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Stejnopis č. 2

Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice,
IČ 00296228 za rok 2009

Na základě písemné žádosti ze dne 7. 1. 2009 provedla kontrolní skupina ve složení:

Jméno, příjmení

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

Bc. Jana Breuerová

kontrolor pověřený řízením

421/03/2009

2546

Ing. Jaroslav Sýkora

kontrolor

430/03/2009

3339

ve dnech od 26. 4. do 27. 4. 2010 přezkoumání hospodaření města k 31. 12. 2009.

Místo provedení přezkoumání hospodaření: Městský úřad Město Albrechtice.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2009 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané ve dnech
od 21. 9. do 22. 9. 2009.
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Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“) bylo
prováděno zejména dle následujících právních předpisů, souvisejících s činností orgánů územního
celku:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 128/2000 Sb.),
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými
celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2002 Sb.),
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS),
vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 323/2002 Sb.),
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
vyhláška č. 416/2004 Sb.),
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 337/1992 Sb.),
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 137/2006 Sb.),
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 455/1991 Sb.),
zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 40/1964 Sb.),
zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 513/1991 Sb.),
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 262/2006 Sb.),
vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 16/2001 Sb.),
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 37/2003 Sb.),
směrnice MF č. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů
při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen směrnice MF č. 124/1354/2002),
směrnice MF č. 124/42 055/2004, kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb
do Evropského parlamentu (dále jen směrnice MF č. 124/42 055/2004),
vyhláška č. 451/2008 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní
náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných
hmot (dále jen vyhláška č. 451/2008 Sb.),
vnitřní směrnice územního celku.
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Předmětem přezkoumání hospodaření územního celku jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona č. 420/2004 Sb.:
-

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 a cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky 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 a s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
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.

Předmět přezkoumání byl ověřen z hlediska:
-

dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání uskutečněno výběrovým způsobem
dle předmětu a obsahu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření
Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
B.1 Vzhledem k tomu, že ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

B.2 V rámci provedeného dílčího přezkoumání hospodaření k 31. 8. 2009 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
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C. Závěr
C.1 Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
za rok 2009
•

nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě
•

Při přezkoumání hospodaření za rok 2009 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
•
•
•

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činil 15,89 %,
podíl závazků na rozpočtu územního celku činil 64,91 %,
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činil 13,78 %.

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu z dílčího přezkoumání i výsledky konečného dílčího
přezkoumání hospodaření územního celku.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek
nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb.
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

V Ostravě dne 30. 4. 2010
Zprávu zpracovali a sepsali:
Bc. Jana Breuerová,
kontrolor pověřený řízením
Ing. Jaroslav Sýkora,
kontrolor

Se zprávou byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal:
Luděk Volek,
starosta města

dne:
podpis:
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Zpráva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech:
Stejnopis č. 1
pro odbor kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Stejnopis č. 2
pro město Město Albrechtice

