
 

 

Finanční výbor zastupitelstva města Planá nad Lužnicí 

Zápis z kontroly hospodaření Městského úřadu Planá nad Lužnicí 
konané ve dnech 5. – 17. 10. 2016 

podle § 119 zákona O obcích č. 129/2000 sbírky. 

 
Kontrola byla zahájena dne 5. 10. 2016 v 9.00 hodin Finančním výborem ( FV) ve složení:  

Ing. Richard Mlázovský – předseda FV, Jiří Rangl a Michaela Marešová – členové výboru.  

Osoby přítomné kontrole: paní Květuše Kučerová – účetní.  

Dílčí kontrola - Michaela Marešová  

Kontrola plateb z ubytovací kapacity dle OZV č. 2/2013 

Opětovně nalezeny nedostatky ve vybírání poplatků z ubytovací kapacity – viz dílčí zápis. 

Doporučeno zmapování ubytovacích kapacit v Plané nad Lužnicí a kontrola placení poplatku podle 

ubytovacích knih.  

Dílčí kontrola - Ing. Richard Mlázovský.  

1. Kontrola vnitřních směrnic se zaměřením na vedení účetnictví a vnitřní kontrolní systém. 

Kontrolované směrnice:  

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví. 

Vnitřní směrnice pro oběh účetních dokladů. 

Jmenování hlavní účetní, příkazce operace a správce rozpočtu - bez závad. 

2. Kontrola formálních náležitostí faktur za období květen a červen 2016 - bez závad. 

 3. Kontrola pokladní hotovosti – bez závad 

Dílčí kontrola, kterou provedl Jiří Rangl byla zaměřena na: 

1. Dohody o provedení práce. 

2. Smlouvy s finančním plněním. 

3. Výběrová řízení. 

4. Lesní hospodářství. 

5. Dodržování obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 o místních poplatcích. 

 

Ad. 1.  U dohod na poradenskou činnost – rekonstrukce Sokolovny konstatováno chybné zaúčtování 

jako činnost místní správy § 6171. Správně § 3412 Sokolovna. 

Ad. 2. Smlouva o nájmu nebytových prostor „kavárna Maxim“. 

Konstatováno porušení povinnosti nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře dle §38 

ods.1 zákona o obcích., viz dílčí zápis. 

 



Ad. 3. 1. Výběrové řízení na provozovatele „Sport baru a Fit centra“  v budově Sokolovny. 

Konstatováno porušení povinnosti nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře dle §38 

ods.1 zákona o obcích., viz dílčí zápis. 

2. Rekonstrukce povrchu v tenisové hale. 

Konstatován rozpor mezi zadáním zakázky a schváleným položkovým rozpočtem a závada v 

prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatelskou firmou, viz dílčí zápis. 

Ad. 4. Kontrola proplacených faktur a systému kontroly v lesním hospodářství. 

Konstatována absence smluv a výběrových řízení týkajících se lesního hospodářství. Ceny za 

položky nelze zkontrolovat z důvodu neexistence schváleného ceníku prací a služeb, který by 

měl určovat ceny na základě vystavené výkonové normy a sazby za 1NH – viz dílčí zápis. 

Ad. 5. Kontrola poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 23. – 24. 9. 2016. 

Konstatováno nedodržení OZV 2/2013 o místních poplatcích a porušení zákona 565/1990 Sb. 

o místních poplatcích – viz dílčí zápis. 

 Kontrola místního poplatku za reklamu ze dne 12. 8. 2016. –  

Konstatováno neoprávněné vyúčtování poplatku za užívání veřejného prostranství – viz dílčí 

zápis. 

 Kontrola placení poplatků z pořádání koncertu skupiny Vodovod 12. 8. 2016. 

Konstatováno porušení povinnosti nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře dle §38 

ods.1 zákona o obcích., viz dílčí zápis. 

Podle přiložených dílčích zápisů, zejména z obsáhlého zápisu pana Jiřího Rangla vyplývá, že v 

hospodaření Městského úřadu byly zjištěny zásadní nedostatky, které budou vyžadovat hlubší 

prověření, viz návrh na usnesení.  

 

Návrh na usnesení dle návrhů jednotlivých členů výboru: 

Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí bere na vědomí zprávu Finančního výboru o kontrole 

hospodaření Městského úřadu Planá nad Lužnicí a: 

1. Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí ukládá radě města provést kontrolu poplatků 

z ubytovací kapacity dle OZV 2/2013. Tato bude obsahovat kontrolu ohlašovací povinnosti – zda 

všichni ubytovatelé ohlásili vznik své poplatkové povinnosti; kontrolu ubytovacích knih – zda jsou 

řádně vedeny dle OZV 2/2013, části VI, čl. 26, ods. 3. a kontrolu správnosti odvedených poplatků za 

rok 2015 a 2016.  

2. Ukládá radě města vyzvat nájemce restaurace Maxim, Sport baru a Fit centra v budově 

Sokolovny k neprodlenému vyrovnání všech závazků, nejpozději k datu 22. 12. 2016 a ukládá 

vypovědět smlouvu v případě dalšího porušování smlouvy závažným způsobem. Dále ukládá radě 

města dojednat změnu v nájemní smlouvě, kde bude uvedeno ustanovení o smluvní pokutě za každý 

den prodlení z nájemného. 

 



 

3. ukládá radě města zadat audit lesního hospodářství, která prověří správnost lesnického a 

ekonomického hospodaření na lesním majetku Města Planá nad Lužnicí. 

 

4. ukládá radě města zrušit usnesení č. RM/1187/51/16, které zavádí nové sazby poplatků nad 

rámec OZV 2/2013; ukládá u kontrolovaných položek (ze dne 23. – 24. 9. 2016 a 12. 8. 2016) 

doměřit a vymáhat nevybrané poplatky za pronájem veřejného prostranství a poplatek ze vstupného, 

případně vrátit poplatky vybrané neoprávněně.  

 

 

Počet příloh: 3  

V Plané nad Lužnicí dne 6. 11. 2016 

Ing. Richard Mlázovský, předseda FV  ………………………………….  

Ing, Jiří Šimánek, starosta Města   ………………………………….  

Ověřil:  Jiří Rangl     …………………………………. 


