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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice,
IČ 00296228 za rok 2014
Na základě písemné žádosti ze dne 3. 1. 2014 provedla kontrolní skupina ve složení:
Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

348/03/2014
353/03/2014

2546
2934

Kontrolní skupina
Bc. Jana Breuerová
Ing. Alexandra Klajmonová

ve dnech 13. 4. - 14. 4. 2015 přezkoumání hospodaření města k datu 31. 12. 2014, místem provedení
přezkoumání hospodaření byl městský úřad Město Albrechtice.
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2014 dne 2. 10. 2014.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- dodatečné doložení podkladů potřebných k provedení přezkoumání hospodaření dne 6. 5. 2015.
Zástupci obce:
- Luděk Volek, starosta
- Alena Bodnárová, účetní
- Ing. Hynek Vavera, tajemník městského úřadu
Přezkoumání hospodaření města za rok 2014 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
20. 10. - 21. 10. 2014
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Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“) bylo
prováděno zejména dle následujících právních a jiných předpisů, souvisejících s činností orgánů
územního celku:
1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 128/2000 Sb.),
2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),
3. 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.),
4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška
č. 410/2009 Sb.),
6. vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška
č. 449/2009 Sb.),
7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 323/2002 Sb.),
9. 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.),
10. 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.),
11. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 137/2006 Sb.),
12. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
13. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
(dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),
14. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 262/2006 Sb.),
15. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
16. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
17. 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.),
18. směrnice MF č. j. 62 970/2013/12 -1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb (dále jen
směrnice MF č. j. 62 970/2013/12 - 1204),
19. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
20. vnitřní předpisy územního celku.

2/9
tel.: 595 622 222

IČ: 70890692

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha

fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00

www.kr-moravskoslezsky.cz

Čj.:

MSK 51678/2015

Sp. zn.:

KON/779/2014/Sam

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 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 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 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 hospodaření 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.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření
Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 byly zjištěny:
A.1 chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných
orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
A.1.1
Ověřením dokumentace k veřejné zakázce na projekt Chodník kolem komunikace I/57 Město Albrechtice
a smlouvy o dílo uzavřené na realizaci této zakázky bylo zjištěno, že:
- ke smlouvě o dílo byl následně uzavřen dodatek spočívající ve sjednání výluk a tím i ve změně termínu
plnění pevně stanoveného ve výzvě k podání nabídek, přestože povinnost uvedených výluk byla
součástí zadávacích podmínek zakázky. Tím došlo k podstatné změně smlouvy ve smyslu § 82 odst. 7
písm. b) a c) zákona č. 137/2006 Sb., která nebyla podložena objektivními skutečnostmi. Zadavatel tím
nedodržel zásadu transparentnosti,
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součástí zadávacích podmínek zakázky byl požadavek na doklad prokazující odbornou způsobilost
tj. prokázání autorizace v oboru vodohospodářské stavby, avšak s ohledem na formulaci výzvy není
z poskytnuté dokumentace zcela zřejmé, zda zadavatel tento doklad skutečně závazně požaduje.
Vzhledem k předmětu zakázky – oprava chodníku, nikoliv kanalizace pod ním uložené – se tento
požadavek jeví jako zmatečný a nadbytečný. Zadavatelem nebyla dodržena zásada zákazu
diskriminace.

Zjištěný stav není v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

B.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 8. 2014 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

C. Závěr
C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2014


byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c)

-

zadavatel nedodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace uložené
zákonem o veřejných zakázkách
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C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě


při přezkoumání hospodaření za rok 2014 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
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 151 444,87)
podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 11 317 646,08)
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

3,45 %
8,40 %
9,34 %

D. Upozornění
-

-

upozorňujeme na změnu zákona č. 250/2000 Sb. účinnou od 20. 2. 2015, která zejména definuje
postup územních celků při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (§ 10a - § 10d),
rozšiřuje výčet správních deliktů (§ 22a) a rovněž upravuje provádění rozpočtových opatření (§ 16
odst. 4),
upozorňujeme na změnu nařízení vlády č. 37/2003 Sb. účinnou od 1. 4. 2015, kterou se mění odměny
za výkon funkce členům zastupitelstev.

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny, pořízené fotokopie jsou uvedeny v Seznamu
předložených dokumentů.
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.

Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat
o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
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Územní celek je dále povinen podle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v požadované písemné
informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.
Nesplnění těchto povinností je podle § 14 zákona č. 420/2004 Sb. správním deliktem, za který
uloží přezkoumávající orgán pokutu až do výše 50 000 Kč.

