
 

Zborovská 11 

150 21  Praha 5 

 

Čj.: 007906/2021/KUSK Stejnopis č. 

SpZn:  SZ_087491/2020/KUSK 

 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města 

 BAKOV NAD JIZEROU 
IČ: 00237418  

 za rok 2020 
 

Přezkoumání hospodaření města Bakov nad Jizerou za rok 2020 bylo zahájeno dne 

28.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného 

přezkoumávajícím orgánem. 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 

 19.04.2021 - 20.04.2021 

 02.11.2020 - 03.11.2020 

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem  

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

 

Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020 

 

 

Přezkoumání proběhlo v sídle města:  Bakov nad Jizerou 

 Mírové nám. 208 

 294 01  Bakov nad Jizerou 

 

Přezkoumání vykonaly: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  Marcela Pavlíčková 

- kontrolor: Jana Pýchová 

  

 

 

Zástupci města: Radim Šimáně - starosta 

 Bc. Jiřina Štučková - tajemnice 

 Ing. Václav Veselý - vedoucí finančního                  

   odboru  

   Jana Králová - hlavní účetní  
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Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona  

č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu  

a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová  

dne 1.7.2020 pod č.j. 088572/2020/KUSK. 

 

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle 

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to: 

- 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 vynakládaných na základě smlouvy 

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 

právnickými nebo fyzickými osobami, 

-  finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, 

- 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, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, 

- 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, 

- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové 

roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 

 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost 

jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých 

právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto 

úkonu. 

 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, 

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. 

 

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu 

učiněným dne 20.04.2021 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných 

dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením 

přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena. 
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A. Přezkoumané písemnosti 

Střednědobý výhled rozpočtu 

 na roky 2020 - 2022 schváleno zastupitelstvem města dne 30.10.2019, zveřejněn                   

dne 27.11.2019, návrh zveřejněn od 14.10.2019 do 30.10.2019 

Návrh rozpočtu 

 zveřejněn od 3.12.2019 do 18.12.2019 

Schválený rozpočet 

 zastupitelstvem města usnesením č. Z101/8-2019 ze dne 18.12.2019 jako schodkový, 

krytí schodku zajištěno prostředky na bankovních účtech města (financováním                           

a rozpočty fondů), závazné ukazatele dle odvětvového třídění rozpočtové skladby 

(paragrafy), zveřejněn dne 30.12.2019  

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 

 dopisem Mateřské škole Bakov nad Jizerou ze dne 13.1.2020 (převzatý ředitelkou 

mateřské školy ze dne 27.1.2020)   

 dopisy Základní škole Bakov nad Jizerou ze dne 13.1.2020 (převzatý ředitelem školy 

dne 24.1.2020), ze dne 19.5.2020 (převzatý ředitelem školy dne 1.6.2020),                        

ze dne 21.12.2020  

Rozpočtová opatření 

 od č. 1 do č. 3 - schválena zastupitelstvem města dne 26.2.2020, zveřejněna dne 

11.3.2020 

 č. 7 - schváleno radou města dne 22.6.2020, zveřejněno dne 26.6.2020 

 od č. 9 do č. 11 - schválena zastupitelstvem města dne 14.9.2020, zveřejněna dne 

12.10.2020 

 č. 12 - schváleno radou města dne 23.9.2020, zveřejněno dne 12.10.2020 

 od č. 14 do č. 16 - schválena zastupitelstvem města dne 9.12.2020, zveřejněna dne 

8.1.2021 

Závěrečný účet 

 za rok 2019, projednán a schválen zastupitelstvem města ze dne 24.6.2020 včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 

26.6.2020, návrh zveřejněn od 9.6.2020 do 24.6.2020  

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

 k 31.1.2020, 28.2.2020  ze dne 13.3.2020, 30.6.2020 ze dne 13.7.2020, 30.9.2020 ze dne 

12.10.2020, 31.12.2020 ze dne 2.2.2021 

Výkaz zisku a ztráty 

 k 30.9.2020 ze dne 19.10.2020, 31.12.2020 ze dne 16.2.2021 

Rozvaha 

 k 30.6.2020 ze dne 23.7.2020, 30.9.2020 ze dne 19.10.2020, 31.12.2020 ze dne 

16.2.2021 

Příloha rozvahy 

 k 30.9.2020 ze dne 22.10.2020, 31.12.2020 ze dne 19.2.2021 

Účtový rozvrh 

 platný pro rok 2020 

Hlavní kniha 

 k 30.9.2020, 31.12.2020 - dle potřeby 

Kniha došlých faktur 

 vedena elektronicky v modulu Fenix - od č. F 1  do č. F 2469 - dle potřeby 

Kniha odeslaných faktur 

 vedena elektronicky v modulu Fenix  -  od č. 2000001 ze dne 13.1.2020 do č. 2000143 

ze dne 31.12.2020 - dle potřeby 
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Bankovní výpis 

 k účtu č. 115-6747240237/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. -  od č. 9 za období 

30.9.2020 do č. 12 za období 31.12.2020 (rozvojový účet ČEZ) 

 k účtu č. 107-6516640217/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. -  od č. 9 za období  

30.9.2020 do č. 12 za období  31.12.2020 (podzemní kontejnery) 

 k účtu č. 115-4110520267/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. – od č. 10 za období 

