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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice,
IČ 00296228 za rok 2015
Na základě písemné žádosti ze dne 9. 1. 2015 provedla kontrolní skupina ve složení:
Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

306/03/2015
305/03/2015

2909
2502

Kontrolní skupina
Ing. Martin Hajduk
Ing. Blanka Gábová

ve dnech 18. 4. 2016 a 19. 4. 2016 přezkoumání hospodaření města k datu 31. 12. 2015, místem provedení
přezkoumání hospodaření byl Městský úřad Město Albrechtice.
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2015 dne 7. 10. 2015.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci města dne 19. 4. 2016.
Zástupci města:
- Luděk Volek, starosta
- Alena Bodnárová, účetní
- Ing. Hynek Vavera, tajemník městského úřadu
Přezkoumání hospodaření města za rok 2015 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
19. 10. 2015 a 20. 10. 2015 kontrolní skupinou ve složení:
- Ing. Alexandra Klajmonová
- Ing. Blanka Gábová
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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. 5/2014 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. 5/2014 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. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
19. vnitřní předpisy územního celku.
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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 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
B.1. Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 byla zjištěna:
B.1.1 méně závažná chyba a nedostatek dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
B.1.1.1
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 zadavatel nedodržel zásady
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace uložené zákonem o veřejných zakázkách (podstatná
změna smlouvy ve smyslu § 82 odst. 7 písm. b) a c) zákona č. 137/2006 Sb., která nebyla podložena
objektivními skutečnostmi, nadbytečný požadavek na doklad prokazující odbornou způsobilost).
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K odstranění tohoto nedostatku přijal územní celek systémové opatření a podal o tom písemnou zprávu
přezkoumávajícímu orgánu dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. dne 29. 6. 2015. Přijaté
opatření bylo splněno.

B.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 8. 2015 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 2015


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 2015 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 150.344,08)
podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 10.808.095,-)
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

4,52 %
10,13 %
9,23 %

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.
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. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.
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V Ostravě dne 22. 4. 2016
Zprávu zpracovali a sepsali:
Ing. Martin Hajduk,
kontrolor pověřený řízením
Ing. Blanka Gábová,
kontrolor