V Ostravě dne 21. 4. 2015
Zprávu zpracovaly a sepsaly:
Bc. Jana Breuerová,
kontrolor pověřený řízením
Ing. Alexandra Klajmonová,
kontrolor

ke dni podpisu zprávy nepřítomna
podepsáno elektronicky

Seznam předložených dokumentů:
- návrh rozpočtu města na rok 2014 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
v období od 25. 11. do 10. 12. 2013,
- rozpočtová opatření č. 8 - 11 schválena zastupitelstvem města dne 17. 9. 2014 usnesením
č. 14/36/778, dne 26. 11. 2014 usnesením č. 14/2/26, dne 17. 12. 2014 usnesením č. 14/3/59 a radou
města dne 30. 12. 2014 usnesením č. 14/3/42 (usnesení zastupitelstva města č. 14/3/61 ze dne
17. 12. 2014 o stanovení pravomoci radě provádět rozpočtová opatření),
- rozpočtová opatření č. 1 - 7 schválena zastupitelstvem města dne 19. 2. 2014 usnesením č. 14/31/680,
dne 19. 3. 2014 usnesením č. 14/32/699, dne 23. 4. 2014 usnesením č. 14/33/714, dne 21. 5. 2014
usnesením č. 14/34/735, dne 18. 6. 2014 usnesením č. 14/35/752 a radou města dne 28. 7. 2014
usnesením č. 14/50/1089 a dne 25. 8. 2014 usnesením č. 14/51/1114 ,
- rozpočtový výhled sestavený do roku 2020,
- rozpočet města na rok 2014 schválen zastupitelstvem města dne 11. 12. 2013 usnesením č. 13/30/652,
- sdělení o stanovení závazných ukazatelů zřízených organizací Mateřská škola, příspěvková organizace,
Město Albrechtice a Základní škola Město Albrechtice ze dne 6. 2. 2014,
- návrh závěrečného účtu města za rok 2013 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup v období od 30. 5. do 16. 6. 2014, závěrečný účet schválilo zastupitelstvo města dne
18. 6. 2014 usnesením č. 14/35/751 a to bez výhrad,
- evidence pořízeného drobného dlouhodobého hmotného majetku za období 9 - 12/2014:
např. kancelářské křeslo 2 ks - inv.č. 106011 - 106012, kancelářský stůl - inv.č. 10613, kompresor inv.č. 106023, čtečka - inv.č. 106127, váha balíková - inv.č. 106128, křovinořez - inv.č. 106160
a vysavač průmyslový - inv.č. 106093 (účetní doklady č. 300002 ze dne 9. 9. 2014, č. 300003 ze dne
4. 9. 2014, č. 300001 ze dne 10. 10. 2014, č. 300019 ze dne 18. 12. 2014, č. 300011 ze dne
12. 12. 2014 a č. 300009 ze dne 10. 12. 2014),
- evidence pořízeného dlouhodobého hmotného majetku za období 9 - 12/2014: kombinovaná houpačka
celokovová 2 ks - inv.č. 106017 - 106018, lanová dráha - inv.č. 106019, pyramida mini s orlím hnízdem
- inv.č. 106020, lis na plasty - inv.č. 106022, dálkové měření vody a tepla - dům s pečovatelskou
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službou - inv.č. 106135 (účetní doklady č. 300009 ze dne 19. 9. 2014, č. 300013 ze dne 23. 9. 2014
č. 300025 ze dne 19. 12. 2014),
evidence pořízeného drobného dlouhodobého hmotného majetku za období 1 - 8/2014: např. pračka
Elektrolux - inv.č. 105891, monitor 4 ks - inv.č. 105884 -105887, průtokový ohřívač - inv.č. 105929,
kartotéka 4 zásuvková - inv.č. 105938, notebook Lenovo - inv.č. 105935, kontejner na suť 2 ks - inv.č.
105940 - 105941 a kompresor - inv.č. 105986 (účetní doklady č. 300004 ze dne 6. 3. 2014, č. 300001
ze dne 19. 3. 2014, č. 300001 ze dne 6. 5. 2014, č. 300006 ze dne 19. 5. 2014, č. 300005 ze dne
20. 5. 2014 a č. 300001 ze dne 11. 6. 2014),
evidence pořízeného dlouhodobého hmotného majetku za období 1 - 8/2014: rozdělovací šachta p.č.
899, měřící přístroj HD COMPACT - inv.č. 105882, rozvaděč telemetrie GSM - REX - inv.č. 105988
(účetní doklady č. 300009 ze dne 26. 8. 2014, č. 300005 ze dne 6. 1. 2014 a č. 300010 ze dne
26. 8. 2014),
evidence pohledávek - účet 311 – Odběratelé a účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti
dle jednotlivých analytik k 31. 8. 2014,
evidence pohledávek - účet 311 – Odběratelé a účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti
dle jednotlivých analytik k 31. 12. 2014,
písemnosti k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2014,