8.9.2020 do č. 15 za období 31.12.2020 ( transparentní fond Zvířetice) 

 k účtu č. 115-7398240267/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. -   od č. 9 za období 

30.9.2020 do č. 12 za období 31.12.2020 (kompostéry) 

 k účtu č. 115-6731900237/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. -  od č. 9 za období 

30.9.2020 do č. 12 za období 31.12.2020 (rozvojový účet Výsluní PD) 

 k účtu č. 1222-1528181/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. - od č. 12 za období 

25.9.2020 do č. 13 za období 30.9.2020, od č. 15 za období 31.10.2020 do č. 17                      

za období 31.12.2020 (FRR) 

 k účtu č. 107-1983390277/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. -  č. 7 za období 

01.07. - 07.07.2020 (opatrovnický účet) 

 k účtu č. 9005-18127181/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. - od č. 23 za období 

1.9.2020 do č. 27 za období 30.9.2020, od č. 29 za období 31.10.2020 do č. 33                    

za období 31.12.2020 (bankovní jistoty) 

 k účtu č. 94-6310181/0710 vedenému u České národní banky - od č. 24  ze dne 

10.8.2020 do č. 31 ze dne 30.9.2020, od č. 36  ze dne 6.11.2020 do č. 44 ze dne 

31.12.2020 (ČNB běžný)   

 k účtu č. 107-4457510287/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. -  č. 9 za období   

1.9. – 30.9.2020,  č. 12 za období   1.12 – 31.12.2020 ( zateplení radnice) 

 k účtu č. 107-1528181/0100 - od č. 23 ze dne 5.6.2020 do č. 27 ze dne 30.6.2020, č. 43 

ze dne 30.9.2020, od č. 47 ze dne 31.10.2020 do č. 55 ze dne 31.12.2020 (sociální fond) 

 k účtu č. 43-7601370287/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. - od č. 122 ze dne 

1.9.2020 do č. 141 ze dne 30.9.2020, od č. 166 ze dne 1.12.2020 do č. 174 ze dne 

31.12.2020 (hospodářská činnost) 

 k účtu č. 1528181/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. - č. 134 za období 10.8.2020, 

č. 144 za období 26.8.2020, od č. 159 za období 17.9.2020  do č. 165 za období 

30.9.2020, od č. 210 za období 14.12.2020  do č. 220 za období 31.12.2020  (výdajový 

účet)   

 k účtu č. 19-1528181/0100 vedenému u Komerční banky, a. s. - č. 115 ze dne 5.6.2020, 

od č. 191 ze dne 22.9.2020 do č. 196 ze dne 30.9.2020, od č. 247 ze dne 11.12.2020                

do č. 259 ze dne 31.12.2020  (příjmový účet) 

   

Účetní doklad 

 k č. 115-6747240237/0100 –  č. 99069 ze dne 30.9.2020, od č. 99070 ze dne 31.10.2020 

do č. 99072 ze dne 31.12.2020 (rozvojový účet ČEZ) 

 k č. 107-6516640217/0100 - č. 83009 ze dne 30.9.2020, od č. 83010 ze dne 31.10.2020 

do č. 83012 ze dne 31.12.2020 (podzemní kontejnery)  

 k č. 115-4110520267/0100 - od č. 35510 ze dne 8.9.2020 do č. 35515 ze dne 31.12.2020  

(transparentní fond Zvířetice) 

 k č. 115-7398240267/0100 - od č. 92025 do č. 92027 ze dne 30.9.2020, od č. 92028                  

ze dne 31.10.2020 do č. 92036 ze dne 31.12.2020 (kompostéry) 

 k č. 115-6731900237/0100  - č. 99009 ze dne 30.9.2020, od č. 99010 ze dne 31.10.2020 

do č. 99012 ze dne 31.12.2020 (rozvojový účet Výsluní PD) 

 k č. 1222-1528181/0100 - od č. 34012 ze dne 25.9.2020 do č. 34013 ze dne 30.9.2020, 

od č. 34015 ze dne 31.10.2020 do č. 34017 ze dne 31.12.2020 (FRR) 
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 k č. 107-1983390277/0100 - od č. 35007 ze dne 7.7.2020 do č. 35008 ze dne 7.7.2020  

(opatrovnický účet) 

 k č. 1528181/0100 - č. 21362 ze dne 10.8.2020, č. 21452 ze dne 26.8.2020, od č. 21570 

ze dne 17.9.2020  do č. 21644 ze dne 30.9.2020, od č. 22137 ze dne 14.12.2020                     

do č. 22313 ze dne 31.12.2020 (výdajový účet) 

 k č. 19-1528181/0100 - č. 11197 ze dne 5.6.2020, od č. 11707 ze dne 22.9.2020                  

do č. 11735 ze dne 30.9.2020, od č. 12074 ze dne 11.12.2020 do č. 12165 ze dne 

31.12.2020 (příjmový účet) 

 k č. 9005-18127181/0100 - od č. 30029 ze dne 1.9.2020 do č. 30036  ze dne 30.9.2020, 

od č. 30039 ze dne 31.10.2020 do č. 30043  ze dne 31.12.2020 (bankovní jistoty) 

 k č. 94-6310181/0710 - od č.15036 ze dne 10.8.2020 do č. 15046 ze dne 30.9.2020,                

od č.15053 ze dne 6.11.2020 do č. 15066 ze dne 31.12.2020 (ČNB běžný) 

 k č. 107-1528181/0100 - od č. 32030 ze dne 1.6.2020 do č. 32037 ze dne 30.6.2020,              

