/0100 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků, 335 - Pohledávky
za zaměstnanci a 419/0100 - Ostatní fondy k 31. 12. 2021 (zdůvodnění rozdílu ve výši Kč 20,-),

fond rezerv a rozvoje
-

statut fondu rezerv a rozvoje byl schválen zastupitelstvem města dne 19. 10. 2016 (usnesení č. 15/6),
s účinností ode dne schválení,
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peněžní prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu,
rozpočet fondu rezerv a rozvoje byl schválen v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2021,
účetní doklad č. 130010 ze dne 18. 10. 2021 převod finančních prostředků ve výši Kč 11.000.000,z fondu rezerv a rozvoje na běžný účet města (z důvodu financování kulturního domu),
vazba zůstatků účtů 236/0120 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků a 419/0010 - Ostatní
fondy k 31. 12. 2021,

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

FIN 2-12 M sestavený k 30. 6. 2021 v Kč,
rozvaha sestavený k 30. 6. 2021 v Kč,
zisku a ztráty sestavený k 30. 6. 2021 v Kč,
FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2021 v Kč,
rozvaha sestavený k 31. 12. 2021 v Kč,
zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2021 v Kč,

usnesení, zápisy, apod.
- usnesení zastupitelstva města č. 19/6 ze dne 21. 4. 2021 - schválení účetní závěrky města sestavené
k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
ostatní
- směrnice pro oběh účetních dokladů a ostatních přísně zúčtovatelných tiskopisů, vedení účetnictví
a vedení evidence majetku města Petřvaldu (schválená radou města dne 5. 12. 2019, účinná
od 1. 1. 2020),
- zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách města Petřvaldu s účinností
od 11. 8. 2020, schválené radou města dne 10. 8. 2020,
- protokol o veřejnosprávní kontrole č. KNP-018-04321961/21 - kontrola byla provedena Státním fondem
životního prostředí ČR dne 16. 6. 2021, předmětem kontroly bylo ověření plnění smluvních podmínek
podpory v programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor
energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu, kontrolou nebyly
zjištěny nedostatky.
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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. 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),
23. vnitřní předpisy územního celku.
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