podklady k odměňování všech členů zastupitelstva města za období 09- 12/2014 (usnesení č. 14/2/27 14/2/29 ze dne 26. 11. 2014 o stanovení odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce),
podklady k odměňování všech členů zastupitelstva města za období 08-12/2014,
podklady k odměňování všech členů zastupitelstva města za období 01-08/2014,
účetní doklady č. 1002755 - 1002785 za období 8/2014 (pokladní doklady),
účetní doklady č. 1003468 - 1003492 za období 12/2014 (pokladní doklady),
výkaz příloha sestavený k 31. 12. 2014,
výkaz rozvaha sestavený k 31. 8. 2014,
výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2014,
účetní doklady č. 110048 - 110068 za období od 14. 11. do 21. 11. 2014 (hospodářská činnost),
účetní doklady č. 120003 - 120021 za období od 3. 12. do 19. 12. 2014,
vazba konečného zůstatku účtu 261 – Pokladna, výkazu FIN 2 – 12 M (paragraf 6171, položka 5182)
a zůstatku v pokladních knihách k 31. 8. 2014,
výpisy zápisů obratů účtů 021 - Stavby, 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 031 - Pozemky a 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený
k prodeji k 31. 8. 2014,
výzvy k zaplacení pohledávek např. ze dne 1. 4., 13. 5., 23. 5., 12. 6., 18. 7., 30. 7., 6. 8. a 4. 9. 2014
(dlužné částky za poplatek za kabelovou televizi, poplatek za internet a pronájem pozemků),
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 12. 2014,
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 8. 2014,
výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 8. 2014,
výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2014,
darovací smlouva č. BR/6/j/2014/HH ze dne 22. 10. 2014 o přijetí darem části pozemku p.č. 2227/4
v k.ú. Město Albrechtice od Moravskoslezského kraje, přijetí nemovitosti darem schváleno usnesením
č. 14/35/748 zastupitelstva města dne 18. 6. 2014, účetní doklad č. 300002 ze dne 19. 11. 2014,
darovací smlouva č. 00870/2014/IM ze dne 12. 5. 2014 o darování pozemků p.č. 60, 61 a 62
v k.ú. Město Albrechtice Moravskoslezskému kraji, záměr darovat nemovitosti byl zveřejněn na úřední
desce od 20. 2. do 7. 3. 2014, darování nemovitostí schváleno usnesením č. 14/32/698 zastupitelstva
města dne 19. 3. 2014, účetní doklad č. 300005 ze dne 3. 6. 2014,
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protokoly o výsledku kontrol provedených u příjemců veřejné podpory: TJ Tatran Hynčice ze dne
14. 1., Klub důchodců Hynčice ze dne 13. 1., Dechová hudba Město Albrechtice ze dne 13. 1., HELP-IN
o.p.s. Bruntál ze dne 20. 1. 2014,
dotace poskytnutá ze státního rozpočtu na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelství obcí
ve výši Kč 106.640,-- (ÚZ 98187) včetně účetních dokladů,
dotace poskytnutá ze státního rozpočtu na výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu
ve výši Kč 118.240,-- (ÚZ 98348) včetně účetních dokladů,
nájemní smlouva č. 361/N/2014 ze dne 30. 5. 2014 o pronájmu části pozemku p.č. 241 v k.ú. Město
Albrechtice za účelem užívání předmětu nájmu jako zahrady, pronájem schválen usnesením
č. 14/48/1050 rady města ze dne 12. 5. 2014, záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce města
ve dnech od 24. 3. do 9. 4. 2014,
nájemní smlouva č. 362/N/2014 ze dne 30. 5. 2014 o pronájmu části pozemku p.č. 111
v k.ú. Linhartovy za účelem užívání předmětu nájmu jako zahrady, pronájem schválen usnesením
č. 14/48/1051 rady města ze dne 12. 5. 2014, záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce města
ve dnech od 24. 3. do 9. 4. 2014,
nájemní smlouva č. 363/N/2014 ze dne 30. 5. 2014 o pronájmu pozemku p.č. 748 v k.ú. Město
Albrechtice za účelem užívání předmětu nájmu jako zahrady, pronájem schválen usnesením
č. 14/48/1052 rady města ze dne 12. 5. 2014, záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce města
ve dnech od 24. 3. do 9. 4. 2014,
kupní smlouva KS 05/05/2014 ze dne 26. 9. 2014 o prodeji pozemku p.č. 641, přičemž na tomto
pozemku stojí stavba č.p. 353 (jiná stavba) a pozemků p.č. 642 a 643 v k.ú. Město Albrechtice, prodej