č. 32057 ze dne 30.9.2020, od č. 32061 ze dne 31.10.2020 do č. 32071 ze dne 

31.12.2020 (sociální fond) 

 k č. 43-7601370287/0100 – od č. 36363 ze dne 1.9.2020 do č. 36426 ze dne 30.9.2020, 

od č. 36491 ze dne 1.12.2020 do č. 36509 ze dne 31.12.2020 (hospodářská činnost) 

 předpisy došlých faktur – č. 1563, č. 1602, č. 1645, č.1658, č. 1669, č. 1676, č. 1682,                  

č. 2307, č. 2441 

 předpisy odeslaných faktur - č. 8082 ze dne 30.7.2020, č. 8103 ze dne 16.9.2020,                        

č. 8115 ze dne 13.10.2020 

 vnitřní doklad o přeúčtování výsledku hospodaření - č. 03068 ze dne 24.6.2020 

 k pokladně č.1 – od č. 42225 ze dne 1.6.2020 do č. 42369 ze dne  30.6.2020,                        

od č. 42929 ze dne 11.12.2020 do č. 42987 ze dne  31.12.2020     

 k pokladně č. 2 - od č. 50247 ze dne 1.6.2020 do č. 50311 ze dne 30.6.2020, od č. 50593 

ze dne 11.12.2020 do č. 50628 ze dne 31.12.2020  

 k pokladně č. 3 – od č. 75001 ze dne 5.6.2020 do č. 75004 ze dne 15.6.2020,                        

od č. 75005 ze dne 4.8.2020 do č. 75008 ze dne 30.9.2020 

 k pokladně č. 5 – od č. 55026 ze dne 1.6.2020 do č. 55037 ze dne 30.6.2020,                           

od č. 55106 ze dne 11.12.2020 do č. 55137 ze dne 30.12.2020 

 k pokladně č. 6 – od č. 49047 ze dne 4.6.2020 do č. 49061 ze dne 30.6.2020,                            

od č. 49111 ze dne 5.11.2020 do č. 49117 ze dne 31.12.2020 

 k pokladně č. 7 – od č. 57285 ze dne 1.6.2020 do č. 57411 ze dne 30.6.2020,                          

od č. 57767 ze dne 2.12.2020 do č. 57819 ze dne 30.12.2020 

 předpis pohledávky - č. 03002 ze dne 23.1.2020, č. 030045 ze dne 29.4.2020, č. 03061 

ze dne 28.4.2020, č. 03066 ze dne 10.6.2020, č. 03110 ze dne 30.9.2020, č. 03124                    

ze dne 21.10.2020 

 vyřazení a zařazení majetku - č. 07011 ze dne 30.4.2020, č. 07018 ze dne 16.6.2020,                  

č. 07040 ze dne 30.9.2020, č. 07042 ze dne 23.10.2020 

 předpis nájmu - č. 8095 ze dne 2.9.2020 

Pokladní kniha (deník) 

 pokladní deník pro pokladnu č. 1 za období červen, prosinec  

 pokladní deník pro pokladnu č. 2 za období červen, prosinec   

 pokladní deník pro pokladnu č. 3 za období červen, srpen a září  

 pokladní deník pro pokladnu č. 5 za období červen, prosinec  

 pokladní deník pro pokladnu č. 6 za období červen, listopad a prosinec  

 pokladní deník pro pokladnu č. 7 za období červen, prosinec  

 příjmová pokladna č. 1 – skonto pokladní hotovosti k 3.11.2020 v 8:20 hodin činí                    

Kč 185.843,00, stav souhlasí se záznamem v pokladní knize, k dokladu č. P 2809 ze dne 

2.11.2020 
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 výdajová pokladna č. 2 – skonto pokladní hotovosti k 3.11.2020 v 8:20 hodin činí                   

Kč 33.719,00, stav souhlasí se záznamem v pokladní knize, k dokladu č. V 514 ze dne 

2.11.2020 

 pokladna sociálního fondu č. 3 –  skonto pokladní hotovosti k 3.11.2020 v 8:20 hodin 

činí Kč 0,00, stav souhlasí se záznamem v pokladní knize, k dokladu č.V 8 ze dne 

30.9.2020 

 pokladna č. 5 (mzdy) –  skonto pokladní hotovosti k 3.11.2020 v 8:20 hodin činí                      

Kč 4.604,00, stav souhlasí se záznamem v pokladní knize, k dokladu č. V 82 ze dne 

30.10.2020 

 pokladna č. 6 (k hospodářské činnosti) –  skonto pokladní hotovosti k 3.11.2020 v 8:20 

hodin činí  Kč 106.997,00, stav souhlasí se záznamem v pokladní knize, k dokladu                

č. P 110 ze dne 29.10.2020 

 pokladna č. 7 (legalizace) –  skonto pokladní hotovosti k 3.11.2020  v 8:20 hodin činí  