Seznam dokladů, písemností a podkladů předložených územním celkem v rámci přezkoumání
hospodaření za rok 2009:
− usnesení z jednání zastupitelstva města konaných ve dnech 15. 12. 2008, 26. 2., 30. 4., 25. 6., 24. 9.,
22. 10., 26. 11. a 15. 12. 2009,
− usnesení z jednání rady města konaných ve dnech 15. 1., 12. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 5., 4. 6.,
9. 7., 3. 8., 18. 8., 10. 9., 24. 9., 8. 10., 5. 11., 10. 12. a 30. 12. 2009,
− výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M k 31. 8. a k 31. 12. 2009 v Kč,
− výkazy účetní závěrky k 31. 8. a k 31. 12. 2009 v Kč (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní
závěrky),
− evidence zveřejňovaných písemností na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup za období od 1. 1. do 31. 8. 2009,
− rozpočtový výhled města sestavený do roku 2020,
− rozpočet města na rok 2009 schválený zastupitelstvem města dne 15. 12. 2008,
− plán hospodářské činnosti na rok 2009 schválený zastupitelstvem města dne 15. 12. 2008, změny
plánu hospodářské činnosti na rok 2009 schválené zastupitelstvem města dne 25. 6. 2009 a radou
města dne 30. 12. 2009,
− rozpočtová opatření schvalována zastupitelstvem města ve dnech 26. 2., 30. 4., 25. 6., 24. 9., 22. 10.
a 26. 11. 2009 a radou města dne 30. 12. 2009,
− závěrečný účet města za rok 2008 schválený zastupitelstvem města dne 25. 6. 2009 bez výhrad,
− ÚZ 98348 dotace přijatá ze státního rozpočtu na výdaje spojené s konáním voleb do Evropského
parlamentu ve výši Kč 102.526,--, včetně účetních dokladů,
− ÚZ 88505 a 88501 - přijatá investiční dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Modernizace
vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice ve výši Kč 6.154.309,40, včetně účetních dokladů,
− sdělení o stanovení závazného ukazatele pro rok 2009 ze dne 29. 1. 2009 příspěvkovým organizacím
zřízených městem: Mateřská škola Celní, Město Albrechtice a Základní škola Opavická, Město
Albrechtice a změnu závazného ukazatele Základní škola Opavická, Město Albrechtice ze dne
24. 3. 2009,
− protokoly z veřejnosprávních kontrol provedených ve dnech 2. 9. a 8. 12. 2009 u příspěvkové
organizace zřízené městem – Mateřská škola Celní, Město Albrechtice,
− protokol z veřejnosprávní kontroly provedené dne 7. 12. 2009 u příspěvkové organizace zřízené
městem – Základní škola Město Albrechtice,
− zřizovací listiny příspěvkových organizací Základní škola Opavická, Město Albrechtice a Mateřská škola,
Celní, Město Albrechtice ze dne 1. 5. 2009, schválené zastupitelstvem města dne 30. 4. 2009,
− zásady pro tvorbu a čerpání fondu zaměstnanců na rok 2009 a účetní doklady č. 3027 – 3032
za období od 9. 7. do 29. 8. 2009 a č. 3047 – 3055 za období od 16. 11. do 31. 12. 2009,
− statut fondu pro obnovu vodovodů a kanalizací schválený zastupitelstvem města dne 15. 12. 2009
s účinnosti od 1. 1. 2010,
− účetní doklady č. 25083 – 25088 za období od 16. 4. do 30. 4. 2009 a č. 25237 – 25242 za období
od 24. 11. do 27. 11. 2009, týkající se hospodářské činnosti města,
− smlouva č. 2357/09/5138 uzavřená dne 14. 10. 2009 s Československou obchodní bankou na úvěr
ve výši Kč 15.000.000,-- určený na dostavbu kanalizačního systému, se splatností do r. 2019,
− vnitřní směrnice č. 1 – Směrnice o účetnictví, účinná od 1. 1. 2008,
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vnitřní směrnice č. 2 – Směrnice o účtování dlouhodobého majetku a zásob, účinná od 1. 1. 2004
a dodatek č. 1, účinný od 1. 12. 2005,
vnitřní směrnice – Oběh účetních dokladů v účetní jednotce, účinná od 1. 1. 2004,
kupní smlouva ze dne 4. 3. 2009 na prodej pozemku p.č. 1152/27 v k.ú. Česká Ves u Města
Albrechtice, účetní doklad č. 116052 ze dne 10. 3. 2009,
kupní smlouva ze dne 27. 2. 2009 na prodej pozemků p.č. 120, 121, 123 a 124 v k.ú. Linhartovy,
účetní doklad č. 116052 ze dne 10. 3. 2009,
kupní smlouva ze dne 25. 2. 2009 na prodej pozemku p.č. 220 v k.ú. Město Albrechtice, účetní doklad
č. 9014 ze dne 6. 4. 2009, účetní doklad č. 116052 ze dne 10. 3. 2009,