podepsáno elektronicky
podepsáno elektronicky

Seznam předložených dokumentů:
- návrh rozpočtu na rok 2015 (zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
od 28. 11. 2015 do 15. 12. 2014 - ev.č. 231),
- rozpočtová opatření č. 9 - č. 12, usnesení zastupitelstva města č. 15/10/180 ze dne 16. 9. 2015,
č. 15/11/210 ze dne 18. 11. 2015 a č. 15/13/245 ze dne 29. 12. 2015 a rady města č. 15/14/333
ze dne 7. 10. 2015,
- rozpočtová opatření č. 1 - č. 8, usnesení zastupitelstva města č. 14/3/62 ze dne 17. 12. 2014
(stanovení rozsahu provádění rozpočtových opatření radou města), č. 15/5/82 ze dne 25. 2. 2015,
č. 15/7/121 ze dne 29. 4. 2015 a č. 15/8/147 ze dne 17. 6. 2015 a rady města č. 15/4/60 ze dne
14. 1. 2015, č. 15/7/129 ze dne 18. 3. 2015, č. 15/9/207 ze dne 18. 5. 2015, č. 15/11/266 ze dne
8. 7. 2015 a č. 15/12/284 ze dne 17. 8. 2015,
- rozpočtový výhled na roky 2017 - 2020 (aktualizace),
- rozpočtový výhled do roku 2020,
- rozpočet na rok 2015, usnesení zastupitelstva města č. 14/3/54 ze dne 17. 12. 2014,
- sdělení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015 zřízeným příspěvkovým organizacím Mateřská škola
Město Albrechtice a Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál ze dne 29. 1. 2015 a ze dne
30. 3. 2015 (změna závazného ukazatele zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Město
Albrechtice, okres Bruntál),
- závěrečný účet za rok 2014, usnesení zastupitelstva města č. č. 15/8/145 a č. 15/8/146 ze dne
17. 6. 2015, návrh závěrečného účtu (zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup od 1. 6. 2015 do 17. 6. 2015 - ev.č. 99),
- sestavy zápisy účetnictví pro účty 021, 022, 028, 031 a 036 k 31. 12. 2015,
- účetní doklad č. 300001 ze dne 16. 9. 2015 (pořízení chodníku podél komunikace č. I/57 v hodnotě
Kč 1.199.803,97), protokol o zařazení majetku ze dne 16. 9. 2015, evidenční karta majetku
(inv.č. 106491), kolaudační souhlas ze dne 15. 9. 2015,
- účetní doklad č. 300043 ze dne 11. 12. 2015 (pořízení jámového elektrohydraulického zvedáku
v hodnotě Kč 128.502,-), protokol o zařazení majetku do užívání ze dne 11. 12. 2015, evidenční karta
majetku (inv.č. 106739),
- účetní doklad č. 300021 ze dne 29. 10. 2015 (pořízení hydraulického vyprošťovacího zařízení v hodnotě
Kč 464.422,20), protokol o zařazení majetku do užívání ze dne 29. 10. 2015, evidenční karta majetku
(inv.č. 106606),
- sestavy zápisy účetnictví pro účty 013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032 a 036 k 31. 8. 2015,
- účetní doklad č. 300006 ze dne 31. 8. 2015 (pořízení softwaru - SQL 2012, rozhraní na KDS, registr
autorizovaných konverzí, rozklikávací rozpočet, digitalizace dat na podatelně, USN + úkoly, komunikace
občan-úředník a EPK elektronické schvalování FA v celkové hodnotě Kč 1.072.786,-), evidenční karty
majetku (inv.č. 106448 - inv.č. 106450 a inv.č. 106452 - inv.č. 106456),
- účetní doklad č. 300009 ze dne 31. 8. 2015 (pořízení drobného softwaru - vizualizační SW, zálohovací
SW, WIN SERVER 2012, NAS server 2012 a MS Office 2013 v celkové hodnotě Kč 297.055,-), evidenční
karty majetku (inv.č. 106460 - inv.č. 106465),
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účetní doklad č. 300013 ze dne 17. 7. 2015 (pořízení chodníku podél komunikace I/57 - železniční
přejezd
na
Třemešnou
v
hodnotě
Kč
2.029.284,48),
kolaudační
souhlas
č.j. Mukrn/201527930/DO/SH/Va ze dne 16. 7. 2015, evidenční karta majetku (inv.č. 106443),
účetní doklad č. 300021 ze dne 26. 3. 2015 (pořízení požární automobilové plošiny Tatra T 148
v hodnotě Kč 246.560,-), evidenční karta majetku (inv.č. 106171),