Kč 60,00, stav souhlasí se záznamem v pokladní knize, k dokladu č. P 733 ze dne 

2.11.2020 

 skonto stravenek k 3.11.2020 v 8:35 hodin činí 1.572 ks á Kč 80,00, stav souhlasí                       

s pomocnou evidencí stravenek k 3.11.2020  

Pokladní doklad 

 příjmová pokladna č.1 –  od č. P 2225 ze dne 1.6.2020 do č. P 2369 ze dne 30.6.2020,  

od č. V 2929 ze dne 11.12.2020 do č. P 2987 ze dne 31.12.2020 

 výdajová pokladna č.2 - od č. V 247 ze dne 1.6.2020 do č. V 311 ze dne 30.6.2020,                  

od č. V 593 ze dne 11.12.2020 do č. V 628 ze dne 31.12.2020 

 pokladna č. 3 (sociální fond) - od č. P 1 ze dne 5.6.2020 do č. V 4 ze dne 15.6.2020,                 

od č. P 5 ze dne 4.8.2020 do č. V 8 ze dne 30.9.2020  

 pokladna č. 5 (mzdy) - od č. V 26 ze dne 1.6.2020 do č. V 37 ze dne 30.6.2020,                 

od č. P 106 ze dne 11.12.2020 do č. V 137 ze dne 30.12.2020 

 pokladna č. 6 (hospodářská činnost) - od č. P 47 ze dne 4.6.2020 do č. V 61 ze dne 

30.6.2020, od č. V 111 ze dne 5.11.2020 do č. V 117 ze dne 31.12.2020 

 k pokladně č. 7 (legalizace) – od č. V 285 ze dne 1.6.2020 do č. P 411 ze dne 30.6.2020, 

od č. P 767 ze dne 2.12.2020 do č. P 818 ze dne 30.12.2020  

Evidence poplatků 

 vedena v modulu poplatků Fenix - místní poplatky za psy, domovní odpad 

Evidence majetku 

 vedena v modulu majetku Fenix, dle jednotlivých syntetických účtů 

Inventurní soupis majetku a závazků 

 složka inventarizace k 31.12.2020 - Plán inventur ze dne 29.7.2020, příkaz k provedení 

inventarizace za rok 2020 ze dne 11.9.2020  doklad o seznámení a proškolení ze dne 

9.9.2020, inventurní soupisy k 31.12.2020, výpisy z katastru nemovitostí pro město 

Bakov nad Jizerou a příslušná k.ú. se stavem k 31.12.2020 - namátkově dle potřeby, 

Inventarizační zpráva ze dne 14.2.2021 

Mzdová agenda 

 kontrolní lístek docházky  a výplatní lístek za období 06.2020, ke kontrolované dohodě 

o provedení práce pí K.T. 

 kontrolní lístek docházky  za období září a říjen, mzdový list 01.2020 - 12.2020                       

ke kontrolované dohodě o provedení práce p. J.S. 

Odměňování členů zastupitelstva 

 mzdový list 01.2020 - 12.2020 - uvolněný starosta,  neuvolněný místostarosta, předseda 

finančního výboru  
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Účetnictví ostatní 

 Protokol o schválení účetní závěrky města za rok 2019 ze dne 24.6.2020  

 Informace o schválení účetní závěrky Základní školy Bakov nad Jizerou za rok 2019                

ze dne 26.3.2020  

 Informace o schválení účetní závěrky Mateřské školy Bakov nad Jizerou za rok 2019                    

ze dne 26.3.2020  

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán 

 Dodatek č. 5 ze dne 24.6.2020 ke zřizovací listině ze dne 14.10.2009 příspěvkové 

organizace Základní škola Bakov nad Jizerou, schválen zastupitelstvem města 

usnesením č. Z147/3-2020 ze dne 24.6.2020 

 Dodatek č. 6 ze dne 14.9.2020 ke zřizovací listině ze dne 14.10.2009 příspěvkové 

organizace Základní škola Bakov nad Jizerou, schválen zastupitelstvem města 

usnesením č. Z162/4-2020 ze dne 14.9.2020 

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací 

 k 31.12.2020 ze dne 8.2.2021 (Mateřská škola a Základní škola Bakov nad Jizerou)                    

- dle potřeby 

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací 

 k 31.12.2020 ze dne 8.2.2021, (Mateřská škola a Základní škola Bakov nad Jizerou)                  

- dle potřeby 

Smlouvy o dílo 

 Smlouva o dílo ze dne 27.4.2020 uzavřena se zhotovitelem H-Intes s.r.o., Mladá 

Boleslav na akci "Kompletní rekonstrukce komunikace ul. Žižkova", cena díla                        

Kč 14. 437.817,91 bez DPH 

 Smlouva o dílo ze dne 25.6.2020 uzavřena se zhotovitelem COLAS CZ a.s., Praha 9,              

na akci "Přeložka inženýrských sítí a zhotovení nové komunikace včetně odvodnění                 

v lokalitě Malá Bělá ul. Za tratí II.", cena díla Kč 12.882.863,33 bez DPH  

 Smlouva o dílo ze dne 18.12.2020 uzavřena se zhotovitelem STROMY COMPANY 

s.r.o. Andělská hora, na dílo "Návrh rozvoje systému městské zeleně Bakov nad Jizerou 

- Krajinné rozvojové osy", cena díla Kč 1.585.993,00 bez DPH  

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

 Kupní smlouva ze dne 23.1.2020, kupující fyzická osoba, předmětem smlouvy je převod 

vlastnického práva k pozemku p.č. 225/21 o výměře 3624 m2 v k.ú. Bakov nad Jizerou 

