
Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor kontroly 

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc 

SpZn.: KÚOK/22218/2021/OK/7960 Počet listů: 13 
Č.j.: KUOK 2768/2022 Počet stran: 25  
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0 
 Počet listů/svazků příloh: 0  

 
 
 
 

ZPRÁVA  

o výsledku přezkoumání hospodaření města Litovel za rok 2021 

IČ 00299138 

 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího 
přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 8. 11. 2021 - 10. 11. 2021 a na základě 
výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 21. 3. 2022 -  
23. 3. 2022. 
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Kontrolním 
úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení 
přezkoumání města Litovel za rok 2021 dne 19. 10. 2021. Posledním kontrolním úkonem 
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání 
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 23. 3. 2022. 
 
Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Litovel 

 

Přezkoumané období: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 

 
Dílčí přezkoumání hospodaření ve dnech 21. 3. 2022 - 23. 3. 2022 vykonali: 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Daniela Machalová 

kontrolor: 

kontrolor: 
kontrolor: 
 

Bc. Marie Jakubcová 

Ing. Iveta Bejdáková 

Ing. Petra Krejsová Odehnalová 

 
 

 

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb.  
a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen  
zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje 
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová. 
 

Zástupci města: Viktor Kohout - starosta  

Ing. Radovan Vašíček - tajemník  

Ing. Jaromír Kolář - vedoucí finančního odboru  

 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného 
dílčího přezkoumání.  



2 

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

1. Kontrolní zjištění (§ 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.) 

Při přezkoumání hospodaření města Litovel za rok 2021 

 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených 
pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): 
- Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola 

plánovaných a připravovaných operací vedoucím tohoto orgánu nebo vedoucími 
zaměstnanci jím pověření k nakládání s veřejnými prostředky orgánu veřejné 
správy jako příkazci operací. 

2. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 

Při přezkoumání nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad  
na hospodaření územního celku v budoucnosti.  

3. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl 
zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2021 
(§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,25 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku   8,33 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 3,99 % 

4. Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 
4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) 

 
Na základě výpočtu poměru dluhu územního samosprávného celku k průměru jeho příjmů  
za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou 
odpovědnost lze konstatovat, že dluh města Litovel k 31. 12. 2021 nepřekročil 60 % průměru 
jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
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Předmět přezkoumání hospodaření: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, 
tvořící součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. 
Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost 
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením 
§ 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází 
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.  
 
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, 

- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. 

 
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. 

 

Uvedené předměty přezkoumání hospodaření byly ověřeny na vybraném vzorku finančních, 

účetních a majetkoprávních operací – viz část C. Přezkoumané písemnosti.  

A. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2021  

Při přezkoumání hospodaření města Litovel za rok 2021 

 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 
uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) 
v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.:  
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1. Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně 
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 

1.1.  Na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce na akci "Muzeum harmonik Litovel - stavební úpravy části objektu" byla  
se zhotovitelem Remont Quality s. r. o., Červenka, IČO: 09873813 uzavřena 
Smlouva o dílo č. SML/0098/2021/MH dne 23. 4. 2021 a Dodatek č. 1 smlouvy  
o dílo dne 22. 9. 2021, kde byla dohodnuta celková cena za dílo včetně víceprací  
v částce 4 641 524,22 Kč včetně DPH. Zhotoviteli Remont Quality s. r. o. byla  
na základě 15 přijatých dílčích faktur za stavební práce uhrazena částka celkem  
4 468 625,63 Kč včetně DPH. Kontrolou plnění veřejné zakázky bylo zjištěno,  
že uhrazená cena díla za skutečně provedené stavební práce na Muzeu harmonik 
Litovel byla nižší, jelikož v rámci smlouvy o dílo byly do ceny díla zahrnuty i práce 
související s akcí od jiných dodavatelů (autorský dozor, elektroinstalační práce  
na osazení datového rozvaděče včetně kabeláže, inženýrská činnost při zajištění 
stavebního povolení, úprava projektu dle požadavků pojišťovny, žaluzie) v celkové 
výši 172 898,59 Kč včetně DPH. Pověřená osoba neprovedla řádně kontrolu 
ujednání smlouvy o dílo v souladu s výsledkem výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu. 
 
Porušeno ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, kde se stanoví, že uvnitř orgánu veřejné správy 
zajišťují předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací 
příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.    