účetní doklad č. 300024 ze dne 31. 3. 2015 (vyřazení dlouhodobého hmotného investičního majetku
- modemy v celkové hodnotě Kč 613.673,10), zápis likvidační komise ze dne 4. 3. 2015, usnesení
zastupitelstva města č. 15/5/82 ze dne 25. 2. 2015,
písemnosti k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2015,
podklady k odměňování všech členů zastupitelstva města za období 01-08/2015, usnesení
zastupitelstva města č. 14/2/27 - č. 14/2/29 ze dne 26. 11. 2014 a č. 15/7/119 ze dne 29. 4. 2015,
podklady k odměňování členů zastupitelstva města za období 09-12/2015 (os.č. 130, os.č. 327,
os.č. 357, os.č. 672, os.č. 754, os.č. 822, os.č. 907, os.č. 908, os.č. 910 a os.č. 912),
pokladní doklady za období 08/2015 (rozpočtová pokladna),
sestava rekapitulace podrobně - pokladna za období 08/2015,
výkaz příloha k 31. 12. 2015,
výkaz rozvaha k 31. 12. 2015,
výkaz rozvaha k 31. 8. 2015,
účetní doklady č. 110069 - č. 110139 (bankovní výpisy za období od 14. 8. 2015 do 31. 8 2015
- hospodářská činnost),
účetní doklady č. 110001 - č. 110089 (bankovní výpisy za období 11/2015 - hospodářská činnost),
účetní doklady č. 100001 - č. 100080 (bankovní výpisy za období 12/2015),
účetní doklady č. 200118, č. 200121, č. 200122, č. 200125, č. 200130, č. 200134, č. 200135,
č. 200139 - č. 200142, č. 200145, č. 200147, č. 200148 a č. 200150 za období 11/2015 (faktury
přijaté),
účetní doklady č. 200001 - č. 200004, č. 200006 - č. 200010, č. 200012 - č.200014, č. 200018,
č. 200023, č. 200027, č. 200029 - č. 200033, č. 200039, č. 200045 - č. 200048, č. 200050 a č. 200052
- č. 200057 za období 12/2015 (faktury přijaté),
účetní doklady č. 210001, č. 200007, č. 200009, č. 210056 - č. 210060 a č. 210070 za období 12/2015,
vazba zůstatků účtů tř. 68-Výnosy ze sdílených daní a poplatků na údaje uvedené ve výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 8. 2015,
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 12. 2015,
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 8. 2015,
výkaz zisku a ztráty k 31. 8. 2015,
výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015,
darovací smlouva ze dne 29. 10. 2015 (dárcem Moravskoslezský kraj, přijetí daru - hydraulického
vyprošťovacího zařízení v hodnotě Kč 484.422,20), usnesení rady města č. 15/14/341 ze dne
7. 10. 2015, účetní doklady č. 910095 ze dne 31. 12. 2015 a č. 300021 ze dne 29. 10. 2015,
veřejnoprávní smlouva č. 2/2015 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu na rok 2015 ze dne
1. 4. 2015 (příjemcem TJ Město Albrechtice, poskytnuto Kč 233.983,- na realizaci projektu Podpora
rekreačního a výkonnostního sportu, termín závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2016), usnesení
zastupitelstva města č. 15/5/79 ze dne 25. 2. 2015, protokol o výsledku následné veřejnosprávní
kontroly ze dne 15. 3. 2016 (z poskytnuté dotace použito Kč 92.788,-),
veřejnoprávní smlouva č. 14/2015 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu na rok 2015 ze dne
8. 4. 2015 (příjemcem Český kynologický svaz Město Albrechtice, poskytnuto Kč 15.413,- na realizaci
projektu Projekt rozvoje kynologické činnosti v ZKO Město Albrechtice 030 - "Rozvoj 2015"- Město
Albrechtice baštou kynologie v regionu, termín závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2016), usnesení rady
města č. 15/7/125 ze dne 18. 3. 2015,
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veřejnoprávní smlouva č. 1/2015 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu na rok 2015 ze dne
23. 3. 2015 (příjemcem TJ Město Albrechtice, poskytnuto Kč 339.828,- na realizaci projektu Aktivní