schválen usnesením č. 14/31/691 zastupitelstva města dne 19. 2. 2014, záměr prodeje zveřejněn
ve dnech od 12. 7. do 29. 7. 2014, účetní doklady č. 300011 a 300012 ze dne 30. 9. 2014, evidenční
karty vyřazeného majetku inv.č. 101310, 101948 - 101950,
kupní smlouva KS 12/07/2014 ze dne 1. 10. 2014 o prodeji pozemku p.č. 105/12 v k.ú. Linhartovy,
prodej schválen usnesením č. 14/35/763 zastupitelstva města dne 18. 6. 2014, záměr prodeje
zveřejněn ve dnech od 26. 3. do 11. 4. 2014, účetní doklad č. 300005 ze dne 7. 10. 2014,
kupní smlouva KS 09/06/2014 ze dne 18. 6. 2014 o prodeji pozemků p.č. 1088/7, přičemž na tomto
pozemku stojí stavba č.p. 704 (rodinný dům) a pozemku p.č. 1088/2 v k.ú. Město Albrechtice, prodej
schválen usnesením č. 14/33/706 zastupitelstva města dne 23. 4. 2014, záměr prodeje zveřejněn
ve dnech od 1. 4. do 17. 4. 2014, účetní doklady č. 300006 a 300007 ze dne 7. 7. 2014, evidenční
karty vyřazeného majetku inv.č. 101523, 102663 a 102664,
kupní smlouva KS 13/07/2014 ze dne 21. 7. 2014 o prodeji pozemků p.č. 105/10 a 105/11
v k.ú. Linhartovy, prodej schválen usnesením č. 14/35/764 zastupitelstva města dne 18. 6. 2014,
záměr prodeje zveřejněn ve dnech od 26. 3. do 11. 4. 2014, účetní doklady č. 300004 ze dne
21. 5. 2014 a č. 300005 ze dne 22. 7. 2014,
kupní smlouva KS 10/07/2014 ze dne 8. 9. 2014 o prodeji pozemku p.č. 103 v k.ú. Město Albrechtice,
prodej schválen usnesením č. 14/35/761 zastupitelstva města dne 18. 6. 2014, záměr prodeje
zveřejněn ve dnech od 16. 5. do 2. 6. 2014, účetní doklady č. 300011 ze den 23. 4. 2014 a č. 300007
ze dne 9. 9. 2014,
smlouva o dílo ze dne 23. 6. 2014 (zhotovitel - Kareta s.r.o. Bruntál, předmět díla - Město Albrechtice
opravy místních komunikací, cena díla - Kč 2.909.090,-- včetně DPH), písemnosti dokládající zadání
veřejné zakázky malého rozsahu včetně protokolu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 2. 6. 2014,
účetní doklady č. 200101 ze dne 30. 9. a č. 200031 ze dne 9. 9. 2014,
smlouva o dílo ze dne 14. 8. 2014 (zhotovitel - JR StaKR s.r.o. Bruntál, předmět díla - Chodník kolem
komunikace I/57 Město Albrechtice, cena díla - Kč 2.977.721,-- včetně DPH), písemnosti dokládající
zadání veřejné zakázky malého rozsahu včetně protokolu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne
30. 6. 2014 a dodatek č. 1 ze dne 5. 1. 2015,
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směrnice č. 1/2013 - Směrnice o účetnictví účinná od 1. 1. 2013,
směrnice č. 3/2013 - Směrnice o evidenci majetku a zásob účinná od 1. 1. 2013,
směrnice č. 2/2013 - Směrnice o oběhu účetních dokladů účinná od 1. 1. 2013,
směrnice č. 9/2013 - Aplikace reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji účinná od 1. 1. 2014
směrnice č. 2/2014 - Směrnice ke schvalování účetní závěrky města účinná od 1. 8. 2013,
směrnice č. 3/2014 - Schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací účinná
od 1. 8. 2013,
směrnice č. 1/2014 Postupy pro zadávání veřejných zakázek městem Město Albrechtice a jím zřízenými
příspěvkovými organizacemi ze dne 20. 2. 2014,
protokol o výsledku kontroly zřízené organizace - Mateřská škola Město Albrechtice, příspěvková
organizace, Město Albrechtice ze dne 18. 4. 2014,
protokol o výsledku kontroly zřízené organizace - Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál,
Město Albrechtice ze dne 23. 5. 2014,
usnesení rady města č. 47/14/ 1020 ze dne 19. 4. 2014 o schválení ročních účetních závěrek zřízených
příspěvkových organizací sestavených k 31. 12. 2013,
usnesení zastupitelstva města č. 14/35/750 ze dne 18. 6. 2014 o schválení roční účetní závěrky města
sestavené k 31. 12. 2013,
plán hospodářské činnosti města na rok 2014 schválen zastupitelstvem města dne 11. 12. 2013
usnesením č. 13/30/657, účetní doklady č. 110064 - 110103 za období od 15. 8. do 20. 8. 2014.
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