kupní smlouva ze dne 21. 5. 2009 na prodej stavby bez čp/če v k.ú. Město Albrechtice na pozemcích
p.č. 1089/2 a 1758/2, účetní doklad č. 116103 ze dne 26. 5. 2009,
kupní smlouva ze dne 23. 3. 2009 na prodej pozemku p.č. 2162/112 v k.ú. Město Albrechtice, účetní
doklad č. 416089 ze dne 5. 4. 2009,
kupní smlouva ze dne 16. 3. 2009 na prodej pozemku p.č. 1166/28 v k.ú. Město Albrechtice, účetní
doklad č. 416089 ze dne 5. 4. 2009,
kupní smlouva ze dne 3. 7. 2009 na prodej pozemku p.č. 2034/1 v k.ú. Hynčice u Krnova, účetní
doklad č. 11614 ze dne 9. 7. 2009,
kupní smlouva ze dne 20. 3. 2009 na prodej části pozemku p.č. 489/113 v k.ú Valštejn, účetní doklad
č. 2116067 ze dne 31. 3. 2009,
kupní smlouva ze dne 20. 5. 2009 na prodej části pozemku p.č. 471/3 v k.ú. Město Albrechtice, účetní
doklad č. 116103 ze dne 26. 5. 2009,
kupní smlouva ze dne 9. 11. 2009 na prodej pozemků p.č. 943/8, 943/11 v k.ú. Město Albrechtice
a prodej zemědělské stavby bez č.p. na pozemku p.č. 943/11, účetní doklad č. 116220 ze dne
10. 11. 2009,
kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 25. 11. 2009 na prodej pozemků
p.č 943/9 a 943/10 v k.ú. Město Albrechtice a prodej zemědělské stavby bez č.p. na pozemku
p.č. 943/10, zřízení věcného břemene ve prospěch prodávajícího na pozemku p.č. 943/9 za účelem
provádění oprav a údržby vodovodního řadu, účetní doklad č. 316230 ze dne 26. 11. 2009,
kupní smlouva ze dne 9. 11. 2009 na prodej pozemků p.č. 943/7 v k.ú. Město Albrechtice, účetní
doklad č. 116220 ze dne 10. 11. 2009,
kupní smlouva ze dne 30. 11. 2009 na koupi pozemků p.č. 2101/3, 2124/6, 2130/3 a 2131/3
v k.ú. Město Albrechtice, účetní doklad č. 116236 ze dne 4. 12. 2009,
smlouva č. 1011990926 ze dne 12. 8. 2009 o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1751/8, 1751/9,
1751/10 a 1755/2 v k.ú. Město Albrechtice z Pozemkového fondu České republiky na město Město
Albrechtice, účetní doklad č. 316172 ze dne 2. 9. 2009,
smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 3. 2009 na pronájem nebytových prostor v budově
na pozemku p.č. 339/1 v k.ú. Město Albrechtice a služby spojené s užíváním nebytových prostor,
schválená usnesením rady města ze dne 12. 3. 2009,
nájemní smlouva č. 271/N/2009 ze dne 30. 9. 2009 na pronájem pozemku p.č. 556/1 v k.ú. Hynčice
u Krnova,
nájemní smlouva č. 270/N/2009 ze dne 30. 9. 2009 na pronájem pozemku p.č. 151 v k.ú. Linhartovy,
evidence neuhrazených dodavatelských faktur za období 8/2009,
písemnosti k provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2009,
evidence vystavených faktur za období 1 – 8/2009,
výzvy k zaplacení dlužných částek za nájem pozemků, provoz internetu a kabelové televize za období
od 19. 3. do 15. 7. 2009,
evidence pořízeného drobného dlouhodobého hmotného majetku – počítačová sestava (inv. č. 3027),
handsfree sada – Octavie (inv. č. 3031), záložní zdroj (inv. č. 3032), 8 ks kontejnery plastové
(inv. č. 3034 a 3047 – 3053), vypalovačka (inv. č. 3035), počítačová sestava H 2420 (inv. č. 3058),
křovinořez FS 450 (inv. č. 3070), štít se sluchátky (inv. č. 3071) a vysavač HOOVER (inv. č. 3059),
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účetní doklady č. 2009144 – 2009210 za období od 9. 3. do 30. 4. 2009 a č. 2009644 – 2009686
za období od 10. 11. do 20. 11. 2009 (vystavené faktury),
účetní doklady č. 016095 – 016099 za období od 13. 5. do 19. 5. 2009 a č. 016238 – 016241 za období
od 30. 11. do 10. 12. 2009 (bankovní výpisy),
účetní doklady č. 990102 – 990145 za období od 12. 2. do 27. 2. 2009 a č. 990712 – 990760 za období
od 1. 9. do 10. 9. 2009 (pokladní doklady),
mandátní smlouva ze dne 10. 7. 2009 uzavřena s fyzickou osobou o výkonu inženýrských činností
pro akci „Dostavba kanalizačního systému Město Albrechtice“ v hodnotě Kč 232.050,-- s DPH, včetně
dokumentace k zadání veřejné zakázky malého rozsahu,
kupní smlouva ze dne 7. 7. 2009 uzavřena se společností RAMA Moravia, s.r.o., Ostrava - Hulváky
na dovybavení pracoviště „Czech POINT“ v hodnotě Kč 45.880,-- bez DPH, včetně dokumentace
k zadání veřejné zakázky malého rozsahu,
