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PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
města Moravská Třebová
IČ: 00277037
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
od 21. září 2020 do 23. září 2020 jako dílčí přezkoumání
od 29. března 2021 do 31. března 2021 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) 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 a bylo zahájeno dne 27.7.2020
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.
Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020.
1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce od 21.09.2020 do 23.09.2020.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce od 29.03.2021 do
31.03.2021.
Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Martina Šiborová
kontroloři:
Mgr. Simona Bublová
přizvané osoby:
Ing. Lenka Prokůpková, statutární auditor, oprávnění KA ČR č. 1669
- Ing. Iveta Vrtáčková, asistent auditora, evid. č. KA ČR 4406
- Bc. Lucie Chládková, asistent auditora, evid. č. KA ČR 4549
zástupci firmy AV-AUDITING, spol. s.r.o., Tolarová 317, Pardubice 533 51
oprávnění KA ČR č. 003 - přítomni při vykonání dílčího přezkoumání dne 7. 8 . 10.2020
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č.
255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2020.
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Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Ing. Miloš Micka - starosta města
Miroslava Dvořáková - hlavní účetní města

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2
odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu._______________________________________
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 31.3.2021.

A;______Výsledek dílčích přezkoumání
A.l.
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2020
>

méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst.

21

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
Porušení právní předpisu:
ČÚS č. 701 - 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.4.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu v případě změny
příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru
nemovitostí.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Nebylo dodrženo ustanovení ČÚS 701, bod 6.4., kdy při převodu vlastnictví k
nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, se za okamžik
uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na zápis katastrálnímu
úřadu, tj. 16.7.2020.
Zjištěny nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení
přijatého opatření k nápravě:
Opatření splněno dne:
30.03.2021
Popis přijatého opatření: Bylo dodrženo ustanovení ČÚS 701, bod 6.4., kdy při převodu
vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do
katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního
případu považuje den doručení návrhu na zápis katastrálnímu
úřadu - předložena kupní smlouva ze dne 25.11.2020 - návrh
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Popis plnění opatření:

na zápis do katastru nemovitostí byl podán dne 30.11.2020,
vyřazení pozemku z majetku města bylo provedeno dokladem
ze dne 30.11.2020.
splněno dne: 30.03.2021

Opatření bylo splněno: Napraveno.

2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
Porušení právní předpisu:
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 16
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Zadavatel nestanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu se
zákonem.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Výzvy k podání nabídek neobsahovaly v souladu se směrnicí města čl. 6 bod 3 písm.
g) předpokládanou hodnotu zakázky.
Zjištěny nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení
přijatého opatření k nápravě:
Opatření splněno dne:
30.03.2021
Popis přijatého opatření: Výzvy k podání nabídky obsahovaly v souladu se směrnicí
města čl. 6 bod 3 písm. g) předpokládanou hodnotu zakázky předmětem kontroly byla veřejná zakázka kategorie B - výzva k
podání nabídek obsahovala předpokládanou hodnotu zakázky
v souladu se směrnicí č. 6/2019 Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, zadávací řízení dle článku 6.
Popis plnění opatření:
splněno dne: 30.03.2021
Opatření bylo splněno: Napraveno.

3. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení právní předpisu:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 25 odst. 6
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Účetní jednotka při ocenění bezúplatně nabytého majetku od vybrané účetní jednotky
nenavázala na výši jeho ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o něm naposledy
účtovala.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Pro ocenění byly převzaty pořizovací ceny prodávajícího podnikatelského subjektu.
Toto není správný postup, převzetí pořizovací ceny je možné pouze v případě
bezúplatného nabytí majetku od jiné vybrané účetní jednotky dle § 25 odst. 6 zákona
563/1991 Sb., o účetnictví.
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Zjištěny nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení
přijatého opatřeni k nápravě:
Opatření splněno dne:
29.03.2021
Popis přijatého opatření: Účetní jednotka opravila dokladem ze dne 30.10.2020 chybné
ocenění majetku prodávajícího podnikatelského subjektu.
Popis plnění opatření:
splněno dne: 29.03.2021
Opatření bylo splněno: Napraveno.

Porušení právní předpisu:
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 55
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením dlouhodobého majetku
nebo jeho části.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Město účtovalo o výměně kotle a montáži nového kotle dokladem VHC 120068 na
MD 501/ DAL 321. Toto účtování není správné, neboť účetní případ nesplňuje definici
§33 odst. 1 písm. a) Vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky. Účtováno měl být na MD účtu 511 - Opravy a udržování, jehož definice
je v §55 odst. 2 písm. a) Vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky.
Zjištěny nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení
přijatého opatření k nápravě:
Opatření splněno dne:
29.03.2021
Popis přijatého opatření: Město účtovalo o výměně kotle a montáži nového kotle
dokladem VHC 120068 na MD 501/ DAL 321 - bylo napraveno
dokladem č. 44 ze dne 14.10.2020 přeúčtováním na účet 511 Opravy a udržování, jehož definice je v §55 odst. 2 písm. a)
Vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
Popis plnění opatření:
splněno dne: 29.03.2021

Opatření bylo splněno: Napraveno.
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Ustanovení: § 33
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Náklady
z činnosti".
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Město účtovalo o soudním poplatku ve výši 307 340 Kč na účet 549 - Ostatní náklady
z činnosti. Zaúčtování není správné, došlo tím k porušení §33 odst. 3 písm. a) Vyhlášky
410/2009 Sb., podle kterého se náklady na soudní poplatky vykazují na A. 1.20. Jiné daně
a poplatky.
Zjištěny nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení
přijatého opatření k nápravě:
Opatření splněno dne:
29.03.2021
Popis přijatého opatření: Město účtovalo o soudním poplatku ve výši 307 340 Kč na účet
538 - Jiné daně a poplatky v souladu s §33 odst. 3 písm. a)
Vyhlášky 410/2009 Sb.
Popis plnění opatření:
splněno dne: 29.03.2021
Opatření bylo splněno: Napraveno.

Porušení právní předpisu:
ČÚS č. 701 - 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Účtování o částečném vyřazení souboru majetku (školní jídelna) bylo provedeno k
okamžiku schválení likvidační komisí. Dle doložených protokolů o fyzické likvidaci byl v
tuto dobu majetek již několik měsíců fyzicky zlikvidován.
Zjištěny nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení
přijatého opatřeni k nápravě:
Opatření splněno dne:
30.03.2021
Popis přijatého opatření: Příspěvková organizace byla zřizovatelem poučena o
správném postupu při vyřazení majetku a jeho následné
likvidaci. Při vyřazení a likvidaci majetku v následujícím období
bude postupováno v souladu.
Popis plnění opatření:
splněno dne: 30.03.2021
Opatření bylo splněno: Napraveno.
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Ustanovení: ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Majetek č. 3179 OUSB byl zařazen do užívání dne 1.6.2020. Dle předávacího
protokolu byl majetek způsobilý k užívání již k datu 29.5.2020, ke kterému měl být také
zařazen. Počátek odpisování by byl v červnu 2020, tedy o měsíc dříve.
Zjištěny nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení
přijatého opatření k nápravě:
Opatření splněno dne:
30.03.2021
Popis přijatého opatření: Ke kontrole byl předložen doklad ze dne 16.7.2020, kterým
město zavedlo do majetku zvedací stretcher do vany Mona v
pořizovací ceně - dle faktury č. FV01-190/2020 je uvedeno
datum plnění 16.7.2020.
Popis plnění opatření:
splněno dne: 30.03.2021
Opatřeni bylo splněno: Napraveno.

Ustanovení: ČÚS č. 703
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek nedodržel postupy účtování transferů.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Rozpouštění transferu do výnosů je u majetku č. 1169 nastaveno tak, že v době
doodepsání majetku do zbytkové ceny bude město evidovat rovněž zbytkovou hodnotu
transferu. Dle našeho propočtu bude tato zbytková hodnota ve výši cca 24% celkové
výše transferu. Poměr neodpovídá poměru zbytkové ceny vůči pořizovací ceně majetku
5%.
Zjištěny nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení
přijatého opatření k nápravě:
Opatření splněno dne:
30.03.2021
Popis přijatého opatření: Rozpouštění transferu do výnosů je u majetku č. 1169
nastaveno tak, že v době doodepsání majetku do zbytkové
ceny bude město evidovat rovněž zbytkovou hodnotu transferu
- byl proveden přepočet rozpouštění transferu.
Popis plnění opatření:
splněno dne: 30.03.2021
Opatřeni bylo splněno: Napraveno.

A.ll.

Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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B.______Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech
B.l.
Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.
C.l.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č.
420/2004 Sb.

nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích
přezkoumáních, které byly již napraveny.