využití volného času sportem, termín závěrečného vyúčtování do 10. 1. 2016), usnesení zastupitelstva
města č. 15/5/79 ze dne 25. 2. 2015,
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01502/2015/KH ze dne 21. 5. 2015
(poskytnuto Kč 50.000,- na dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH),
závěrečné finanční vyúčtování ze dne 12. 1. 2016 (poskytnutá dotace použita v plné výši),
nájemní smlouva č. 385/2015 ze dne 31. 10. 2015 (pronájem pozemku p.č. 1917 v k.ú. Město
Albrechtice), záměr pronájmu (zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
od 21. 8. 2015 do 7. 9. 2015), usnesení rady města č. 15/14/343 ze dne 7. 10. 2015, účetní doklad
č. 410021 ze dne 1. 11. 2015,
nájemní smlouva č. 2627800415 ze dne 22. 4. 2015 (pronajímatelem České dráhy a.s., pronájem
pozemku p.č. 2229/4 v k.ú. Město Albrechtice za účelem dočasného záboru po dobu stavby "Chodník
podél silnice I/57-Město Albrechtice", usnesení rady města č. 15/8/184 ze dne 13. 4. 2015,
nájemní smlouva č. 380/2015 ze dne 29. 5. 2015 (pronájem pozemku p.č. 6/2 v k.ú. Opavice), záměr
pronájmu (zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 29. 4. 2015
do 15. 5. 2015), usnesení rady města č. 15/9/25 ze dne 18. 5. 2015,
smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 31. 7. 2015 (pronájem části budovy na pozemku
p.č. 339/1 v k.ú. Město Albrechtice), záměr pronájmu (zveřejněn na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup od 2. 6. 2015 do 19. 6. 2015), usnesení rady města č. 15/11/265 ze dne
8. 7. 2015,
kupní smlouva č. KS 19/08/2015 ze dne 4. 7. 2015 (prodej pozemku p.č. 1277/4 v k.ú. Město
Albrechtice), usnesení zastupitelstva města č. 15/8/163 ze dne 17. 6. 2015, záměr prodeje (zveřejněn
na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 22. 5. 2015 do 8. 6. 2015), účetní doklad
č. 300003 ze dne 4. 8. 2015,
kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitých věcí a dohoda o zřízení služebnosti ze dne
26. 11. 2015 (prodej pozemků p.č. 213 včetně stavby Linhartovy č.p. 12, p.č. 214 a p.č. 215
v k.ú. Linhartovy), záměr prodeje (zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
od 19. 6. 2015 do 8. 7. 2015), usnesení zastupitelstva města č. 15/11/220 ze dne 18. 11. 2015, účetní
doklady č. 300011, č. 300013 a č. 910028 ze dne 18. 6. 2015 a č. 300029 a č. 300030 ze dne
11. 12. 2015, znalecký posudek č. 3195-116/2015 ze dne 17. 4. 2015,
kupní smlouva č. KS 17/08/2015 ze dne 17. 8. 2015 (prodej pozemku p.č. 108/1 v k.ú. Město
Albrechtice), usnesení zastupitelstva města č. 15/8/160 ze dne 17. 6. 2015, záměr prodeje (zveřejněn
na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 22. 5. 2015 do 17. 6. 2015), účetní
doklad č. 300002 ze dne 20. 8. 2015,
smlouva o bezúplatném převodu majetku ze dne 16. 3. 2015 (převodcem Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, převod automobilu - speciální plošiny T 148), usnesení zastupitelstva města
č. 15/5/83 ze dne 25. 2. 2015, účetní doklad č. 300021 ze dne 26. 3. 2015,
smlouva o věcném břemeni - zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 12. 6. 2015 (oprávněným
město, zřízení vodovodního vedení na pozemku p.č. 604/10 v k.ú. Hynčice u Krnova), usnesení
zastupitelstva města č. 15/7/136 ze dne 29. 4. 2015, účetní doklad č. 300049 ze dne 31. 12. 2015,
smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMPOZ29/1632/15 ze dne 16. 7. 2015 (povinným
Povodí Odry s.p., zřízení služebnosti - umístění mostní konstrukce na pozemku p.č. 11/7
v k.ú. Linhartovy), usnesení zastupitelstva města č. 14/2/48 ze dne 26. 11. 2014, účetní doklad