smlouva č. 05/2009 ze dne 6. 5. 2009 uzavřena s firmou Věra Volfová, Město Albrechtice na „Výměnu
oken a dveří u budovy Městského úřadu Město Albrechtice“ v hodnotě díla Kč 317.492,-- s DPH, včetně
dokumentace k zadání veřejné zakázky malého rozsahu,
smlouva o dílo ze dne 4. 5. 2009 uzavřena s firmou Jiří Kalina – AGROKAL, Krnov na akci „Oplocení
části parku Bedřicha Smetany v Městě Albrechticích“ v hodnotě díla Kč 190.440,-- s DPH, včetně
dokumentace k zadání veřejné zakázky malého rozsahu,
smlouva o dílo ze dne 13. 7. 2009 se společností KARETA s.r.o., Bruntál na akci „Rekonstrukce
ul. B. Smetany p.č. 1237, 1536, 1732 v k.ú. Město Albrechtice“ v hodnotě díla Kč 3.496.554,19 s DPH,
včetně dokumentace k zadání veřejné zakázky malého rozsahu,
dokumentace k veřejné zakázce zadané jako podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.
na realizaci akce „Modernizace vzdělávacích aktivit ZŠ Město Albrechtice“, smlouva ze dne 15. 6. 2009
s vybraným uchazečem – společností Coda Office, s.r.o., Krnov v hodnotě díla Kč 3.400.000,-- s DPH,
dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném podlimitním řízení dle § 27 zákona
č. 137/2006 Sb. na realizaci akce „Dostavba kanalizačního systému Město Albrechtice“, smlouva o dílo
ze dne 4. 6. 2009 s vybraným uchazečem – společností KARETA, s.r.o., Bruntál v hodnotě díla
Kč 34.399.452,05 s DPH,
dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona
č. 137/2006 Sb. na dodávku cisternové automobilové stříkačky CAS, kupní smlouva č. 026089 ze dne
29. 10. 2009 s vybraným uchazečem – společností THT, s.r.o., Polička v hodnotě Kč 7.882.203,-s DPH,
dokumentace k veřejné zakázce zadané v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 zákona
č. 137/2006 Sb. na poskytnutí úvěru k zajištění financování investiční akce „Dostavba kanalizačního
systému města“, smlouva ze dne 14. 10. 2009 o poskytnutí úvěru ve výši Kč 15.000.000,-- uzavřena
s vybraným uchazečem – Československou obchodní bankou, a.s.,
vnitřní směrnice k finanční kontrole ze dne 18. 4. 2006,
pověření k provedení následné kontroly u poskytnutých grantů a ostatních poskytnutých finančních
příspěvků ze dne 2. 2. 2009,
protokoly o výsledku následné veřejnosprávní kontroly vykonané dne 5. 2. 2009 u příjemců veřejné
finanční podpory: Slezanka dechová hudba, Město Albrechtice, Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Krnově, Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tělovýchovná jednota Město
Albrechtice, oddíl SPV muži, Tělovýchovná jednota Město Albrechtice, oddíl tenisu, Sdružení rodičů
a přátel dětí a školy při základní škole Město Albrechtice, TJ Tatran Hynčice, Tělovýchovná jednota
Město Albrechtice, oddíl hokeje, Myslivecké sdružení Oldřich, Třemešná, Občanské sdružení přátelé
speciální školy, Město Albrechtice, International Police association, územní skupina č. 220, Město
Albrechtice, Římskokatolická farnost Město Albrechtice, Základní kynologická organizace č. 664, Město
Albrechtice, Sbor dobrovolných hasičů, Město Albrechtice,
protokoly o výsledku následné veřejnosprávní kontroly vykonané dne 6. 2. 2009 u příjemců veřejné
finanční podpory: Charita Krnov, HELP-IN, o.p.s., Bruntál, Tělovýchovná jednota Město Albrechtice,
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oddíl volejbalu, Klub důchodců v Městě Albrechtice, Tělovýchovná jednota Město Albrechtice, oddíl
stolního tenisu,
protokoly o výsledku následné veřejnosprávní kontroly vykonané dne 10. 2. 2009 u příjemců veřejné
finanční podpory: Tělovýchovná jednota Město Albrechtice, oddíl kondičního posilování, oddíl SPV ženy,
FK AVÍZO, fotbalový klub, Město Albrechtice, , Římskokatolická farnost Město Albrechtice,
protokoly o výsledku následné veřejnosprávní kontroly vykonané dne 13. 2. 2009 a 17. 2. 2009
u příjemců veřejné finanční podpory: Lesy ČR, Lesní správa Město Albrechtice, ZKO Město Albrechtice,
mzdové listy uvolněných a neuvolněných zastupitelů města os. č. 454, 1, 259, 130, 150, 632, 559, 561,
599, 609, 667, 670, 671, 672, 678, 682, 696 a 711 za rok 2009.
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