 Kupní smlouva ze dne 6.3.2020 kupující město, prodávající I-TEC Czech, Ostrava                    

- Vítkovice, předmětem koupě je "VŘ M/005/2019 Užitkové vozidlo-Střihový zdvih 

korby sklápěče", kupní cena ve výši Kč 590.900,00 bez DPH  

 Směnná smlouva ze dne 10.6.2020, fyzické osoby směňují pozemek p.č. 377/8 o výměře 

4m2 a město směňuje pozemek p.č. 377/7 o výměře 40m2 vše v k.ú Chudoplesy,                     

s finančním vyrovnáním 

 Kupní smlouva ze dne 30.9.2020, kupující fyzická osoba, předmětem smlouvy je prodej 

hasičského speciálního skříňového automobilu AVIA A30 DVS 12 

 Kupní smlouva ze dne 21.10.2020, kupující fyzické osoby, předmětem smlouvy                       

je převod vlastnického práva k pozemku p.č. 319/20 o výměře 250 m2 v k.ú. Zvířetice    

 Směnná smlouva ze dne 9.11.2020, fyzická osoba nabývá pozemek p.č. 377/10                          

o výměře 8m2 a město nabývá pozemek p.č. 377/9 o výměře 20m2 vše                              

v k.ú Chudoplesy, s finančním vyrovnáním ze strany města ve výši Kč 600,00 
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Darovací smlouvy 

 Darovací smlouva ze dne 29.1.2020, město jako obdarovaný, DOBA, a.s. Bakov                    

nad Jizerou jako dárce, předmětem daru jsou peněžní prostředky ve výši Kč 30.000,00                 

a to jako příspěvek na organizaci kulturních a společenských akcí města Bakova                  

nad Jizerou (např. ples města)  

 Darovací smlouva ze dne 11.2.2020, město jako obdarovaný, H-INTES s.r.o. Mladá 

Boleslav jako dárce, předmětem daru jsou peněžní prostředky ve výši Kč 15.000,00                  

a to jako příspěvek na organizaci kulturních a společenských akcí města Bakova                    

nad Jizerou (např. ples města) 

 Darovací smlouva ze dne 1.4.2020, město jako dárce, MAS Boleslavsko, z.ú. Bakov      

nad Jizerou  jako obdarovaný, předmětem daru jsou peněžní prostředky ve výši                      

Kč 30.000,00 na zajištění obměny zastaralých matrací a prostěradel 

 Darovací smlouva ze dne 23.4.2020, město jako obdarovaný, ŠKODA AUTO a.s.                  

jako dárce, předmětem daru jsou peněžní prostředky ve výši Kč 400.000,00                      

a to za účelem humanitární podpory nezbytných opatření v souvislosti s šířením viru 

COVID-10 v SO ORP Mladá Boleslav, použití daru 31.12.2020 výhradně na stanovený 

účel 

 Darovací smlouva ze dne 7.5.2020, město jako dárce, město Mnichovo Hradiště                    

jako obdarovaný, předmětem daru jsou peněžní prostředky ve výši Kč 2.500,00                        

na opatření v boji proti koronaviru 

 Darovací smlouva, Hasiči 25/2020 ze dne 8.7.2020, poskytovatel Nadace Agrofert, 

předmětem smlouvy je finanční částka ve výši Kč 31.560,00 na pořízení suchého obleku 

pro JSDH 

 Darovací smlouva ze dne 18.8.2020, město jako dárce, EDA CZ, z.ú. Praha 4 - Chodov 

jako obdarovaný, předmětem daru jsou peněžní prostředky ve výši Kč 7.600,00                          

na zajištění činnosti terénní rané péče 

 Darovací smlouva ze dne 14.12.2020, město jako obdarovaný, dárce SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou, předmětem smlouvy je finanční částka ve výši 

Kč 83.300,00, na zajištění činnosti výjezdové jednotky hasičů Bakova nad Jizerou 

Smlouvy o výpůjčce 

 Smlouva o výpůjčce přilehlých prostor kolem stadionu v Bakově nad Jizerou ze dne 

1.4.2020, vypůjčitel Komunitní centrum Spokojený svět, z.ú., předmětem výpůjčky                   

je soubor částí pozemků p.č. 1270/45, p.č. 900/13....p.č. 1236/19 v k.ú. Bakov                         

nad Jizerou, na den 30.5.2020 od 7:00 do 22:00 hodin 

 Dodatek č. 1 ze dne 4.6.2020 ke Smlouvě o výpůjčce přilehlých prostor kolem stadionu 

v Bakově nad Jizerou ze dne 1.4.2020 - mění den výpůjčky na 19.9.2020 

Smlouvy nájemní 

 Smlouva o nájmu pozemku  VS 6408200420 ze dne 27.4.2020, nájemce město, 

pronajímatel Správa železnic, státní organizace, předmětem nájmu jsou pozemky                   

p.č. 1270/47 o výměře 56 m2 a  p.č. 1233/24 o výměře 3 m2 v k.ú. Bakov nad Jizerou, 

za účelem provozování veřejně prospěšné stavby - chodník ve vlastnictví nájemce, 

smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.5.2020, roční nájemné ve výši Kč 1.298,00 

bez DPH 

 Nájemní smlouva ze dne 29.4.2020, nájemce GASTREND spol. s.r.o., předmětem 

nájmu je část pozemku p.č. 1227/6 o výměře 560 m2 v k.ú. Bakov nad Jizerou                         

za účelem dočasné deponie vytěženého materiálu a štěrkopísku  v rámci rekonstrukce 

