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Finanční výbor zastupitelstva města Planá nad Lužnicí 

Zápis z kontroly hospodaření Městského úřadu Planá nad Lužnicí 
konané dne 30. 10. – 11. 12. 2017 

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

 
Kontrola byla zahájena dne 30. 10. 2017 v 9.00 hodin Finančním výborem ( FV) ve složení:  

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

 

Dílčí kontrola - Michaela Marešová  

Předmět kontroly: Následná kontrola plateb z ubytovací kapacity. 

- Kontrola výběru poplatků z ubytovací kapacity. 

- Zmapování ubytovacích zařízení. 

- Kontrola, zda byly vyžádány od majitelů ubytovacích kapacit knihy hostů. 

- Kontrola, zda byly doměřeny nedoplatky od roku 2015. 

Závěr:  

1. Z velké části se již ubytovací poplatky začaly vybírat. Poplatky nejsou zatím vybírány od 

firmy Kostelecké uzeniny a.s. Tato firma je specifická tím, že poskytuje ubytování pouze pro potřebu 

svých zaměstnanců bezplatně a  proto by měla být zproštěna od výběru poplatků z ubytovací 

kapacity. 

2. Zmapování ubytovacích kapacit již proběhlo. 

3. Knihy hostů od majitelů ubytovacích kapacit nebyly vyžádány a následná kontrola nebyla 

provedena. Nebyly ani vyměřeny nedoplatky od roku 2015. Pokud město neprovede kontrolu výběru 

poplatků dle originálních ubytovacích knih, nemůže být výběr považován za vyřešený. 

 

Dílčí kontrola - Ing. Richard Mlázovský.  

Předmět kontroly: Kontrola provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků vedených 

v účetnictví Města Planá nad Lužnicí k 31. 12. 2016. 

 

Inventarizace proběhla v souladu s vnitřní směrnicí a platnou legislativou, zejména zákonem  

č. 563/1991 Sb. a vyhláškou MF č. 270/2010. 

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

 

Závěr: 

Inventarizace v organizaci proběhla bez závad. 

 

Dílčí kontrola - Jiří Rangl. 

Předmět kontroly: 1. Dohody o provedení práce. 

2. Kontrola smluv s finančním plněním. 

3. Kontrola výběrového řízení. 

4. Lesní hospodářství. 

5. Dodržování OZV 3/2017 o místních poplatcích 
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Ad. 1.  Závěr: Dohody o provedení práce jsou řádně uzavřeny odpovědnou osobou a bez závad. V 

případě dohody č. 16/17 je dohodnutá cena za provedení práce lektora přednášky v knihovně 

ve výši 784Kč za hodinu. Tato částka je ve velkém nesouladu s hodinovou sazbou na právní 

poradenskou činnost v DPP č. 18/17 ve výši 280Kč/hod a vedení přestupkové komise v DPP 

19/17 ve výši 420Kč/hod.  

Ad. 2. Kontrola zaměřena na evidenci smluv s finančním plněním, dodržování smluvních závazků a 

soulad s rozpočtem města (náhodný výběr).  

Závěr: Při kontrole smluv s finančním plněním se stejným dodavatelem a stejným účelem 

plnění bylo zjištěno, že není dodržováno závazné pravidlo pro zadání veřejných zakázek a 

nebyly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. U 

smlouvy o nájmu sokolovny nebyl dodržen čl. V. smlouvy a nebylo provedeno vyúčtování 

energií, bylo zjištěno, že odečty energií nejsou technicky zabezpečeny. Bylo zjištěno pozdní 

placení nájemného a to v 90% plateb, žádný úrok z prodlení nebyl uplatněn. Město neodvádí 

nájemci motivační složku za pronájem sálu a porušuje smlouvu o nájmu. Starosta města 

uzavřel neoprávněně smlouvy o výpůjčce na více než 30 dní bez zveřejnění záměru na úřední 

desce a schválení v radě města. Tím vznikla městu škoda na nevybraném nájemném cca  

200 000Kč.  

Ad. 3.  Kontrola veřejné zakázky "Rekonstrukce osvětlení - tenisová hala".  

Závěr:  Město zaplatilo za službu, kterou nevyužívá. 

Ad. 4.  Kontrola výběrových řízení „Prodej dřeva z lesů města Planá nad Lužnicí I. Q 2017“  

Lze konstatovat velké zlepšení v oblasti lesního hospodářství v porovnání s minulými lety. 

Závěr: Při kontrole nebylo zjištěné žádné pochybení.  

Ad. 5.  Kontrola se zaměřila na poplatek z užívání veřejného prostranství. Ke kontrole byly vyžádány 

smlouvy za užívání veřejného prostranství a formuláře s vyúčtováním poplatků. 

 Závěr: Při kontrole poplatku za užívání veřejného prostranství byly opět zjištěny zásadní 

nedostatky ve vybírání tohoto poplatku. Ti poplatníci, kteří se k poplatku přihlásili, dodržují 

všechny náležitosti vyhlášky, také sazby a vyúčtování jsou v pořádku. Na druhou stranu je 

veřejné prostranství využíváno bez řádného nahlášení a odvádění poplatku dle sazeb obecně 

závazné vyhlášky. Vedení města nekontroluje dostatečně plnění OZV o místních poplatcích a 

dochází tím k úniku příjmů města. 
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Návrh na usnesení dle návrhů z dílčích zápisů jednotlivých členů výboru: 

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

hospodaření Městského úřadu Planá nad Lužnicí a: 

1. Ukládá radě města předložit na příštím jednání zastupitelstva města návrh řešení na nápravu 

zjištěných nedostatků v oblasti smluv s finančním plněním.  

2.  Ukládá radě města vyzvat zhotovitele díla "Rekonstrukce osvětlení - tenisová hala"  

ke každoročnímu  měření intenzity osvětlení v tenisové hale.  

3. Ukládá radě města nápravu v oblasti evidování objednávek, smluv, jejich dodatků a objednávek ze 

smluv vyplývající, zatříděné dle klíčových vlastností. Ukládá radě města zavedení systému, který 

umožňuje propojení smluv se všemi přílohami a všemi primárními doklady (např. faktury). 

Zavedený systém bude sledovat plnění/čerpání finančních prostředků dle smlouvy nebo objednávky 

v libovolnou chvíli, (např. modul SML - Gordic). 

4. Ukládá starostovi města zajistit řádnou kontrolu dodržování OZV o místních poplatcích městskou 

policií. Ukládá radě města vyzvat subjekty, které neuhradily poplatky za užívání veřejného 

prostranství k doplacení tohoto poplatku.  

 

Přílohy: Dílčí zápisy členů výboru    3 

  Vyjádření k dílčí zprávě Michaely Marešové 2 

  Vyjádření k dílčí zprávě Jiřího Rangla  1 

 

V Plané nad Lužnicí dne 3. 3. 2018 

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

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

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