C.ll.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.lll. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ................................... 7,16 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ....................................... 24,03 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .... 5,01 %
C.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti
Dluh města Moravská Třebová nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Moravská Třebová dne 31. března 2021

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném přezkoumání hospodaření - za
Krajský úřad Pardubického kraje:

Martina Šiborová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Mgr. Simona Bublová
podpis kontrolora
kontrolor
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném 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,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
Krajského úřadu Pardubického kraje,
nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a
uvedených v příloze,
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Moravská Třebová o počtu 31
stran byl seznámen a její stejnopis převzal starosta města Ing. Miloš Micka.
V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o
přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského
závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal
cenné papíry, obligace, uskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil nejen veřejné
zakázky malého rozsahu.
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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 lze podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č. 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

Ing. Miloš Micka
podpis starosty města

starosta města

Miroslava Dvořáková
podpis hlavní účetní města

hlavní účetní města

Převzal dne:
Moravská Třebová dne 31. března 2021

Ing. Miloš Mička
podpis starosty města

starosta města
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
Rozpočtová opatření

Popis písemnosti
Zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup
od 22.11.2019 do 10.12.2019.
Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno usnesením rady města č.
1254/R/270120 ze dne 27.1.2020. Schválené rozpočtové opatření
bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 6.2.2020.
Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 342/Z/170220 ze dne 17.2.2020. Schválené rozpočtové
opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne
24.2.2020.
Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno usnesením rady města č.
1307/R/020320 ze dne 2.3.2020. Schválené rozpočtové opatření bylo
zveřejněno na internetových stránkách města dne 6.3.2020.
Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno usnesením rady města č.
1486/R/200420 ze dne 20.4.2020. Schválené rozpočtové opatření
bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 27.4.2020.
Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 376/Z/040520 ze dne 4.5.2020. Schválené rozpočtové
opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne
11.5.2020.
Rozpočtové opatření č. 6 bylo schváleno usnesením rady města č.
1614/R/150620 ze dne 15.6.2020. Schválené rozpočtové opatření
bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 19.6.2020.
Rozpočtové opatření č. 7 bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 458/Z/070920 ze dne 7.9.2020. Schválené rozpočtové
opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne
14.9.2020.
Rozpočtové opatření č. 8 bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 460/Z/070920 ze dne 7.9.2020. Schválené rozpočtové
opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne
14.9.2020.
Rozpočtové opatření č. 9 bylo schváleno usnesením rady města č.
1786/R/210920 ze dne 21.9.2020. Schválené rozpočtové opatření
bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne 29.9.2020.
Rozpočtové opatření č. 10 bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 497/Z/021120 ze dne 2.11.2020. Schválené rozpočtové
opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne
4.11.2020.
Rozpočtové opatření č. 11 bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 521/Z/141220 ze dne 14.12.2020. Schválené rozpočtové
opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne
16.12.2020.
Rozpočtové opatření č. 12 bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 550/Z/080221 ze dne 8.2.2021. Schválené rozpočtové
opatření bylo zveřejněno na internetových stránkách města dne
11.2.2021.
Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2-12 M ke dni
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31.12.2020 ve schválené výši.
Rozpočet na rok 2020 byl schválen usnesením zastupitelstva města
č. 298/Z/091219 ze dne 9.12.2019, v příjmové části ve výši 237 200
000,- Kč, ve výdajové části ve výši 236 490 000,- Kč a financování ve
výši 710 000,- Kč. Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových
stránkách města dne 18.12.2019.
Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin
2-12 M ve schválené výši.
Stanovení
Příspěvek na provoz pro Městskou knihovnu Ladislava z Boskovic
závazných ukazatelů v Moravské Třebové byl schválen v rámci rozpočtu města na rok
zřízeným
2020 usnesením zastupitelstva města č. 298/Z/091219 ze dne
9.12.2019 ve výši 4 275 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze
organizacím
dne 3.1.2020.
Snížení i navýšení příspěvku na provoz bylo schváleno usnesením
zastupitelstva města č. 376/Z/040520 ze dne 4.5.2020. Příspěvek na
provoz tedy činí 4 285 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze
dne 7.5.2020.
Příspěvek na provoz pro Sociální služby Moravská Třebová byl
schválen v rámci rozpočtu města na rok 2020 usnesením
zastupitelstva města č. 298/Z/091219 ze dne 9.12.2019 ve výši 8 070
000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 3.1.2020.
Oznámení celkové výše závazných ukazatelů příspěvkové organizace
k 31.12.2020 bylo doručeno zřizovatelem dne 9.2.2021.
Příspěvek na provoz pro Kulturní služby Moravská Třebová byl
schválen v rámci rozpočtu města na rok 2020 usnesením
zastupitelstva města č. 298/Z/091219 ze dne 9.12.2019 ve výši 14
540 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 3.1.2020.
Snížení příspěvku na provoz bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 376/Z/040520 ze dne 4.5.2020 o 1 200 000,- Kč. Příspěvek
na provoz tedy činí 13 340 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele
ze dne 7.5.2020.
Snížení příspěvku na provoz bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 521/Z/141220 ze dne 14.12.2020 o 550 000,- Kč. Příspěvek
na provoz tedy činí 12 790 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele
ze dne 16.12.2020.
Příspěvek na provoz pro Dům dětí a mládeže Moravská Třebová byl
schválen v rámci rozpočtu města na rok 2020 usnesením
zastupitelstva města č. 298/Z/091219 ze dne 9.12.2019 ve výši 1 222
000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 3.1.2020.
Snížení příspěvku na provoz bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 376/Z/040520 ze dne 4.5.2020 o 150 000,- Kč. Příspěvek na
provoz činí 1 072 000,- Kč, Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne
7.5.2020.
Snížení příspěvku na provoz bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 458/Z/070920 ze dne 7.9.2020 o 10 000,- Kč. Příspěvek na
provoz činí 1 062 000,- Kč, Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne
8.9.2020.
Příspěvek na provoz pro Základní uměleckou školu Moravská
Třebová byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2020 usnesením
zastupitelstva města č. 298/Z/091219 ze dne 9.12.2019 ve výši 1 000
000,- Kč.
Schválený rozpočet
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Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 3.1.2020.
Snížení příspěvku na provoz bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 376/Z/040520 ze dne 4.5.2020 o 150 000,- Kč. Příspěvek na
provoz činí 850 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne
7.5.2020.
Příspěvek na provoz pro Základní školu Moravská Třebová,
Kostelní nám. byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2020
usnesením zastupitelstva města č. 298/Z/091219 ze dne 9.12.2019 ve
výši 1 590 000,- Kč.
Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 3.1.2020.
Snížení příspěvku na provoz bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 376/Z/040520 ze dne 4.5.2020 o 100 000,- Kč. Příspěvek na
provoz činí 1 490 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne
7.5.2020.
Příspěvek na provoz pro Základní školu Moravská Třebová,
Palackého byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2020
usnesením zastupitelstva města č. 298/Z/091219 ze dne 9.12.2019 ve
výši 4 940 000,- Kč.
Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 3.1.2020.
Snížení příspěvku na provoz bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 376/Z/040520 ze dne 4.5.2020 o 400 000,- Kč. Příspěvek na
provoz činí 4 540 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne
7.5.2020.
Snížení příspěvku na provoz bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 458/Z/070920 ze dne 7.9.2020 o 50 000,- Kč. Příspěvek na
provoz činí 4 490 000,- Kč, Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne
8.9.2020.
Příspěvek na provoz pro Základní školu Moravská Třebová, Čs.
armády byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2020 usnesením
zastupitelstva města č. 298/Z/091219 ze dne 9.12.2019 ve výši 2 215
000,- Kč.
Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 3.1.2020.
Snížení příspěvku na provoz bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 376/Z/040520 ze dne 4.5.2020 o 100 000,- Kč. Příspěvek na
provoz činí 2 115 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne
7.5.2020.
Příspěvek na provoz pro II. Mateřskou školu Moravská Třebová,
Jiráskova byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2020
usnesením zastupitelstva města č. 298/Z/091219 ze dne 9.12.2019 ve
výši 1 640 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 3.1.2020.
Snížení příspěvku na provoz bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 376/Z/040520 ze dne 4.5.2020 o 70 000,- Kč. Příspěvek na
provoz činí 1 570 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne
7.5.2020.
Příspěvek na provoz pro I. Mateřskou školu Moravská Třebová,
Piaristická byl schválen v rámci rozpočtu města na rok 2020
usnesením zastupitelstva města č. 298/Z/091219 ze dne 9.12.2019 ve
výši 1 775 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 3.1.2020.
Snížení příspěvku na provoz bylo schváleno usnesením zastupitelstva
města č. 376/Z/040520 ze dne 4.5.2020 o 90 000,- Kč. Příspěvek na
provoz činí 1 685 000,- Kč. Oznámeno dopisem zřizovatele ze dne
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Střednědobý výhled
rozpočtu

