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Kontrola finančního výboru (FV) MěÚ Planá nad 
Lužnicí, provedená dne 30. 10. 2017-11. 12. 2017 

Zápis z dílčí kontroly členem FV  Jiřím Ranglem .  

Dohody o provedení práce: 

Schválené a vyplacené částky: schválení, proplacení, zaúčtování + soulad s rozpočtem (náhodný 

výběr) 

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. 

 

Kontrola smluv s finančním plněním: 

Kontrola se zaměří na evidenci smluv s finančním plněním, dodržování smluvních závazků a soulad s 

rozpočtem města (náhodný výběr). 

Ke kontrole byly vybrány smlouvy: 

1. Novi Solutions s.r.o  

Smlouva č. SP03/2017 na vypracování studie proveditelnosti „CYKLODOPRAVA II“ ze dne 11. 5. 2017. 

Cena díla 120 000Kč +DPH. 

Smlouva č. A02/2017 na poradenství „Zefektivnění řízení městského úřadu Planá nad Lužnicí“ ze dne 

2. 5. 2017. Cena díla 104 000Kč +DPH. 

Smlouva č. SP04/2017 na zpracování studie proveditelnosti „Vybudování přírodního amfiteátru na 

plánském ostrově“ ze dne 15. 5. 2017. Cena díla 135 000Kč+DPH. 

Smlouva č. SP19/2016 na zpracování studie proveditelnosti „Vybudování odborných učeben 

přírodních věd a ICT v ZŠ Planá nad Lužnicí“ ze dne 3. 1. 2017. Cena díla 147 000Kč+DPH 

V případě společnosti Novi Solutions s.r.o. se jedná souhrnně o částku ve výši 506 tis. Kč bez DPH. 

Jedná o zakázku jednomu dodavateli, v jednom účetním roce, celková cena plnění je vyšší než 150 

tis Kč. Jedná se o zakázku malého rozsahu, která podléhá povinnosti vypsat výběrové řízení. Viz 

vnitřní směrnice upravující zadávání zakázek malého rozsahu. Závazné pravidlo pro zadání veřejné 

zakázky nebylo dodrženo. Nebyly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. 
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2. Michaela Harazinová, Kaprová 455, Planá nad Lužnicí 

Příkazní smlouva č. 20/2017 na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení ze dne 20. 10. 2017. 

Cena díla 13 000Kč+DPH. 

Příkazní smlouva č. 18/2017 na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení ze dne 14. 09. 2017. 

Cena díla 15 000Kč+DPH. 

Příkazní smlouva č. 11/2017 na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení ze dne 1. 6. 2017. 

Cena díla 13 000Kč+DPH. 

Příkazní smlouva č. 31/2017 na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení ze dne 05. 05. 2017. 

Cena díla 13 000Kč+DPH. 

Příkazní smlouva č. 9/2017 na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení ze dne 12. 05. 2017. 

Cena díla 13 000Kč+DPH. 

Příkazní smlouva č. 13/2017 na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení ze dne 17. 08. 2017. 

Cena díla 13 000Kč+DPH. 

Příkazní smlouva č. 14/2017 na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení ze dne 17. 08. 2017. 

Cena díla 13 000Kč+DPH. 

Příkazní smlouva č. 17/2017 na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení ze dne 05. 09. 2017. 

Cena díla 13 000Kč+DPH. 

Příkazní smlouva č. 19/2017 na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení ze dne 21. 9. 2017. 

Cena díla 13 000Kč+DPH. 

Příkazní smlouva č. 16/2017 na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení ze dne 04. 09. 2017. 

Cena díla 13 000Kč+DPH. 

Příkazní smlouva č. 15/2017 na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení ze dne 04. 09. 2017. 

Cena díla 13 000Kč+DPH. 

Příkazní smlouva č. 12/2017 na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení ze dne 17. 07. 2017.   

Cena díla 13 000Kč+DPH. 

 

Příkazní smlouva č. 06/2017 na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení ze dne 13. 04. 2017. 

Cena díla 13 000Kč+DPH. 

V případě uzavřených smluv s paní Michaelou Harazinovou se jedná souhrnně o částku ve výši 171 

tis. Kč bez DPH. Jedná o zakázku jednomu dodavateli, v jednom účetním roce, celková cena plnění 

je vyšší než 150 000Kč. Jedná se o zakázku malého rozsahu, která podléhá povinnosti vypsat 

výběrové řízení. Viz vnitřní směrnice upravující zadávání zakázek malého rozsahu. Závazné 

pravidlo pro zadání veřejné zakázky nebylo dodrženo. Nebyly dodrženy zásady transparentnosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
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3. Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 25. 3. 2016.(provozování fitness 

centra a Sport baru v budově sokolovny) 

Kontrola se zaměřila na dodržování finančního plnění dle ods. V. a VII. smlouvy.  