plynovodu v ul. Žižkova, na dobu určitou od 30.4.2020 do 31.7.2020 

 Nájemní smlouva ze dne 1.9.2020, nájemce Restaurace Klokočka s.r.o., předmětem 

nájmu je pozemek p.č. 99/25 o výměře 45 m2 v k.ú. Malá Bělá za účelem venkovní 

předzahrádky, na dobu neurčitou, roční nájemné ve výši Kč 4.000,00 
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Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem 

 ke Kupní smlouvě ze dne 23.1.2020 - zveřejněn od 15.10.2019 do 4.12.2019 

 ke Směnné smlouvě ze dne 10.6.2020 - zveřejněn od 3.4.2020 do 22.4.2020 

 ke Kupní smlouvě ze dne 21.10.2020 - zveřejněn od 3.4.2020 do 22.4.2020 

 k Nájemní smlouvě ze dne 29.4.2020 - zveřejněn od 30.4.2020 do 31.7.2020 

 k Nájemní smlouvě ze dne 1.9.2020 - zveřejněn od 3.8.2020 do 20.8.2020 

 ke Směnné smlouvě ze dne 9.11.2020 - zveřejněn od 27.11.2019 do 16.12.2019 

Smlouvy o vkladu majetku 

 Smlouva o vkladu ze dne 14.12.2020, společnost Vodovody a kanalizace Mladá 

Boleslav, a.s., město převádí na společnost vodovodní řady a kanalizační stoky                           

v hodnotě Kč 14.222.000,00  

 Smlouva o upsání akcií ze dne 14.12.2020, společnost Vodovody a kanalizace Mladá 

Boleslav, a.s., počet upisovaných akcií 9.597, jmenovitá hodnota Kč 1.000,00, emisní 

kurs upsaných akcií Kč 1.481,92 

 Zápis o předání a převzetí nepeněžitého vkladu ze dne 14.12.2020, přejímající 

společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., nepeněžitý vklad oceněn                   

na částku Kč 14.222.000,00  

Smlouvy o věcných břemenech 

 Smlouva o zřízení věcného břemene č. sml. 7700101452_1/VB ze dne 28.4.2020, 

oprávněný – GasNet, s.r.o. Klíše, k souboru  pozemků  p.č. 375/14, ……., p.č. 1227/3            

v k.ú. Bakov nad Jizerou, 1/ právo zřídit a provozovat na služebných pozemcích 

plynárenské zařízení, 2/ právo vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti              

se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 

plynárenského zařízení, rozsah zatížení vyplývá z geometrického plánu                          

č. 1896-14147/2020 ze dne23.3.2020,  za jednorázovou úplatu   Kč 30.522,25 včetně 

DPH, zřízeno  na dobu neurčitou 

 Smlouva o zřízení věcného břemene  - služebnosti inženýrské sítě ze dne 4.5.2020, 

oprávněný – TEPLO a.s. Praha 10, k pozemku p.č. 261/2 v k.ú. Chudoplesy, 1/ stavba 

vodovodní přípojky resp. vedení oprava údržby této inženýrské sítě, 2/ právo vstupu                  

a vjezdu, chůze a užívání v souvislosti se zřízením, opravami, kontrolou a údržbou 

vodovodní přípojky, rozsah zatížení vyplývá z geometrického plánu č. 420-3/2020                     

ze dne 18.3.2020,  za jednorázovou úplatu   Kč 212,00 včetně DPH, zřízeno  na dobu 

neurčitou 

 Smlouva o zřízení věcného břemene  - služebnosti č. IP-12-6015012/VB1 ze dne 

19.6.2020, oprávněný – ČEZ Distribuce, a.s., k pozemku p.č. 765/111 v k.ú. Bakov                

nad Jizerou, zemní kabelové vedení NN 1 kW pro p.č. 765/66,  za jednorázovou úplatu 

Kč 1.000,00 bez DPH, sjednáno na dobu neurčitou 

 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě číslo VRI/ZS/2020/4/HA ze dne 

14.9.2020, město osoba povinná, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. osoba 

oprávněná, k souboru pozemků p.č. 13/3, ………, p.č. 400 v k.ú. Chudoplesy, osoba 

oprávněná vybudovala na svůj náklad a je vlastníkem litinového vodovodního řadu 

zasahujících i do dotčených pozemků, služebnost se zřizuje v rozsahu geometrického 

plánu č. 419-29/2020 ze dne 18.3.2020 za jednorázovou úplatu Kč 500,00 bez DPH,                   

na dobu časově neomezenou 
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Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

 Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 19.2.2020, poskytovatel 

Ministerstvo životního prostředí id.č. 115D314021335, z programu Operační program 

životního prostředí 2014-2020 na akci "Podzemní kontejnery pro město Bakov                    

nad Jizerou - II. etapa" - investiční dotace ve výši Kč 2.379.892,79 

 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku PR20/2295 ze dne 3.6.2020, poskytovatel 

Nadace ČEZ, předmětem smlouvy je nadační příspěvek ve výši Kč 20.800,00 na úhradu 

nákladů na projekt "Nákup nové termokamery pro JSDH Bakov nad Jizerou" 

 Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (datum tisku dne 11.3.2020), 

poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj, id.č. 117D03G001460, z programu                        

- Integrovaný regionální operační program na akci "Přístavba a stavební úpravy ZŠ 