Závěrečný účet

Bankovní výpis

7.5.2020.
Zvýšení příspěvku na provoz bylo schváleno usnesením
zastupitelstva města č. 497/Z/021120 ze dne 2.11.2020 o 22 000,- Kč.
Příspěvek na provoz činí 1 707 000,- Kč. Oznámeno dopisem
zřizovatele ze dne 7.11.2020.
Závazné ukazatele rozpočtu byl dle výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2020
dodrženy.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce
i způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonném termínu,
sestaven na roky 2021 - 2023, schválen usnesením zastupitelstva
města č. 459/Z/070920 ze dne 7.9.2020. Schválený střednědobý
výhled rozpočtu byl zveřejněn na internetových stránkách města dne
14.9.2020.
Návrh závěrečného účtu města za rok 2019 byl vyvěšen na úřední
desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 11.6.2020 30.6.2020, celoroční hospodaření za rok 2019 bylo schváleno
usnesením zastupitelstva města ze dne 29.6.2020 výrokem bez
výhrad. Schválený závěrečný účet za rok 2018 byl zveřejněn na
internetových stránkách města dne 9.7.2020.
Bankovní účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 27-1283386349/0800 ze
dne 30.6.2020 a ke dni 31.12.2020.
Bankovní účet vedený u ČNB - účet č. 2006-4214591/0710 ze dne
30.6.2020, výpis ze dne 31.12.2020.
Bankovní účet vedený u ČNB - účet č. 94-4214591/0710 ze dne
30.6.2020, výpis ze dne 31.12.2020.
Bankovní účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 1283386349/0800 ze dne
30.6.2020, výpis ze dne 31.12.2020.
Bankovní účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 19-1283386349/0800 ze
dne 30.6.2020, výpis ze dne 31.12.2020.
Bankovní účet vedený u KB, a.s. - účet č. 19-1929591/0100 ze dne
30.6.2020, výpis ze dne 31.12.2020.
Bankovní účet vedený u KB, a.s. - účet č. 27-1929591/0100 ze dne
30.6.2020, výpis ze dne 31.12.2020.
Bankovní účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 40184-1283386349/0800
ze dne 31.12.2017 - účet bez pohybů.
Bankovní účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 182-1283386349/0800 ze
dne 31.12.2017 - účet bez pohybů.
Bankovní účet vedený u Moneta Money Bank, a.s. - účet č.
236131939/0600 ze dne 31.12.2020.
Bankovní účet vedený u ČNB, a.s. - účet č. 34534-4214591/0710 ze
dne 16.7.2020 - účet vedený v EUR.
Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech ověřeny ke dni
30.6.2020 a ke dni 31.12.2020 a souhlasí se zůstatkem účtu 231 v
rozvaze sestavené k témuž dni.
Bankovní účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 3173170319/0800 ze dne
30.6.2020 a výpis ze dne 30.11.2020.
Bankovní účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 1222-1283386349/0800 ze
dne 30.6.2020, výpis ze dne 31.12.2020.
Bankovní účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 60185-1283386349/0800
ze dne 30.6.2020, výpis ze dne 31.12.2020.
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Zůstatky peněžních prostředků na běžných účtech ověřeny ke dni
30.6.2020 a ke dni 31.12.2020 a souhlasí se zůstatkem účtu 236 v
rozvaze sestavené k témuž dni.
Bankovní účet vedený u KB, a.s. - účet č. 27-1131090207/0100 ze
dne 30.6.2020, výpis ze dne 31.12.2020.
Zůstatek peněžních prostředků na běžném účtu ověřen ke dni
30.6.2020 a ke dni 31.12.2020 a souhlasí se stavem účtu 241 v
rozvaze sestavené k témuž dni.
Bankovní účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 30015-1283386349/0800
ze dne 4.6.2020 - nulový zůstatek, výpis ke dni 29.12.2020.
Zůstatek peněžních prostředků na běžném účtu ověřen ke dni
30.6.2020 a ke dni 31.12.2020 a souhlasí se zůstatkem účtu 245 v
rozvaze sestavené k témuž dni.

Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Evidence majetku
Evidence poplatků

Faktura

Hlavní kniha
Inventurní soupis
majetku a závazků

Kniha došlých faktur

Kniha odeslaných
faktur

Úvěrový účet vedený u ČS, a.s. - účet č. 340945449/0800 ze dne
30.6.2020.
Úvěrový účet vedený u KB, a.s. - účet č. 35-1658741547/0100 ze dne
30.6.2020, výpis ze dne 31.12.2020.
Poskytnutá půjčka SFŽP
Zůstatek peněžních prostředků na úvěrových účtech ověřen ke dni
31.12.2020 a souhlasí se zůstatkem účtu 451 v rozvaze sestavené k
témuž dni.
Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 20.7.2018 - účetní - výběr
správních poplatků, hotovosti z parkovacích automatů, pokut v
hotovosti a dalších hotovostních plateb - za pokladní hotovost
Pro rok 2020 veden programem Orsoft.
Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na rok 2020 byl zaúčtován
dokladem č. 2020/POH.BEZ/85/1 ze dne 15.4.2020 a č.
2020/POH.BEZ/84/1 ze dne 15.4.2020.
Evidence dle jednotlivých poplatníků je vedena počítačovým
programem.
Faktury došlé č. 2020/FD/681 - 2020/FD/800 včetně předpisů a
přípravy účtování.
Faktury vydané č. 2020/FV-PDP/1 - 2020/FV-PDP/19, č.
2020/FV.BEZ/1 - 2020/FV.BEZ/19 včetně předpisů.
Předložena hlavní kniha sestavená ke dni 30.6.2020 a k 31.12.2020.
Plán inventur na rok 2020 v rámci směrnice o inventarizaci byl
schválen radou města dne 5.10.2020 včetně zřízení inventarizačních
komisí.
Proškolení inventarizačních komisí ze dne 23.10.2020.
Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2020 ze dne 24.2.2021 s
popsanými inventarizačními rozdíly.
Inventurní soupisy ke dni 31.12.2020.
Za rok 2020 vedena programem Orsoft v dokladových řadách:
2020/FD v číselné řadě: 1 - 2407
2020/FD-DPH v číselné řadě: 1 - 56
2020/FD-PDP v číselné řadě: 1 - 220
Za rok 2020 vedena programem Orsoft v dokladové řadě :
2020/FV.BEZ v číselné řadě: 1 - 22
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2020/FV-DPH v číselné řadě: 1 - 562
2020/FVDPHOS v číselné řadě: 1 - 4
2020/FV-PDP v číselné řadě: 1 - 2 9
2020/PAR.VĚŽ v číselné řadě: 1 - 1 0
Mzdová agenda
Vedená v roce 2020 v účetním programu Orsoft.
Odměňování členů
Výše odměn neuvolněným členů zastupitelstva byla schválena na
zasedání ZM dne 9.12.2019 v souladu s nařízením vlády 318/2017
zastupitelstva
Sb. v platném znění, částečná změna na zasedání dne 17.2.2020 s
účinností od 1.3.2020.
Odměny uvolněnému starostovi a uvolněnému místostarostovi města
byly stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v
platném znění. Dne 17.2.2020 byl odvolán na zasedání ZM starosta,
jeho zastupováním byl určen uvolněný místostarosta. Na zasedání
ZM dne 4.5.2020 byl zvolen novým uvolněným starostou a téhož dne
byl zvolen nový uvolněný místostarosta. Jejich odměny byly
stanoveny v souladu s nařízením vlády.
Ověřeno na mzdové listy 1-12/2020.
Počet členů zastupitelstva: 21
Pokladní doklad
Pokladní doklady VYD10/128 - VYD10/189 a PRIJ10/7 - PRIJ10/9 za
měsíc květen.
Pokladní doklady PRIJ29/852 - PRIJ29/904 za měsíc červen příjmová pokladna.
Pokladní kniha
Příjmová pokladní kniha POKL29 za období 6/2020 vedená
programem Orsoft.
(deník)
Výdajová pokladní kniha PokMO za období 5/2020 vedená v účetním
programu Orsoft.
Zůstatky v jednotlivých pokladnách za hlavní a hospodářskou činnost
ke dni 31.12.2020 souhlasí se zůstatkem účtu 261 v rozvaze
sestavené k témuž dni.
Příloha rozvahy
Sestavená ke dni 30.6.2020 a ke dni 31.12.2020.
Rozvaha
Sestavená ke dni 30.6.2020 a ke dni 31.12.2020.
Účtový rozvrh
Předložen platný účtový rozvrh na rok 2020.
Výkaz pro hodnocení Sestaven k 30.6.2020 a k 31.12.2020.
plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty Sestavený ke dni 30.6.2020 za hlavní i hospodářskou činnost a ke dni
31.12.2020.
Hospodářský výsledek v celkové výši 27 237 361,90 Kč (za hlavní
činnost ve výši 23 585 301,33 Kč a za hospodářskou činnost ve výši 3
652 060,57 Kč) byl převeden na účet 432 dokladem č.
2020/INT.DOK/34/1 ze dne 30.6.2020.
Rozvaha zřízených
Sestavena k 30.6.2020 za příspěvkové organizace:
příspěvkových
Kulturní služby Moravská Třebová
organizací
Sociální služby Moravská Třebová
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
I. Mateřská škola Moravská Třebová, Piaristická
II. Mateřská škola Moravská Třebová, Jiráskova
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády
Základní škola Moravská Třebová, Palackého
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám.
Základní umělecká škola Moravská Třebová
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová
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Sestaven k 30.6.2020 za příspěvkové organizace:
Kulturní služby Moravská Třebová
Sociální služby Moravská Třebová
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
I. Mateřská škola Moravská Třebová, Piaristická
II. Mateřská škola Moravská Třebová, Jiráskova
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády
Základní škola Moravská Třebová, Palackého
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám.
Základní umělecká škola Moravská Třebová
Dům dětí a mládeže Moravská Třebová
Odpisový plán pro rok 2020 příspěvkové organizace Dům dětí a
Zřizovací listina
organizačních složek mládeže Moravská Třebová byl schválen usnesením rady města č.
1369/R/160320 ze dne 16.3.2020.
a příspěvkových
organizací, odpisový Odpisový plán pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola
Moravská Třebová, Čs. armády byl schválen usnesením rady města
plán
č. 1369/R/160320 ze dne 16.3.2020.
Odpisový plán pro rok 2020 příspěvkové organizace II. Mateřská
škola Moravská Třebová, Jiráskova byl schválen usnesením rady
města č. 1369/R/160320 ze dne 16.3.2020.
Odpisový plán pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola
Moravská Třebová, Palackého byl schválen usnesením rady města č.
1369/R/160320 ze dne 16.3.2020.
Odpisový plán pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola
Moravská Třebová, Kostelní nám. byl schválen usnesením rady
města č. 1369/R/160320 ze dne 16.3.2020.
Odpisový plán pro rok 2020 příspěvkové organizace Sociální služby
Moravská Třebová byl schválen usnesením rady města č.
1369/R/160320 ze dne 16.3.2020.
Odpisový plán pro rok 2020 příspěvkové organizace Kulturní služby
Moravská Třebová byl schválen usnesením rady města č.
1369/R/160320 ze dne 16.3.2020.
Odpisový plán pro rok 2020 příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Moravská Třebová byl schválen usnesením rady
města č. 1369/R/160320 ze dne 16.3.2020.
Aktualizovaný odpisový plán pro rok 2020 příspěvkové organizace
Základní škola Moravská Třebová, Palackého byl schválen
usnesením rady města č. 1572/R/010620 ze dne 1.6.2020.
Aktualizovaný odpisový plán pro rok 2020 příspěvkové organizace
Základní škola Moravská Třebová, Palackého byl schválen
usnesením rady města č. 1875/R/191020 ze dne 19.10.2020.
Aktualizovaný odpisový plán pro rok 2020 příspěvkové organizace
Sociální služby města Moravská Třebová byl schválen usnesením
rady města č. 1876/R/191020 ze dne 19.10.2020.
DPČ ze dne 9.7.2020 - matrikářka při slavnostních a občanských
Dohody o pracovní
obřadech
činnosti
Dohody o provedení DPP ze dne 20.4.2020 - přebírání dokumentů v OIC, zpracování
vystavených zásilek ve spisové službě, frankování
práce
DPP ze dne 1.7.2020 - příprava a distribuce volebního materiálu a
hlasovacích lístků pro obce pověřeného obecního úřadu
Pracovní smlouva ze dne 1.4.2020 na dobu určitou (záskok za
Pracovní smlouvy