Spolu s nájemným jsou nájemcem hrazeny zálohy na služby související s nájmem – voda, plyn, el. 

energie. V případě Sport baru je smluvně ujednána částka 1 500Kč měsíčně, která je pravidelně 

hrazena spolu s nájmem (11 600Kč). V případě fitness centra je smluvně ujednána částka za služby, ve 

výši 5 000Kč měsíčně, která je pravidelně hrazena spolu s nájmem (17 000Kč). Dle článku V. smlouvy 

mají být zálohy na služby vyúčtovány nejpozději do konce dubna každého roku za rok předchozí. Ke 

dni kontroly dne 30. 10. 2017 nebyly žádné zálohy na energie vyúčtovány (22 měsíců). Ke dni 

kontroly bylo zjištěno, že ještě nebyly zaznamenány odečty skutečně spotřebované energie a vody 

pro podklady vyúčtování. Při dalším šetření bylo zjištěno, že měření spotřeby není nijak technicky 

zajištěno. 

Při kontrole plateb bylo zjištěno, že nájemné, které má být placeno ve lhůtě do 5. dne kalendářního 

měsíce, nebylo uhrazeno ve lhůtě splatnosti v 90 % plateb. Dle vyjádření ekonomky, se postupuje dle 

vnitřní směrnice města a jsou zasílány upomínky. Úroky z prodlení nebyly uplatněny v žádném 

případě a to ani v případě dlouhodobých nedoplatků z minulého roku (viz kontrola finančního výboru 

roku 2016). Při neuplatnění zákonné sazby úroku z prodlení dojde k promlčení nároku na tuto sankci. 

Vedení města bylo na tuto skutečnost upozorněno při kontrole finančního výboru v roce 2016 a 

mohlo by se jednat o porušení §38 ods. 7 zákona o obcích „Obec je povinna trvale sledovat, zda 

dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich 

vyplývajících práv.“ 

V ods. VII. Smlouvy je uvedeno, že „ Nájemce souhlasí s uplatněním motivační složky na využití 

městské haly, uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy“. Příloha č. 2 obsahuje 

ceník pronájmu sálu včetně přísálí. Ceník je rozdělen na tzv. „ motivační složku“ tj. nájemné 

rozdělené jako příjem pro pronajímatele (Město Planá nad Lužnicí) a část nájemného jako příjem pro 

nájemce (Martin Lang). Při kontrole bylo zjištěno, že pronajímatel, který vybírá nájemné za pronájem 

sálu, neodvádí motivační složku nájemci a to po celou dobu trvání smlouvy o nájmu. Takové chování 

pronajímatele vedlo k tomu, že se nájemce domluvil s TJ Sokol na pořádání hudebních akcí tímto 

spolkem, který má sníženou sazbu poplatku za nájem sálu (akce pořádané plánskými sportovními 

spolky 3 000Kč a nájemce 10 000Kč). Rada města tyto smlouvy schválila. Tímto postupem přišel 

pronajímatel (město) o 7 000Kč za každou hudební produkci. Dalším šetřením bylo zjištěno, že rada 

města svým rozhodnutím RM/1357/61/17 ze dne 11. 1. 2017 zrušila motivační složku, aniž by 

uzavřela s nájemcem dodatek smlouvy. Ods. IX. Smlouvy o nájmu výslovně uvádí, že změny nebo 

doplnění smlouvy lze provádět pouze písemnými, řádně očíslovanými dodatky. Nehledě na to, že 

příloha č. 2 tedy ceník za pronájem sálu a motivační složka byly součástí výběrového řízení a jejich 

změna je problematická ve vztahu k ostatním účastníkům výběrového řízení. 

Při kontrole nájemného za pronájem sálu bylo zjištěno, že starosta města uzavřel dne 23. 9. 2016 

smlouvy o výpůjčce víceúčelového společenského sálu sokolovny, které nebyly řádně zveřejněny dle 

§ 39 zákona o obcích a nebyly schváleny radou města „Záměr obce prodat, směnit nebo darovat 

nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 

dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu,…. 

Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný….“ 
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Zveřejnění záměru je povinný úkon, jenž se musí učinit před rozhodnutím o zamýšlené majetkové 

dispozici (před rozhodnutím o uzavření smlouvy), a to pod sankcí neplatnosti realizované dispozice 

(neplatnosti uzavřené smlouvy). Vše nasvědčuje tomu, že došlo ke škodě na nevybraném nájemném 

za využívání sokolovny. Smlouvy o výpůjčce nejsou od svého uzavření platné a spolky a organizace 

využívaly prostory Sokolovny v rozsahu hodin zveřejněných na webových stránkách města. Dle 

schváleného ceníku radou města č. RM/819/36/16 a RM/1357/61/17 je hodinová sazba do 3 hodin 

250kč/hod. a od 3 do 6 hodin 1000Kč a škoda za nevybrané nájemné od října 2016 do listopadu 

2017 činí cca 200 tis. Kč. Dále se domnívám, že došlo ke zneužití pravomoci úřední osoby, když dne 

23. 9. 2016 pan Šimánek uzavřel smlouvy o výpůjčce bez zveřejnění tohoto záměru a bez schválení 

radou města v případě smlouvy s TJ Sokol. Dne 11. 12. 2017 jsem v této věci podal na starostu města 

Jiřího Šimánka trestní oznámení k Okresnímu státnímu zastupitelství v Táboře. 