Bakov nad Jizerou" - celková výše dotace Kč 33.641.037,00, investiční dotace ve výši 

Kč 32.695.886,70 a neinvestiční dotace ve výši Kč 945.150,30 

 Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 6.10.2020, poskytovatel 

Ministerstvo životního prostředí, id.č. 115D314021558, z programu "Operační program 

životní prostředí 2014 - 2020" na akci "Navýšení kapacity sběrného dvora města Bakov 

nad Jizerou" - investiční dotace ve výši Kč 4.227.373,26 

 Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (den tisku 5.11.2020), poskytovatel 

Ministerstvo životního prostředí, id.č. 115D315030936, z programu "Operační program 

životní prostředí 2014 - 2020" na akci "Návrh rozvoje systému městské zeleně Bakov 

nad Jizerou - krajinné rozvojové osy" - neinvestiční dotace ve výši Kč 1.767.703,52                   

pro poskytnutí v letech 2020 až 2023  

 Rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR, přidělených                          

do rozpočtu kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2020,               

Sp. zn. SZ_005803/2020/KUSK ze dne 6.11.2020 v celkové výši Kč 44.576,00,                      

na odbornou přípravu, na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo 

územní obvod, na vybavení  a opravy neinvestiční povahy  

 Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (den tisku 19.11.2020), poskytovatel 

Ministerstvo životního prostředí, id.č. 115D315040495, z programu "Operační program 

životní prostředí 2014 - 2020" na akci "Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně 

v Bakově nad Jizerou" - investiční dotace ve výši Kč 7.610.235,08 pro poskytnutí                       

v letech 2020 až 2023  

- nepřezkoumáváno, použito podpůrně 

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 10.3.2020, poskytovatel město 

Bakov nad Jizerou, příjemce SK Bakov nad Jizerou, z.s., neinvestiční finanční podpora  

z rozpočtu města ve výši Kč 370.000,00 k zajištění sportovní činnosti, nákupu 

sportovního vybavení, rekultivaci a postřik travnaté plochy atd. 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11.5.2020, poskytovatel město 

Bakov nad Jizerou, příjemce TJ SOKOL Bakov nad Jizerou, p.s., neinvestiční finanční 

podpora z rozpočtu města ve výši Kč 280.000,00 k zajištění činnosti tělovýchovné 

jednoty, na reprezentaci oddílu házené, na šachy, na činnost s dětmi 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 18.5.2020, poskytovatel město 

Bakov nad Jizerou, příjemce Český rybářský svaz, z. s., neinvestiční finanční podpora  

z rozpočtu města ve výši Kč 40.000,00 na zajištění činnosti místní rybářské organizace, 

na činnost dětského rybářského kroužku, uspořádání a zajištění dětského rybářského 

tábora a závodů 
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 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 20.5.2020, poskytovatel město 

Bakov nad Jizerou, příjemce Náboženská obec Církve československé husitské                         

v Bakově nad Jizerou, neinvestiční finanční podpora z rozpočtu města ve výši                          

Kč 35.000,00 k zajištění kulturních akcí, koncertů, výstav, divadelních představení, 

hudebních vystoupení a besedy ve sboru Prokopa Velikého 

Dohody o pracovní činnosti 

 č. 03/2020 ze dne 2.1.2020 uzavřena s p. F.A. na dobu neurčitou v rozsahu 1/2 fondu 

pracovní doby na správce objektu Mírové nám. čp. 9 a 10 „Radnice“ – dle pracovní 

náplně, která tvoří přílohu této DPČ (např. drobné opravy a údržba objektu, obsluha 

plynového vytápění, domluva s pořadateli plesů) 

Dohody o provedení práce 

 ze dne 13.1.2020 uzavřena s pí K.T. v rozsahu do 300 hod. v období od 13.1.2020                  

do 31.12.2020, úklid prostor v objektu Radnice (Mírové nám. čp. 9 a 10) 

 ze dne 19.2.2020 uzavřena s p. J.S. v rozsahu max. 30 hod./ měsíc v období od 1.3.2020 

do 31.10.2020, úprava veřejné zeleně v obci Buda spočívající zejména v sekání trávy  

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů 

 ze dne 3.2.2020 s nástupem dne 3.2.2020 na dobu určitou  do 28.2.2021                                    

se zaměstnancem  p. Z.F., pracovník organizační složky města Technická četa, 

provozář. Platový/mzdový výměr ze dne 3.2.2020 a 28.4.2020 

Dokumentace k veřejným zakázkám 

 složka veřejné zakázky malého rozsahu (podlimitní veřejná zakázka) - na akci 

"Kompletní rekonstrukce komunikace ul. Žižkova" zejména Výzva k podání nabídky                    

a prokázání kvalifikace, včetně zadávací komunikace ze dne 6.1.2020 zveřejněna                        

na profilu zadavatele dne 6.1.2020, podáno šest nabídek, Protokol o otevírání obálek              

ze dne 29.1.2020 ( STRABAG a.s., COLAS CZ a.s., SOVIS CZ a.s., EUROVIA CS 

a.s., GEOSAN GROUP a.s, H-INTES s.r.o.), Zápis ze zasedání komise pro posouzení             

a hodnocení nabídek účastníků č. 1 ze dne 18.2.2020, Zápis ze zasedání komise                    

pro posouzení a hodnocení nabídek účastníků č. 2 ze dne 27.2.2020, oznámení                

o vyloučení ze dne 27.2.2020, Písemná zpráva o hodnocení nabídek ze dne 27.2.2020, 