Výkaz zisku a ztráty
zřízených
příspěvkových
organizací
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včetně platových
výměrů

Smlouvy a další
materiály k
poskytnutým
účelovým dotacím

mateřskou a rodičovskou dovolenou) - asistentka starosty včetně
platového výměru ze dne 1.4.2020.
Pracovní smlouva ze dne 20.4.2020 na dobu neurčitou - úředník
odboru životního prostředí včetně platového výměru ze dne
20.4.2020.
Platné platové výměry jsou v souladu s nařízením vlády 341/2017 Sb.
v platné znění.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF
0007/2020 ze dne 21.2.2020 uzavřená s příjemcem dotace
Tělovýchovnou jednotou Sokol Boršov, z.s. na poskytnutí účelové
dotace ve výši 100 000,- Kč na úhradu provozních nákladů
tělovýchovné jednoty. Vyúčtování poskytnuté dotace předloží
příjemce nejpozději do 31.1.2021, vyúčtováno dne 14.12.2020, dle
předloženého soupisu čerpáno v plné výši. Dotace byla poskytnuta na
základě žádosti a schválena usnesením zastupitelstva města č.
340/Z/170220 ze dne 17.2.2020. Veřejnoprávní smlouva byla
zveřejněna v registru smluv dne 24.2.2020.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF
0009/2020 ze dne 28.2.2020 uzavřená s příjemcem dotace Charitou
Moravská Třebová na poskytnutí účelové dotace ve výši 1 250 000,Kč na úhradu části provozních nákladů na zajištění následujících
registrovaných sociálních služeb poskytovaných příjemcem dotace denní stacionář Domeček, charitní pečovatelská služba, sociálně
terapeutická dílna Ulita, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi,
občanská poradna, sociální rehabilitace Komunitní centrum O krok
dál. Dotace bude poskytnuta ve dvou splátkách a to 650 000,- Kč v
termínu do konce března 2020 a 600 000,- Kč do konce měsíce
července 2020. Vyúčtování poskytnuté dotace předloží příjemce
nejpozději do 28.2.2021, vyúčtováno dne 23.2.2021, dle
předloženého soupisu čerpáno v plné výši. Dotace byla poskytnuta na
základě žádosti a schválena usnesením zastupitelstva města č.
340/Z/170220 ze dne 17.2.2020. Veřejnoprávní smlouva byla
zveřejněna v registru smluv dne 28.2.2020.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF
0011/2020 ze dne 21.2.2020 uzavřená s příjemcem dotace TJ Slovan
Moravská Třebová, z.s. na poskytnutí účelové dotace ve výši 8 000
000,- Kč na úhradu následujících účelů:
na úhradu části nákladů spojených se sportovní činností jednotlivých
oddílů (doprava na soutěže, registrační poplatky, náklady na rozhodčí
pří domácích zápasech) a na úhradu režijních nákladů (pojištění
majetku a sportovců, osobní náklady tajemníka, provozní náklady
kanceláře vedení tělovýchovné jednoty) ve výši 3 295 000,- Kč
na financování nákladů sportovních zařízení (fotbalový stadion, stará
tribuna zimního stadionu, tenisové a volejbalové kurty, klubovna KČT,
herna stolního tenisu) ve výši 1 460 000,- Kč
na financování energetických nákladů objektů užívaných TJ Slovan ve
výši 600 000,- Kč
na úhradu odměn trenérům pracujícím s mládeží ve výši 1 820 000,Kč
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na úhradu nájmů tělocvičen, nafukovací tenisové haly, pro přípravu
jednotlivých oddílů a tělovýchovné jednoty ve výši 680 000,- Kč
na ostatní aktivity TJ Slovan (např. na letní fotbalový kemp, na
organizaci letního tréninkového kempu mladých hokejistů a zájezd do
Bánské Štiavnice, na organizaci seriálu cyklistických závodů
Cykloman a Cyklománek 2020, na podporu futsalového oddílu, na
organizaci akcí Vandr skrz Maló Hanč a na organizaci letního
tréninkového kempu mladých tenistů) ve výši 145 000,- Kč.
Vyúčtování poskytnuté dotace předloží příjemce nejpozději do
30.4.2021, ke dni kontroly nebylo vyúčtováno. Dotace byla poskytnuta
na základě žádosti a schválena usnesením zastupitelstva města č.
340/Z/170220 ze dne 17.2.2020. Veřejnoprávní smlouva byla
zveřejněna v registru smluv dne 24.2.2020.
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
č. OF - 0011/2020 ze dne 27.5.2020, kterým se mění ČI. 1 - dotace
bude poskytnuta v celkové výši 7 000 000,- Kč na tyto účely:
- na úhradu části nákladů spojených se sportovní činností jednotlivých
oddílů (doprava na soutěže, registrační poplatky, náklady na rozhodčí
při domácích zápasech) a na úhradu režijních nákladů (pojištění
majetku a sportovců, osobní náklady tajemníka, provozní náklady
kanceláře vedení tělovýchovné jednoty) ve výši 2 846 500,- Kč
- na financování nákladů sportovních zařízení (fotbalový stadion, stará
tribuna zimního stadionu, tenisové a volejbalové kurty, klubovna KČT,
herna stolního tenisu) ve výši 1 394 700,- Kč
- na financování energetických nákladů objektů užívaných TJ Slovan
ve výši 600 000,- Kč
- na úhradu odměn trenérům pracujícím s mládeží ve výši 1 489 800,Kč
- na úhradu nájmů tělocvičen, nafukovací tenisové haly, pro přípravu
jednotlivých oddílů a tělovýchovné jednoty ve výši 524 000,- Kč
- na ostatní aktivity TJ Slovan (např. na letní fotbalový kemp, na
organizaci letního tréninkového kempu mladých hokejistů a zájezd do
Bánské Štiavnice, na organizaci seriálu cyklistických závodů
Cykloman a Cyklománek 2020, na podporu futsalového oddílu, na
organizaci akce Strašidla a na organizaci letního tréninkového kempu
mladých tenistů) ve výši 145 000,- Kč.
Dodatek č. 1 byl schválen usnesením zastupitelstva města č.
377/Z/040520 ze dne 4.5.2020 a zveřejněn v registru smluv dne
27.5.2020.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. OF
0002/2020 ze dne 21.2.2020 uzavřená s příjemcem dotace
Gymnáziem a Leteckou střední odbornou školou Moravská Třebová
na poskytnutí účelové dotace ve výši 100 000,- Kč na podporu a
propagaci nového studijního oboru Letecké technické lyceum.
Vyúčtování poskytnuté dotace předloží příjemce nejpozději do
28.2.2021, vyúčtováno dne 11.1.2021, dle předloženého vyúčtování
čerpáno v plné výši. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti a
schválena usnesením zastupitelstva města č. 340/Z/170220 ze dne
17.2.2020. Veřejnoprávní smlouva byla zveřejněna v registru smluv
dne 24.2.2020.
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Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím

Smlouvy nájemní

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

Neinvestiční dotace PK na pořízení zásahových oděvů, zásahové
obuvi a hasičského trhacího háku (pol. 4122). Na základě Smlouvy o
poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 evidenční číslo
OKŘ/20/22300 ze dne 18.8.2020 byla poskytnuta dotace do výše
70% ze skutečných celkových nákladů, maximálně však 13 800,- Kč.
Dotaci poskytovatel uhradí na účet příjemce nejpozději do 30 dnů po
odsouhlasení předloženého písemného vyúčtování - do 30.11.2020.
Vyúčtováno dne 16.11.2020, dle předložených dokladů čerpáno v
plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením rady města ze dne
13.7.2020.
Účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím
v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů (pol. 4111, ÚZ
98193). Na základě Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 20-58 ze dne
18.8.2020 bylo přiznáno 422000,- Kč. Provedena kontrola úpravy
rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M - pol.
4111 a OdPa 6115. Dle předložených dokladů čerpáno ve výši 501
869,36 Kč. Konečné vyúčtování včetně požadavku o úhradu
překročených výdajů v částce 79 869,36 Kč bylo vyhotoveno dne
1.2.2021. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.
Nájemní smlouva č. OISM 153/20 ze dne 17.9.2020 uzavřená na
nájem části pozemku p.č. 844/1 o výměře 77 m2 v k.ú. Moravská
Třebová, ul. Olomoucká za účelem zřízení zahrady na dobu
neurčitou. Záměr pronájmu části pozemku byl schválen radou města
č.usn. 1574/R/010620 ze dne 1.6.2020 a zveřejněn na úřední desce
od 4.6.2020 do 19.6.2020. Nájem byl schválen usnesením rady města
č. 1673/R/130720 ze dne 13.7.2020.
Kupní smlouva ze dne 6.8.2020 na prodej pozemku p.č. 3605/2 o
výměře 444 m2 v k.ú. Moravská Třebová, část Sušice. Doložka dle
zákona o obcích: záměr prodeje pozemku byl schválen usnesením
rady města č. 1444/R/060420 ze dne 6.4.2020, zveřejněn na úřední
desce města od 9.4. - 24.4.2020. Prodej byl schválen usnesením
zastupitelstva města č. 433/Z/290620 ze dne 29.6.2020. Právní
účinky vkladu byly dne 12.8.2020. Pozemek byl vyřazen z majetku
města dokladem č. 2020/MAJETEK/81/1 ze dne 12.8.2020 zápisem
554/036, 407/664 v účetní hodnotě.
Kupní smlouva ze dne 30.7.2020 na výkup pozemku p.č. 3575/3 o
výměře 7 m2 v k.ú. Moravská Třebová. Odkup pozemku byl schválen
usnesením zastupitelstva města č. 153/Z/290419 ze dne 29.4.2019.
Právní účinky vkladu byly dne 20.8.2020. Správní poplatek za podání
návrhu na vklad hradil kupující. Pozemek byl zařazen z majetku
města dokladem č. 2020MAJETEK/85/1 ze dne 20.8.2020 zápisem
031/042 v pořizovací hodnotě.
Kupní smlouva ze dne 28.7.2020 na prodej pozemku p.č. 247/25 o
výměře 10 m2 v obci Moravská Třebová a v k.ú. Boršov u Moravské
Třebové, který vznikl na základě geometrického plánu č. 691086/2020 ze dne 4.3.2020. Doložka dle zákona o obcích: záměr
prodeje pozemku (původního pozemku, ze kterého předmětný
pozemek vznikl) byl schválen usnesením rady města č. 943/R/141019
ze dne 14.10.2019, zveřejněn na úřední desce města od 17.10. -
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Smlouvy o vkladu
majetku

Smlouvy ostatní

Dokumentace
k veřejným
zakázkám

1.11.2019. Prodej byl schválen usnesením zastupitelstva města č.
432/Z/290620 ze dne 29.6.2020. Právní účinky vkladu byly dne
30.7.2020. Pozemek byl vyřazen z majetku města dokladem č.
2020/MAJETEK/72/1 ze dne 30.7.2020 zápisem 554/031 v účetní
hodnotě.
Zápis o vkladu majetku města Moravská Třebová do dobrovolného
svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska ze dne 1.7.2020,
kterým město vkládá do dobrovolného svazku obcí majetek v celkové
hodnotě 1 583 343,02 Kč. Město tento majetek povede ve svém
účetnictví na podrozvahovém účtu majetku vloženého do svazku 909/17. Majetek je vložen do svazku Skupinový vodovod
Moravskotřebovska ke dni 30.6.2020. Uvedený majetek byl vyřazen
do podrozvahy dokladem 2020/MAJETEK/63/1 dne 30.6.2020 na účet
401/021 a 909/999. Vklad majetku města do dobrovolného svazku
obcí byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 427/Z/290620 ze
dne 29.6.2020.
Zápis o vkladu majetku města Moravská Třebová do dobrovolného
svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska ze dne
30.11.2020, kterým město vkládá do dobrovolného svazku obcí
majetek v celkové hodnotě 62 336,60 Kč. Město tento majetek
povede ve svém účetnictví na podrozvahovém účtu majetku
vloženého do svazku - 909/17. Majetek je vložen do svazku
Skupinový vodovod Moravskotřebovska ke dni 30.11.2020. Uvedený
majetek byl vyřazen do podrozvahy dokladem 2020/MAJETEK/135/1
dne 30.11.2020 na účet 401/021 a 909/999. Vklad majetku města do
dobrovolného svazku obcí byl schválen usnesením zastupitelstva
města č. 503/Z/021120 ze dne 2.11.2020.
Kupní smlouva číslo OKST-0018/20ze dne 19.11.2020 uzavřená na
základě výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku s názvem
"LAN infrastruktura pro město Moravská Třebová" s prodávajícím ORCZ spol. s.r.o. Moravská Třebová na dodávku síťové infrastruktury.
Uzavření kupní smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č.
1947/16112020 ze dne 16.11.2020.
Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu kategorie B "LAN
infrastruktura pro město Moravská Třebová":
Výzva k podání nabídek ze dne 19.10.2020 vč. technické specifikace
a minimálních požadavků - hodnotící kritérium: nejnižší celková
nabídková cena včetně DPH - hodnocení bude provedeno seřazením
nabídkových cen od nejnižší po nejvyšší. Určena odpovědná osoba
zadavatele v souladu s vnitřním předpisem. Schváleno starostou a
místostarostou města dne 18.10.2020.
Osloveni 4 uchazeči.
Nabídku podali 2 uchazeči.
Postupováno dle vnitřního předpisu č. 6/2019 Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, zadávání řízení dle článku 6
S vybraným uchazečem - OR-CZ spol. s.r.o. Moravská Třebová byla
dne 19.11.2020 uzavřena kupní smlouva, nabídková cena byla
dodržena, termín dokončení do 15.12.2020.
Schváleno starostou a místostarostou města dne 9.11.2020.
Dle dodavatelské faktury byla cena díla dodržena.
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Vnitřní předpis a
směrnice

Výsledky kontrol
zřízených organizací

Kupní smlouva byla zveřejněna v Informačním systému registru smluv
MVČR dne 19.11.2020.
Směrnice č. 4/2012 pro odepisování dlouhodobého majetku ve znění
dodatku č. 1.
Směrnice č. 7/2016 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Směrnice č. 9/2004 o oběhu účetních dokladů.
Směrnice č.2/2016 zásady pro účtování na podrozvahových účtech.
Směrnice č. 3/2016 pro pracovní cesty a poskytování cestovních
náhrad.
Směrnice č. 3/2014 pro schvalování účetní závěrky.
Směrnice č. 5/2014 pro tvorbu opravných položek.
Zásady č. 2/2012 pro časové rozlišování nákladů a výnosů.
Směrnice č. 11/2012 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k
prodeji.
Směrnice č. 9/2011 k provádění inventarizace majetku a závazků.
Zápis z kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní
umělecké školy Moravská Třebová ze dne 22.6.2020, kterou provedla
daňová poradkyně dálkově rozborem elektronicky zaslaných
podkladů. Kontrola byla zahájena dne 1.6.2020 a ukončena dne
22.6.2020. Kontrola účetní závěrky za rok 2019. Závěr kontroly: byly
zjištěny významné nesrovnalosti, které by mohly být porušením
rozpočtové kázně, a tudíž by mohly mít dopad i do věrného a
poctivého obrazu sestavené účetní závěrky za rok 2019 - doložit
rozdíl mezi vykázaným zůstatkem na FSKP a jeho finančním krytím.
Doloženo příspěvkovou organizací dne 23.6.2020.
Zápis z kontroly provedené u příspěvkové organizace Dům dětí a
mládeže Moravská Třebová ze dne 22.6.2020, kterou provedla
daňová poradkyně dálkově rozborem elektronicky zaslaných
podkladů. Kontrola byla zahájena dne 1.6.2020 a ukončena dne
22.6.2020. Kontrola účetní závěrky za rok 2019. Závěr kontroly:
nebyly zjištěny významné nedostatky, které by měly dopad do
věrného a poctivého obrazu sestavené účetní závěrky za rok 2019.
Zápis z kontroly provedené u příspěvkové organizace Městskou
knihovnou Ladislava z Boskovic Moravská Třebová ze dne 22.6.2020,
kterou provedla daňová poradkyně dálkově rozborem elektronicky
zaslaných podkladů. Kontrola byla zahájena dne 1.6.2020 a ukončena
dne 22.6.2020. Kontrola účetní závěrky za rok 2019. Závěr kontroly:
nebyly zjištěny významné nedostatky, které by měly dopad do
věrného a poctivého obrazu sestavené účetní závěrky za rok 2019.
Zápis z kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní škola
Moravská Třebová, Kostelní nám. ze dne 22.6.2020, kterou provedla
daňová poradkyně dálkově rozborem elektronicky zaslaných
podkladů. Kontrola byla zahájena dne 1.6.2020 a ukončena dne
22.6.2020. Kontrola účetní závěrky za rok 2019. Závěr kontroly:
nebyly zjištěny významné nedostatky, které by měly dopad do
věrného a poctivého obrazu sestavené účetní závěrky za rok 2019.
Zápis z kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní škola

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: lvana.bednarikova@pardubickykraj.cz
-21 -