Seznam smluv o výpůjčce: 

Smlouvy o výpůjčce ze dne 23. 9. 2016, vypůjčitel Dům dětí a mládeže Tábor, na dobu od 6. 10. 2016 

do 31. 5. 2017 + termín užívání 

Smlouva o výpůjčce ze dne 23. 9. 2016, vypůjčitel Sbor dobrovolných hasičů Planá nad Lužnicí, na 

dobu od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2017+ termín užívání 

Smlouva o výpůjčce ze dne 23. 9. 2016, vypůjčitel TJ Sokol Planá nad Lužnicí, na dobu od 1. 10. 2016 

do 31. 12. 2017+ termín užívání 

Smlouva o výpůjčce ze dne 23. 9. 2016, vypůjčitel Soubor písní a tanců Lužničánek, na dobu od 1. 10. 

2016 do 31. 12. 2017 + termín užívání 

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. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí ukládá radě města předložit na příštím jednání 

zastupitelstva města návrh řešení na nápravu zjištěných nedostatků v oblasti smluv s finančním 

plněním. 
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Kontrola výběrového řízení: 

Kontrola veřejné zakázky "Rekonstrukce osvětlení - tenisová hala".  

 

Toto výběrové řízení bylo kontrolováno finančním výborem v roce 2015 se závěrem: Veřejná zakázka 

na rekonstrukci osvětlení tenisové haly byla provedena v rozporu ze zásadou rovného zacházení a 

diskriminačně byli z hodnocení vyřazeni uchazeči v rozporu se zadávací dokumentací. 

 

Někteří uchazeči byli vyřazeni na základě špatně vyplněných nebo nevyplněných položek ve výkazu 

výměr, konkrétně šlo o položku č. 7 „Příkon všech instalovaných těles za 7 let v jednotkách MWh“. 

Chybou zadavatele však bylo neuvedení výkazu výměr do povinného členění nabídky viz. dílčí zápis 

č. 3/2015. 
 

Při letošní kontrole jsem se zaměřil na závazek vycházející z výběrového řízení, a to z výkazu výměr 

položky č. 6: Měření intenzity osvětlení ročně (ve výšce 1,5 od podlahy). 

Tato položka byla součástí soutěžené ceny a k měření intenzity by mělo docházet 1 ročně po dobu 7 

let. Tato povinnost vychází ze smlouvy o dílo, kde je v ods. II. Čl. 4 uvedeno, že „zhotovitel se 

zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti a vyřizování 

veškerých případných povolení vč. měření intenzity osvětlení každý rok po dobu záruky“. Ke dni 

kontroly dne 30. 10. 2017 nebylo žádné měření intenzity osvětlení ještě provedeno.  Smlouva byla 

uzavřena dne 29. 10. 2015. Vedení města nenastavilo žádný systém kontroly dodržování smluv, který 

jsem navrhoval při kontrole v roce 2015 viz. dílčí zápis č. 3/2015. 

Závěr: 

 Město zaplatilo za službu, kterou nevyužívá. 

 

Navrhuji usnesení: 

1. Zastupitelstvo města ukládá radě města vyzvat zhotovitele díla"Rekonstrukce osvětlení - 

tenisová hala" ke každoročnímu  měření intenzity osvětlení v tenisové hale. 

2. Zastupitelstvo města 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) 

 

 

 Lesní hospodářství: 

Kontrola se zaměří na výběrové řízení „Prodej dřeva z lesů města Planá nad Lužnicí I. Q 2017“ 

Kontrola se zaměřila na proces výběrového řízení, soulad s vnitřní směrnicí a kontrolu finančního 

plnění, přebírání jednotlivých položek zástupcem města. Kontrola nezjistila žádné pochybení a bylo by 

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

 

Závěr: 

Při kontrole nebylo zjištěné žádné pochybení. 
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Dodržování OZV 3/2017 o místních poplatcích: 

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

za užívání veřejného prostranství a formuláře s vyúčtováním poplatků.  

Ke kontrole byly předloženy přihlášky k poplatku ve formě formuláře s vyúčtováním poplatku. Žádné 

smlouvy za užívání veřejného prostranství předloženy nebyly. Smlouvy jsem si vyžádal z důvodu 

článku 19 odstavce č.2c, OZV 3/2017, kdy mohou být uzavřeny smluvní vztahy, které osvobozují od 

povinností vyplývající z obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích za užívání veřejného 

prostranství. 

Při kontrole předložených formulářů s vyúčtováním poplatků nebyla zjištěna žádná závada na 

předložených materiálech.  

V předložených formulářích chyběly jak řádně nahlášené tak vyúčtované poplatky za: 

 přenosná reklamní zařízení tzv. „áčka“, kterých je po městě rozmístěno v průběhu roku 

několik 

 12 ks. reklam umístěných začátkem října na sloupy veřejného osvětlení firmou cirkus Andres.  

 2 billboardy „řízkování“ restaurace MAXIM z května a prosince 2017, umístěné na křižovatce 

u mostu  

 pevně umístěná reklama firmy Wotan Forest, a.s. na křižovatce u mostu 

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. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí 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. 

 

Člen finančního výboru 

Jiří Rangl 

 