č. 300001 ze dne 5. 8. 2015,
smlouva o výpůjčce ze dne 1. 3. 2015 (vypůjčitelem FK Avízo Město Albrechtice, výpůjčka části budovy
č.p. 374 a pozemku p.č. 542 v k.ú. Město Albrechtice), záměr výpůjčky (zveřejněn na úřední desce
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a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 20. 1. 2015 do 6. 2. 2015), usnesení rady města
č. 15/5/89 ze dne 9. 2. 2015,
záměr prodeje budovy Linhartovy č.p. 12 včetně příslušenství na pozemku p.č. 213 v k.ú. Linhartovy
a pozemků p.č. 213 - p.č. 215 v k.ú. Linhartovy, účetní doklad č. 300013 ze dne 18. 6. 2015, usnesení
zastupitelstva města č. 15/8/153 ze dne 17. 6. 2015,
smlouva o dílo č. 2015/2/VV ze dne 21. 7. 2015 (zhotovitelem Taylor stavební s.r.o. Město Albrechtice,
předmětem díla oprava balkónů - Dům s byty pro důchodce Nemocniční 6, Město Albrechtice, cena díla
Kč 843.431,53 včetně DPH), písemnosti dokládající zadávání veřejné zakázky malého rozsahu (výzva
včetně zadávacích podmínek ze dne 9. 6. 2015, rozhodnutí zadavatele o jmenování komise
pro otevírání a hodnocení nabídek a písemné prohlášení členů komise pro otevírání a hodnocení
nabídek o nepodjatosti ze dne 24. 6. 2015, seznam došlých nabídek a protokol komise pro otevírání
a hodnocení nabídek ze dne 24. 6. 2015), usnesení rady města č. 18/10/241 ze dne 8. 6. 2015
a č. 15/11/272 ze dne 8. 7. 2015, účetní doklady č. 200070 ze dne 11. 12. 2015 (faktura přijatá předpis) a č. 138019 ze dne 14. 12. 2015 (faktura přijatá - úhrada - uhrazeno Kč 733.418,72 bez DPH),
směrnice č. 2/2013 k oběhu účetních dokladů účinná od 1. 1. 2013,
směrnice č. 3/2011 k provádění inventarizace majetku účinná od 1. 1. 2011,
směrnice č. 9/2013 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji účinná od 1. 1. 2014,
směrnice č. 2/2013 k oběhu účetních dokladů účinná od 1. 1. 2013,
směrnice k finanční kontrole ze dne 18. 4. 2006 včetně podpisových vzorů,
směrnice č. 1/2014 - postupy pro zadávání veřejných zakázek městem a zřízenými příspěvkovými
organizacemi ze dne 20. 2. 2014,
vnitřní směrnice č. 1/2013 o účetnictví účinná od 1. 1. 2013,
protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní škola Město
Albrechtice, okres Opava ze dne 23. 9. 2015,
usnesení rady města č. 15/8/168 ze dne 13. 4. 2015 (schválení účetních závěrek zřízených
příspěvkových organizací Mateřská škola Město Albrechtice a Základní škola Město Albrechtice, okres
Bruntál k 31. 12. 2014),
zápisy z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 15. 1. 2015, ze dne 26. 3. 2015,
ze dne 22. 4. 2015, ze dne 25. 5. 2015 a ze dne 15. 6. 2015,
zápisy z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 9. 3. 2015 a ze dne 15. 4. 2015,
zápisy z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 21. 9. 2015 a ze dne 7. 12. 2015,
zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 10. 6. 2015,
usnesení zastupitelstva města č. 15/8/144 ze dne 18. 6. 2015 (schválení účetní závěrky
k 31. 12. 2014),
plán hospodářské činnosti na rok 2015 včetně změn č. 1/2015 a č. 2/2015, usnesení zastupitelstva
města č. 14/3/58 ze dne 17. 12. 2014, č. 15/8/148 ze dne 17. 6. 2015 a č. 15/10/181 ze dne
16. 9. 2015,
usnesení zastupitelstva města č. 07/7/151 ze dne 26. 4. 2007 (schválení cen pozemků),
usnesení rady města č. 18/12/445 ze dne 18. 3. 2012 (schválení směrnice k pronájmu pozemků
v majetku města),
změny plánu hospodářské činnosti na rok 2015 č. 3/2015 a č. 4/2015, usnesení zastupitelstva města
č. 15/11/211 ze dne 18. 11. 2015 a č. 15/12/246 ze dne 29. 12. 2015.
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