Příloha č. 4 závěrečného účtu města Moravská Třebová za rok 2020 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Moravská Třebová, Palackého ze dne 22.6.2020, kterou provedla
daňová poradkyně dálkově rozborem elektronicky zaslaných
podkladů. Kontrola byla zahájena dne 1.6.2020 a ukončena dne
22.6.2020. Kontrola účetní závěrky za rok 2019. Závěr kontroly:
nebyly zjištěny významné nedostatky, které by měly dopad do
věrného a poctivého obrazu sestavené účetní závěrky za rok 2019.
Zápis z kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní škola
Moravská Třebová, Čs. armády ze dne 22.6.2020, kterou provedla
daňová poradkyně dálkově rozborem elektronicky zaslaných
podkladů. Kontrola byla zahájena dne 1.6.2020 a ukončena dne
22.6.2020. Kontrola účetní závěrky za rok 2019. Závěr kontroly:
nebyly zjištěny významné nedostatky, které by měly dopad do
věrného a poctivého obrazu sestavené účetní závěrky za rok 2019.
Zápis z kontroly provedené u příspěvkové organizace Mateřská škola
Moravská Třebová, Jiráskova ze dne 22.6.2020, kterou provedla
daňová poradkyně dálkově rozborem elektronicky zaslaných
podkladů. Kontrola byla zahájena dne 1.6.2020 a ukončena dne
22.6.2020. Kontrola účetní závěrky za rok 2019. Závěr kontroly:
nebyly zjištěny významné nedostatky, které by měly dopad do
věrného a poctivého obrazu sestavené účetní závěrky za rok 2019.
Zápis z kontroly provedené u příspěvkové organizace Mateřská škola
Moravská Třebová, Piaristická ze dne 22.6.2020, kterou provedla
daňová poradkyně dálkově rozborem elektronicky zaslaných
podkladů. Kontrola byla zahájena dne 1.6.2020 a ukončena dne
22.6.2020. Kontrola účetní závěrky za rok 2019. Závěr kontroly:
nebyly zjištěny významné nedostatky, které by měly dopad do
věrného a poctivého obrazu sestavené účetní závěrky za rok 2019.

Zápisy zjednání
rady včetně
usnesení

Zápis z kontroly provedené u příspěvkové organizace Kulturní služby
Moravská Třebová ze dne 22.6.2020, kterou provedla daňová
poradkyně dálkově rozborem elektronicky zaslaných podkladů.
Kontrola byla zahájena dne 1.6.2020 a ukončena dne 22.6.2020.
Kontrola účetní závěrky za rok 2019. Závěr kontroly: nebyly zjištěny
významné nedostatky, které by měly dopad do věrného a poctivého
obrazu sestavené účetní závěrky za rok 2019.
Zápis z jednání rady města ze dne 16.12.2019 - schválení rozpočtů a
střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací, ze dne
13.1.2020 - záměr prodeje pozemku, nájemní smlouvy, ze dne
27.1.2020 - schválení rozpočtového opatření č. 1, ze dne 3.2.2020, ze
dne 2.3.2020 - schválení rozpočtového opatření č. 3, ze dne
13.3.2020, ze dne 16.3.2020 - schválení odpisových plánů
příspěvkových organizací, ze dne 18.3.2020, ze dne 6.4.2020 - záměr
prodeje pozemku, nájem pozemků, ze dne 20.4.2020 - schválení
rozpočtového opatření č. 4, ze dne 4.5.2020, ze dne 18.5.2020, ze
dne 1.6.2020, ze dne 15.6.2020 - schválení rozpočtového opatření č.
6, ze dne 29.6.2020 - schválení účetních závěrek příspěvkových
organizací za rok 2019, schválení převodů hospodářských výsledků
do fondů, ze dne 13.7.2020 - schválení přijetí dotace PK, ze dne
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27.7.2020, ze dne 10.8.2020, ze dne 24.8.2020, ze dne 7.9.2020, ze
dne 21.9.2020 - schválení rozpočtového opatření č. 9/2020, záměry
pachtů, nájemní smlouvy, rozbory hospodaření příspěvkových
organizací k 30.6.2020, vklad majetku do DSO Skupinový vodovod
Moravskotřebovska, ze dne 5.10.2020, ze dne 12.10.2020, ze dne
19.10.2020 - schválení aktualizace odpisových plánů příspěvkových
organizací, pacht pozemků, ze dne 26.10.2020 - schválení smlouvy o
bankovních produktech, schválení rozpočtového opatření č. 10,
schválení sloučení příspěvkových organizací, ze dne 2.11.2020, ze
dne 5.11.2020, ze dne 16.11.2020, ze dne 30.11.2020, ze dne
7.12.2020, ze dne 14.12.2020, ze dne 28.12.2020.
Zápisy z jednání
Zápis z jednání zastupitelstva města ze dne 9.12.2019 - schválení
zastupitelstva včetně rozpočtu města na rok 2020, ze dne 17.2.2020 - poskytnutí dotací z
rozpočtu města, schválení rozpočtového opatření č. 2, prodej
usnesení
pozemku, ze dne 4.5.2020 - schválení rozpočtového opatření č. 5,
prodej pozemků, ze dne 29.6.2020 - schválení závěrečného účtu
města a účetní závěrky města za rok 2019, ze dne 7.9.2020 schválení rozpočtového opatření č. 7 a č. 8, schválení střednědobého
výhledu rozpočtu města, ze dne 2.11.2020 - schválení rozpočtového
opatření č. 10, prodej pozemku, OZV, ze dne 14.12.2020 - schválení
rozpočtového opatření č. 11, prodej pozemků.
Peněžní fondy
Sociální fond:
Tvorba a čerpání fondu jsou podrobně popsány v Kolektivní smlouvě
územního celku ze dne 30.3.2020 s účinností od 1.4.2020. Přílohou č. 2 Kolektivní
pravidla tvorby a
smlouvy je rozpočet Sociálního fondu pro rok 2020.
použití
Základní příděl do sociálního fondu činí 3% v období 1-3/2020 a 3,5%
v období 4-12/2020 z celkového ročního objemu mzdových
prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce. Dalším příjmem
sociálního fondu jsou úroky z bankovního účtu. Prostředky fondu se
ukládají na samostatném účtu.
DPPO za rok 2019. Předloženo daňové přiznání.
Daň z příjmu
Výsledná daň ve výši 9 644 780,- Kč byla zaúčtována do příjmů na
právnických osob
položku 1122 a do výdajů na položku 5365 dokladem č.
2020/INT.DOK/28/1 ze dne 9.6.2020.
Finanční výbor
Zápis zjednání finančního výboru ze dne 10.2.2020 - projednání
plánu činnosti na rok 2020, závěrečná rozpočtová úprava 2019,
program pro poskytování dotací z rozpočtu města do a nad 20 000,Kč, stav kontroly akce Zázemí na Knížecí louce.
Zápis zjednání finančního výboru ze dne 27.4.2020 - projednání
zprávy o inventarizaci, rozbor hospodaření města k 31.3.2020 včetně
návrhu rozpočtových úprav, prodej nemovitého majetku města.
Zápis zjednání finančního výboru ze dne 22.6.2020 - projednání
závěrečného účtu města za rok 2019 a účetní závěrky za rok 2019,
změna kupní smlouvy Josefská, rozbor investic v lokalitě Jihozápad.
Zápis zjednání finančního výboru ze dne 31.8.2020 - rozbor
hospodaření města k 30.6.2020, střednědobý výhled rozpočtu na
období 2021 - 2023, stav kontroly rozhledny Pastýřka, žádosti o
datace 2. kolo.
Zápis zjednání finančního výboru ze dne 26.10.2020 - projednání
rozboru hospodaření města k 30.9.2020, projednání prodeje
pozemku.
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Kontrolní výbor