Ustanovení § 26 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, stanoví, že pro zaměření předběžné kontroly se použije 
obdobně ustanovení § 11 odst. 1 a pro její výkon se uplatní zejména kontrolní 
postupy podle § 6 odst. 2 písm. a). Řídící kontrola na úrovni příkazce operace, 
správce rozpočtu a hlavní účetní v oblasti schvalovacích postupů nebyla 
provedena v souladu s ustanovením §13 a 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 

 
Prověřením dodržení povinnosti zveřejňování uzavřených smluv v registru smluv  
u kontrolního vzorku 6 veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2021 a dokončení 
1 veřejné zakázky malého rozsahu z roku 2020 kontrolou bylo zjištěno, že ve dvou 
případech nebyla dodržena lhůta pro zveřejnění v registru smluv. Jedná se o dva 
dodatky ke smlouvám o dílo, a to: 
1. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SML/0098/2021/MH uzavřený dne 15. 10. 2021, 
zveřejněn v registru smluv dne 21. 3. 2022, veřejná zakázka "Muzeum harmonik 
Litovel - stavební úpravy části objektu", 
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/273/2020/MH uzavřený dne 6. 5. 2021, 
zveřejněn v registru smluv dne 23. 3. 2022, veřejná zakázka "Tenisový areál Litovel 
- Komárov - Zázemí sportovců". 
 
Z kontrolního zjištění lze dovodit, že se nejednalo o systémové porušení povinnosti 
města, ale o porušení, který mělo  spíše ojedinělý charakter. 
 
Porušeno ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
"smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění". 
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Upozorňujeme na § 7 odst. 1 citovaného zákona, který stanoví, že "Nebyla-li 
smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla 
uzavřena, platí, že je zrušena od počátku." 
 
Zákon o registru smluv upravuje i problematiku uveřejňování smluv pro účely 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, když stanoví, že uveřejněním smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost 
uveřejnění v registru smluv, právě v registru smluv, je splněna povinnost tuto 
smlouvu uveřejnit podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Upozorňujeme  
na to, že toto výše uvedené pravidlo neplatí naopak; uveřejněním smlouvy  
na profilu zadavatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek není splněna 
povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv a na takovou smlouvu se plně vztahují 
sankční ustanovení zákona o registru smluv upravující neuveřejnění smlouvy. 
Zákon o zadávání veřejných zakázek, stanoví, že veřejný zadavatel nemusí 
uveřejňovat na profilu zadavatele smlouvu uveřejněnou podle jiného právního 
předpisu; tímto jiným právním předpisem je mimo jiné zákon o registru smluv.  
K této problematice existuje společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, 
Ministerstva vnitra a Úřadu 15 pro ochranu hospodářské soutěže (Metodický návod 
Ministerstva vnitra k aplikaci zákona o registru smluv, srpen 2017). 
 
Doloženo: Smlouva o dílo č. SML/0098/2021/MH ze dne 23. 4. 2021, Dodatek č. 1 
smlouvy o dílo č. SML/0098/2021/MH ze dne 22. 9. 2021, Dodatek č. 2 smlouvy  
o dílo č. SML/0098/2021/MH ze dne 15. 10. 2021, Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  
č. SML/273/2020/MH uzavřený dne 6. 5. 2021.  

 

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků 

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok 

Při přezkoumání hospodaření města Litovel za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

b) při dílčím přezkoumání za rok 2021 

Při dílčím přezkoumání hospodaření města Litovel nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

C. Přezkoumané písemnosti 

Při přezkoumání hospodaření města Litovel za rok 2021 byly přezkoumány následující 
písemnosti:  

rozpočet 

- Návrh rozpočtu: města na rok 2022 zveřejněný na úřední desce města  
a na internetových stránkách města v době od 22. 11. 2021 do 13. 12. 2021  

- Rozpočtová opatření: usnesením zastupitelstva města č. ZM/6/28/2021 písm. d) - g)  
ze dne 9. 12. 2021 zmocňuje radu města k provádění rozpočtových opatření  
na rok 2022 

- Rozpočtová opatření: usnesením zastupitelstva města č. 5 d - i) ze dne 5. 11. 2020 
zmocňuje radu města k provádění rozpočtových opatření na rok 2021 

- Schválený rozpočet: města na rok 2022 zastupitelstvem města dne 9. 12. 2021, 
schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách města www.litovel.eu dne 
13. 12. 2021 a na úřední desce ve stejný den zveřejněno oznámení Zveřejnění 
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schváleného rozpočtu města Litovel na rok 2022 v souladu se zákonem  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů 

- Schválený rozpočet: města na rok 2021 schválený zastupitelstvem města dne  
5. 11. 2020, návrh dokumentu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách 
města ve dnech 20. 10. 2020 - 24. 11. 2020, schválený dokument zveřejněn  
na internetových stránkách města www.litovel.eu dne 24. 11. 2020 a na úřední desce 
ve stejný den zveřejněno oznámení Zveřejnění schváleného rozpočtu města Litovel  
na rok 2021 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