Oznámení o výběru dodavatele ze dne 5.3.2020 - vybrána nabídka zhotovitele H-INTES 

s.r.o., Mladá Boleslav s nabídkovou cenou ve výši Kč 14.437.817,91 bez DPH                      

(Kč 21.099.759,67 včetně DPH), Písemná zpráva zadavatele ze dne 19.5.2020, cena díla 

uvedena ve Smlouvě o dílo ze dne 27.4.2020 souhlasí s nabídkovou cenou 

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 

 ze dne 30.10.2019 (výhled), 18.12.2019 (rozpočet), 26.2.2020, 18.5.2020, 24.6.2020 

(účetní závěrka a závěrečný účet města), 14.9.2020, 9.12.2020 - nepřezkoumáváno, 

použito podpůrně 

Zápisy z jednání rady včetně usnesení 

 ze dne 13.1.2020, 27.1.2020, 19.2.2020, 4.3.2020, 16.3.2020, 26.3.2020 (účetní závěrka 

a rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ), 8.4.2020, 22.4.2020, 11.5.2020, 

25.5.2020, 10.6.2020, 24.6.2020, 29.7.2020, 24.8.2020, 23.9.2020, 7.10.2020, 

26.10.2020, 18.11.2020, 2.12.2020, 18.12.2020, 21.12.2020 – nepřezkoumáváno, 

použito podpůrně 

Výsledky kontrol zřízených organizací 

 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 18.5.2020 za období 

přelom roku 2019/2020, rok 2020 Mateřské školy Bakov nad Jizerou, proveden 

společností ON-OK Libina s. r. o., Libina 

 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 18.5.2020 za období 

přelom roku 2019/2020, rok 2020 Základní školy Bakov nad Jizerou, proveden 

společností ON-OK Libina s. r. o., Libina 
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V kontrolovaném období město Bakov nad Jizerou, dle prohlášení starosty města, neuzavřelo 

smlouvu pachtovní, smlouvu o výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby 

k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařilo s majetkem státu, neručilo svým majetkem                 

za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných                 

v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo smlouvu   

o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského 

závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování 

majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je město společníkem, nekoupilo                    

ani neprodalo cenné papíry, obligace, nevydalo komunální dluhopisy, nezřídilo ani nezrušilo 

příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložilo ani nezrušilo právnickou osobu,  

provozovalo hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnilo i veřejné zakázky malého 

rozsahu. 
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B. Zjištění z přezkoumání 

Při přezkoumání hospodaření města Bakov nad Jizerou: 

 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: 

a) při dílčím přezkoumání 
 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

 

 

 

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 
 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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D) Závěr 

Při přezkoumání hospodaření města Bakov nad Jizerou za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona  

č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 

 

 

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

Neuvádí se. 

 

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,44 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,31 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,29 %  

 

Komentář: 

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 76 296,00 Kč. 

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 335 092,00 Kč. 

 

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 

 Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

 

 

 Bakov nad Jizerou  20.04.2021 

 

 

Podpisy kontrolorů: 

 

 

 

Marcela Pavlíčková 

 

  

 

 

…………………………………………….... 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 

 

 

Jana Pýchová ........................................................................ 

kontrolorka 
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání: 

-  je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy 

se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona  

č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením 

přezkoumání 

  

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě  

do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením 

přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného 

dílčího přezkoumání 

 

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci 

přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku 

vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Bakov nad Jizerou o počtu              

16 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal,  p. Radim Šimáně, starosta města. Dále 

starosta města převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Bakov nad Jizerou ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění 

ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

Radim Šimáně 

starosta města Bakov nad Jizerou 

 

 

 

 

……….………………………………… 

 dne 20.04.2021 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1 x 
Krajský úřad 

Středočeského kraje 
Marcela Pavlíčková 

2 1 x 
Město 

Bakov nad Jizerou Radim Šimáně  
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Upozornění: 

 Nepeněžitý vklad - V souvislosti s pořízením akcií společnosti Vodovody a kanalizace 

Mladá Boleslav, a.s. upozorňujeme na rozsudek Nejvyššího správního soudu                           

č.j. 9 As 139/2020-125 ze dne 29.10.2020 a řízení vedené Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže pod č.j. ÚOHS-11600/2021/500/Alv,  

č.j. ÚOHS/07298/2021/500/Alv a č.j. ÚOHS/08407/2021/Alv (k datu 12.4.2021 

rozhodnutí ÚOHS dosud nebyla publikována na www stránkách ÚOHS), dle kterého              

se v případě pořízení akcií jedná o veřejnou zakázku na dodávky a mělo by být 

postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb. 

 

 Vyčlenění rozpočtových prostředků na řešení krizových situací  -  Upozorňujeme  

na povinnost stanovenou v § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení vyčlenit  

finanční prostředky potřebné k zajištění přípravy na krizové situace (účelová rezerva 

finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků).           

O této rezervě je nutno účtovat na § 5213 - Krizová opatření, položka 5903 - Rezerva                         

na krizová opatření. Podotýkáme, že město ve schváleném rozpočtu vyčlenilo 

prostředky ve výši Kč 15.000,00, ale rozpočtovým opatřením prostředky zrušilo               

v plné výši. 

 