Obecně závazné
vyhlášky

Písemnosti
prozkoumané
přizvanou osobou
AV AUDITING ze
dne 7.10. 8.10.2020

Zápis zjednání finančního výboru ze dne 7.12.2020 - projednání
rozpočtového opatření č. 11/2020, projednání pravidel rozpočtového
provizoria na rok 2021.
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15.1.2020 kontrola plnění
zápisu zjednání KV dne 27.11.2019, příprava plánu práce KVmpro
rok 2020.
Zápis zjednání ze dne 3.2.2020 - kontrola plnění usnesení RM a ZM
od posledního jednání ZM dne 9.12.2019, kontrola plnění zápisu z
jednání KV, doplnění plánu práce KV, projednání vyúčtování dotací
neziskových organizací z rozpočtu města.
Zápis zjednání kontrolního výboru dne 18.3.2020 - kontrola plnění
usnesení RM a ZM.
Zápis zjednání kontrolního výboru ze dne 17.6.2020 - kontrola plnění
usnesení ZM a RM, kontrola plnění zápisu zjednání KV, projednání a
příprava kontroly K04/2020MÚ - kontrola zadávání výběrových řízení,
správnost a účelnost zadávání zakázek a výběr zhotovitelů,
projednání a příprava kontroly K05/2020FO MÚ - finanční náklady
vynaložené na stavební úpravy, stěhování MP a odborů MÚ a jeho
účelnost.
Zápis z provedené kontroly ze dne 3.8.2020 - přehled o využívání
referentských vozidel MÚ, záznamy o provozu vozidel, záznamy o
školení referentů a osob používající služební vozidla.
Zápis zjednání kontrolního výboru ze dne 21.10.2020 - kontrola
plnění usnesení zastupitelstva a rady města, kontrola příspěvkové
organizace Sociální služby města Moravská Třebová ze dne
7.10.2020, kontrola připravenosti Zimního stadionu ze dne
13.10.2020.
Zápis zjednání kontrolního výboru ze dne 2.12.2020 - kontrola plnění
usnesení zastupitelstva a rady města, kontrola plánu připravenosti TS
s.r.o. na zimní období 2020-2021, zápis z kontroly ubytovny a
holobytů ze dne 19.11.2020.
OZV č. 6/2019 o místním poplatku ze psů.
OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Pro ocenění byly převzaty pořizovací ceny prodávajícího
podnikatelského subjektu. Toto není správný postup, převzetí
pořizovací ceny je možné pouze v případě bezúplatného nabytí
majetku od jiné vybrané účetní jednotky dle § 25 odst. 6 zákona
563/1991 Sb., o účetnictví.
Nebylo dodrženo ustanovení ČÚS 701, bod 6.4., kdy při převodu
vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru
nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje
den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu, tj. 16.7.2020.
Město účtovalo o výměně kotle a montáži nového kotle dokladem
VHC 120068 na MD 501/ DAL 321. Toto účtování není správné,
neboť účetní případ nesplňuje definici §33 odst. 1 písm. a) Vyhlášky
410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
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563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky. Účtováno měl být na MD účtu 511 - Opravy
a udržování, jehož definice je v §55 odst. 2 písm. a) Vyhlášky
410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky.
Město účtovalo o soudním poplatku ve výši 307 340 Kč na účet 549 Ostatní náklady z činnosti. Zaúčtování není správné, došlo tím k
porušení §33 odst. 3 písm. a) Vyhlášky 410/2009 Sb., podle kterého
se náklady na soudní poplatky vykazují na A.I.20. Jiné daně a
poplatky.
Rozpouštění transferu do výnosů je u majetku č. 1169 nastaveno tak,
že v době doodepsání majetku do zbytkové ceny bude město
evidovat rovněž zbytkovou hodnotu transferu. Dle našeho propočtu
bude tato zbytková hodnota ve výši cca 24% celkové výše transferu.
Poměr neodpovídá poměru zbytkové ceny vůči pořizovací ceně
majetku 5%.
Majetek č. 3179 OUSB byl zařazen do užívání dne 1.6.2020. Dle
předávacího protokolu byl majetek způsobilý k užívání již k datu
29.5.2020, ke kterému měl být také zařazen. Počátek odpisování by
byl v červnu 2020, tedy o měsíc dříve.
Účtování o částečném vyřazení souboru majetku (školní jídelna) bylo
provedeno k okamžiku schválení likvidační komisí. Dle doložených
protokolů o fyzické likvidaci byl v tuto dobu majetek již několik měsíců
fyzicky zlikvidován.

Rozpočet
příspěvkových
organizací

Výzvy k podání nabídek neobsahovaly v souladu se směrnicí města
čl. 6 bod 3 písm. g) předpokládanou hodnotu zakázky.
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová na rok 2020 byl zveřejněn příspěvkovou
organizací v zákonném termínu, schválen usnesením rady města č.
1158/R/161219 ze dne 16.12.2019. Schválený rozpočet příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace I. Mateřská škola Moravská
Třebová, Piaristická na rok 2020 byl zveřejněn příspěvkovou
organizací v zákonném termínu, schválen usnesením rady města č.
1158/R/161219 ze dne 16.12.2019. Schválený rozpočet příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Moravská
Třebová, Čs. armády na rok 2020 byl zveřejněn příspěvkovou
organizací v zákonném termínu, schválen usnesením rady města č.
1158/R/161219 ze dne 16.12.2019. Schválený rozpočet příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace II. Mateřská škola Moravská
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Třebová, Jiráskova na rok 2020 byl zveřejněn příspěvkovou
organizací v zákonném termínu, schválen usnesením rady města č.
1158/R/161219 ze dne 16.12.2019. Schválený rozpočet příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Moravská
Třebová, Palackého na rok 2020 byl zveřejněn příspěvkovou
organizací v zákonném termínu, schválen usnesením rady města č.
1158/R/161219 ze dne 16.12.2019. Schválený rozpočet příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní služby Moravská
Třebová na rok 2020 byl zveřejněn příspěvkovou organizací v
zákonném termínu, schválen usnesením rady města č.
1158/R/161219 ze dne 16.12.2019. Schválený rozpočet příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Ladislava
z Boskovic v Moravské Třebové na rok 2020 byl zveřejněn
příspěvkovou organizací v zákonném termínu, schválen usnesením
rady města č. 1158/R/161219 ze dne 16.12.2019. Schválený rozpočet
příspěvkové organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Sociální služby Moravská
Třebová na rok 2020 byl zveřejněn příspěvkovou organizací v
zákonném termínu, schválen usnesením rady města č.
1158/R/161219 ze dne 16.12.2019. Schválený rozpočet příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecká škola
Moravská Třebová na rok 2020 byl zveřejněn příspěvkovou
organizací v zákonném termínu, schválen usnesením rady města č.
1158/R/161219 ze dne 16.12.2019. Schválený rozpočet příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.

Seznam dokumentů
použitých při
přezkoumání
hospodaření AV
Auditing

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Moravská
Třebová, Kostelní nám. na rok 2020 byl zveřejněn příspěvkovou
organizací v zákonném termínu, schválen usnesením rady města č.
1158/R/161219 ze dne 16.12.2019. Schválený rozpočet příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Účetní doklady - FD-PDP 26, FD-PDP 45, FD-PDP 48, FD-PDP 55,
FD 32, FD 285, FD 418, FD 515, FD 594, FD 864, FD 1221, FD 1309,
FD 1286, FD-DPH/20, VHC 120068, INT.DOK 16, INT.DOK20, VHC
3, VHC 20032, VHC 920069, W U K B 9, FV-DPH 207, FV-DPH 296,
POH.BEZ 106, FV.BEZ 19, FD 356, 932,
Smlouva o dílo č. OISM 0057/2020 (k FD-DPH 20)
Rozbor hospodaření města k 30.6.2020 (k FD 1221)
Dohoda o narovnání + dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání (k dokladu
W U K B 9)
Oznámení o poskytnutí pojistného plnění z havarijního pojištění
vozidla
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Splátkový kalendář nájemného na rok 2020 - provozování kanalizace
pro veřejnou potřebu (k dokladu FV-DPH 296).
Smlouva o zapojení do systému s nákladním s komunálním odpadem
na území Města Moravská Třebová pro rok 2020
Směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Předávací protokol k akci ZŠ Čs. Armády, Moravská Třebová Rekonstrukce elektroinstalace v I. NP
Dílčí a Závěrečný zjišťovací protokol k akci ZŠ Čs. Armády, Moravská
Třebová - Rekonstrukce elektroinstalace v I. NP
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0073/2020 (akce ZŠ Čs. Armády,
Moravská Třebová - Rekonstrukce elektroinstalace v I. NP)
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
Výzva k podání nabídek na stavební práce
Usnesení z 34. schůze Rady města Moravská Třebová (schválení
dodavatelů k veřejné zakázce).
Usnesení z 39. schůze Rady města Moravská Třebová (schválení
Smlouvy k veřejné zakázce).
Usnesení z 51. schůze Rady města Moravská Třebová (schválení
dodatku č. 1 ke Smlouvě k veřejné zakázce).
Smlouva o dílo č. 0073/2020 (akce ZŠ Čs. Armády, Moravská
Třebová - Rekonstrukce elektroinstalace v I. NP)
Avízo KÚ Pardubického kraje o poskytnutí průtokového transferu
Bankovní výpis ČNB ze dne 24.7.2020
Smlouva č. 232/B1/2019 se SFDI
Smlouva o dílo se spol. SaM silnice a mosty Litomyšl
Směrnice pro odepisování dlouhodobého majetku města Moravská
Třebová vč. Dodatku č. 1
Detailní sestava účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého
majetku k 31.12.2019 a 30.6.2020
Karty majetku: IČ 121 ŠK - ZŠ Palackého, IČ 2898 INF motorgenerátor, IČ 1169 - Rozvod VO Boršov, IČ 3070 TS - Knížecí
louka, chodník, IČ 3084 TER - Cyklověž, parkovací věž
Smlouva o dílo vč. Dodatku č. 1 se spol. KAVE Bau s.r.o.
Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Kanalizace v ulici
Lanškrounská“
Zařazovací protokol s názvem „Změny - doplnění majetku města
Moravská Třebová“ a inventární karta majetku „Kanalizace v ulici
Lanškrounská“
Faktura a Smlouva o dílo se společností VHOS, a.s. na zhotovení
technologie čerpací stanice odpadních vod Sušice
Zařazovací protokol s názvem „Změny - doplnění majetku města
Moravská Třebová“ a inventární karta majetku „Technologie čerpací
stanice odpadních vod Sušice“,
nventární karta majetku IČ 2390
Protokoly o fyzické likvidaci majetku ze školní jídelny ZŠ
Vyřazovací protokol s názvem „Změnový list provozovaného majetku“
ze dne 28.8.2020 o vyřazení majetku č. 1783
nventární karta majetku IČ 1783
nventurní soupisy oprávek dlouhodobého majetku k 31.12.2019
Účetní doklady ČNB/37, W U C S /124, 2019/POH.DOT/17/1,
2020/INT.DOK/54/1, MAJ/62, MAJ/65, MAJ/36, MAJ/87
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Schválení účetní
závěrky města
Schválení účetní
závěrky
příspěvkových
organizací

Dokumentace k veřejné zakázce „Výměna jednotné kanalizace ul.
Olomoucká, Moravská Třebová“
Dokumentace k veřejné zakázce „ZŠ Čs. armády, Moravská Třebová
- Rekonstrukce elektroinstalace - 1 NP“
Evidence hotovosti opatrovanců a jejich zaúčtování
Zápis z vaíné hromady DSO Region Moravskotřebovska a Jevičska,
DSO Českomoravské pomezí
Účetní závěrka města za rok 2019 byla schválena usnesením
zastupitelstva města č. 423/Z/290620 ze dne 29.6.2020. Předložen
protokol o schválení účetní závěrky.
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2019 Domu dětí a
mládeže Moravská Třebová byla schválena usnesením rady města č.
1656/R/290620 ze dne 29.6.2020. Hospodářský výsledek ve výši 222
044,74 Kč byl schválen usnesením rady města č. 1657/R/29062020
ze dne 29.6.2020. Převedení části hospodářského výsledku za rok
2019 ve výši 170 000,- Kč do fondu odměn bylo schváleno usnesením
rady města č. 1658/R/290620 ze dne 29.6.2020. Převedení části
hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 52 044,74 Kč do
rezervního fondu bylo schváleno usnesením rady města č.
1659/R/290620 ze dne 29.6.2020.
Předložen protokol o schválení účetní závěrky DDM za rok 2019.
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2019 II. Mateřské školy
Moravská Třebová, Jiráskova byla schválena usnesením rady města
č. 1656/R/290620 ze dne 29.6.2020. Hospodářský výsledek ve výši
26 241,05 Kč byl schválen usnesením rady města č.
1657/R/29062020 ze dne 29.6.2020. Převedení hospodářského
výsledku za rok 2019 v plné výši 26 241,05 Kč do rezervního fondu
bylo schváleno usnesením rady města č. 1659/R/290620 ze dne
29.6.2020.
Předložen protokol o schválení účetní závěrky II. MŠ za rok 2019.
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2019 I. Mateřské školy
Moravská Třebová, Piaristická byla schválena usnesením rady města
č. 1656/R/290620 ze dne 29.6.2020. Hospodářský výsledek ve výši
35 349,95 Kč byl schválen usnesením rady města č.
1657/R/29062020 ze dne 29.6.2020. Převedení hospodářského
výsledku za rok 2019 v plné výši 35 349,95 Kč do rezervního fondu
bylo schváleno usnesením rady města č. 1659/R/290620 ze dne
29.6.2020.
Předložen protokol o schválení účetní závěrky I. MŠ za rok 2019.
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2019 Základní školy
Moravská Třebová, Čs. armády byla schválena usnesením rady
města č. 1656/R/290620 ze dne 29.6.2020. Hospodářský výsledek ve
výši 97 441,59 Kč byl schválen usnesením rady města č.
1657/R/29062020 ze dne 29.6.2020. Převedení hospodářského
výsledku za rok 2019 v plné výši 97 441,59 Kč do rezervního fondu
bylo schváleno usnesením rady města č. 1659/R/290620 ze dne
29.6.2020.
Předložen protokol o schválení účetní závěrky ZŠ Čs. armády za rok
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2019.
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2019 Základní školy
Moravská Třebová, Palackého byla schválena usnesením rady města
č. 1656/R/290620 ze dne 29.6.2020. Hospodářský výsledek ve výši 4
802,68 Kč byl schválen usnesením rady města č. 1657/R/29062020
ze dne 29.6.2020. Převedení hospodářského výsledku za rok 2019 v
plné výši 4 802,68 Kč do rezervního fondu bylo schváleno usnesením
rady města č. 1659/R/290620 ze dne 29.6.2020.
Předložen protokol o schválení účetní závěrky ZŠ Palackého za rok
2019.
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2019 Základní školy
Moravská Třebová, Kostelní nám. byla schválena usnesením rady
města č. 1656/R/290620 ze dne 29.6.2020. Hospodářský výsledek ve
výši 53 357,79 Kč byl schválen usnesením rady města č.
1657/R/29062020 ze dne 29.6.2020. Převedení hospodářského
výsledku za rok 2019 v plné výši 53 357,79 Kč do rezervního fondu
bylo schváleno usnesením rady města č. 1659/R/290620 ze dne
29.6.2020.
Předložen protokol o schválení účetní závěrky ZŠ Kostelní nám. za
rok 2019.
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2019 Kulturních služeb
Moravská Třebová byla schválena usnesením rady města č.
1656/R/290620 ze dne 29.6.2020. Hospodářský výsledek ve výši 192
837,33 Kč byl schválen usnesením rady města č. 1657/R/29062020
ze dne 29.6.2020. Převedení části hospodářského výsledku za rok
2019 ve výši 20 000,- Kč do fondu odměn bylo schváleno usnesením
rady města č. 1658/R/290620 ze dne 29.6.2020. Převedení části
hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 172 837,33 Kč do
rezervního fondu bylo schváleno usnesením rady města č.
1659/R/290620 ze dne 29.6.2020.
Předložen protokol o schválení účetní závěrky KS za rok 2019.
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2019 Sociálních služeb
Moravská Třebová byla schválena usnesením rady města č.
1656/R/290620 ze dne 29.6.2020. Hospodářský výsledek ve výši 82
535,95 Kč byl schválen usnesením rady města č. 1657/R/29062020
ze dne 29.6.2020. Převedení části hospodářského výsledku za rok
2019 ve výši 60 000,- Kč do fondu odměn bylo schváleno usnesením
rady města č. 1658/R/290620 ze dne 29.6.2020. Převedení části
hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 22 535,95 Kč do
rezervního fondu bylo schváleno usnesením rady města č.
1659/R/290620 ze dne 29.6.2020.
Předložen protokol o schválení účetní závěrky Soc. služeb za rok
2019.
Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2019 Základní
umělecké školy Moravská Třebová byla schválena usnesením rady
města č. 1656/R/290620 ze dne 29.6.2020. Hospodářský výsledek ve
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výší 1 887,49 Kč byl schválen usnesením rady města č.
1657/R/29062020 ze dne 29.6.2020. Převedení hospodářského
výsledku za rok 2019 v plné výši 1 887,49 Kč do rezervního fondu
bylo schváleno usnesením rady města č. 1659/R/290620 ze dne
29.6.2020.
Předložen protokol o schválení účetní závěrky ZUŠ za rok 2019.

Střednědobý výhled
rozpočtu
příspěvkových
organizací

Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2019 Městské
knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové byla schválena
usnesením rady města č. 1656/R/290620 ze dne 29.6.2020.
Hospodářský výsledek ve výši 89 687,52 Kč byl schválen usnesením
rady města č. 1657/R/29062020 ze dne 29.6.2020. Převedení části
hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 15 000,- Kč do fondu
odměn bylo schváleno usnesením rady města č. 1658/R/290620 ze
dne 29.6.2020. Převedení části hospodářského výsledku za rok 2019
ve výši 74 687,52 Kč do rezervního fondu bylo schváleno usnesením
rady města č. 1659/R/290620 ze dne 29.6.2020.
Předložen protokol o schválení účetní závěrky MK za rok 2019.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Dům
dětí a mládeže Moravská Třebová byl zveřejněn příspěvkovou
organizací v zákonném termínu, sestaven na roky 2021 - 2022,
schválen usnesením rady města č. 1159/R/161219 ze dne
16.12.2019. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace I.
Mateřská škola Moravská Třebová, Piaristická byl zveřejněn
příspěvkovou organizací v zákonném termínu, sestaven na roky 2021
- 2022, schválen usnesením rady města č. 1159/R/161219 ze dne
16.12.2019. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády byl zveřejněn
příspěvkovou organizací v zákonném termínu, sestaven na roky 2021
- 2022, schválen usnesením rady města č. 1159/R/161219 ze dne
16.12.2019. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace II.
Mateřská škola Moravská Třebová, Jiráskova byl zveřejněn
příspěvkovou organizací v zákonném termínu, sestaven na roky 2021
- 2022, schválen usnesením rady města č. 1159/R/161219 ze dne
16.12.2019. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Moravská Třebová, Palackého byl zveřejněn
příspěvkovou organizací v zákonném termínu, sestaven na roky 2021
- 2022, schválen usnesením rady města č. 1159/R/161219 ze dne
16.12.2019. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
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organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
Kulturní služby Moravská Třebová byl zveřejněn příspěvkovou
organizací v zákonném termínu, sestaven na roky 2021 - 2022,
schválen usnesením rady města č. 1159/R/161219 ze dne
16.12.2019. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové byl
zveřejněn příspěvkovou organizací v zákonném termínu, sestaven na
roky 2021 - 2022, schválen usnesením rady města č. 1159/R/161219
ze dne 16.12.2019. Schválený střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
Sociální služby Moravská Třebová byl zveřejněn příspěvkovou
organizací v zákonném termínu, sestaven na roky 2021 - 2022,
schválen usnesením rady města č. 1159/R/161219 ze dne
16.12.2019. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Moravská Třebová byl zveřejněn
příspěvkovou organizací v zákonném termínu, sestaven na roky 2021
- 2022, schválen usnesením rady města č. 1159/R/161219 ze dne
16.12.2019. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. byl zveřejněn
příspěvkovou organizací v zákonném termínu, sestaven na roky 2021
- 2022, schválen usnesením rady města č. 1159/R/161219 ze dne
16.12.2019. Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace byl zveřejněn příspěvkovou organizací.________________
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