- Střednědobý výhled rozpočtu: města sestavený na roky 2022 - 2025 schválený 
zastupitelstvem města dne 23. 9. 2021, návrh dokumentu zveřejněn na úřední desce  
a internetových stránkách města ve dnech 4. 8. 2021 - 31. 12. 2021, schválený 
dokument zveřejněn na internetových stránkách města www.litovel.eu dne 4. 10. 2021 
a na úřední desce ve stejný den zveřejněno oznámení Zveřejnění schváleného 
střednědobého výhledu rozpočtu města Litovel na roky 2022 - 2025 v souladu  
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Střednědobý výhled rozpočtu: města sestavený na roky 2021 - 2024 schválený 
zastupitelstvem města dne 17. 9. 2020, návrh dokumentu zveřejněn na úřední desce  
a internetových stránkách města ve dnech 18. 8. 2020 - 9. 10. 2020, schválený 
dokument zveřejněn na internetových stránkách města www.litovel.eu dne 9. 10. 2020 
a na úřední desce ve stejný den zveřejněno oznámení Zveřejnění schváleného 
střednědobého výhledu rozpočtu města Litovel na roky 2021 - 2024 v souladu  
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Závěrečný účet: za rok 2020 schválilo zastupitelstvo města dne 17. 6. 2021 bez výhrad, 
návrh dokumentu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města  
ve dnech 14. 4. 2021 - 31. 12. 2021, schválený dokument zveřejněn na internetových 
stránkách města www.litovel.eu dne 30. 6. 2021 a na úřední desce ve stejný den 
zveřejněno oznámení Zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Litovel  
za rok 2020 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

účetnictví a výkazy 

- Bankovní výpisy: zkontrolovány zůstatky úvěrových účtů dle bankovních výpisů  
na účetní stav účtu 451 - Dlouhodobé úvěry vykázané v rozvaze k 31. 12. 2021 

- Bankovní výpisy: byly zkontrolovány zůstatky bankovních účtů dle bankovních výpisů 
na účetní stav účtu 231 - Základní běžný účet ÚSC, účtu 236 - Běžné účty fondů ÚSC 
a účtu 245 - Jiné běžné účty vykázané ve výkazu Rozvaha k 30. 9. 2021 

- Bankovní výpisy: byly zkontrolovány zůstatky bankovních účtů dle bankovních výpisů  
na účetní stav účtu 231 - Základní běžný účet ÚSC, účtu 236 - Běžné účty fondů ÚSC 
a účtu 245 - Jiné běžné účty vykázané ve výkazu Rozvaha k 31. 12. 2021 

- Hlavní kniha: účetnictví - II.a s texty rozvrhu a popisem řádku za období 9/2021 

- Hlavní kniha: účetnictví - II.a s texty rozvrhu a popisem řádku za období 12/2021 

- Inventurní soupis majetku a závazků: Vnitřní předpis č. 1/2021/TAJ - Plán inventur 
2021 s účinností od 1. 10. 2021; Proškolení členů inventarizačních komisí dne  
20. 10. 2021; Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Města Litovel za rok 
2021 ze dne 9. 2. 2022 byla projednána Radou města Litovel dne 10. 3. 2022; výběr 
vzorku inventurních soupisů k účtům: 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený  
k prodeji, 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, 061 - Majetkové účasti  
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v osobách s rozhodujícím vlivem, 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným 
vlivem, 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek, 231 - Základní běžný účet ÚSC, 
236 - Běžné účty fondů ÚSC, 245 - Jiné běžné účty, 261 - Pokladna, 373 - Krátkodobé 
poskytnuté zálohy na transfery, 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery,  
385 - Příjmy příštích období, 389 - Dohadné účty pasivní, 451 - Dlouhodobé úvěry,  
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé, 915 - Ostatní krátkodobé 
podmíněné pohledávky z transferů a 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky  
z transferů - stavy zjištěné inventarizací byly porovnány s účetním stavem vykázaným  
v rozvaze sestavené k 31. 12. 2021 

- Kniha došlých faktur: za období 1 - 12/2021, ve sledovaném období územní celek přijal 
3 030 faktur v celkovém objemu 162 597 189,44 Kč, číslo dokladu 1 - 3030  

- Kniha odeslaných faktur: za období 1 - 12/2021, ve sledovaném období územní celek 
vystavil 479 faktur v celkovém objemu 34 781 046,58 Kč 

- Odměňování členů zastupitelstva: mzdové listy uvolněných a neuvolněných členů 
zastupitelstva města za období 1 - 9/2021; Zásady pro poskytování odměn členům 
zastupitelstva města a spolupracujícím občanům s platností od 1. 2. 2020, které 
schválilo zastupitelstvo města, jsou v souladu s přílohou k nařízení vlády  
č. 318/2017 Sb., v platném znění 

- Pokladní kniha (deník): byly zkontrolovány zůstatky jednotlivých pokladen - účtu  
261 (0110, 0111, 0112, 0113, 0116, 0117 a 0118) na účetní stav účtu 261 vykázaný  
v hlavní knize k datu 30. 9. 2021 

- Pokladní kniha (deník): byly zkontrolovány zůstatky jednotlivých pokladen - účtu  
261 (0110, 0111, 0112, 0113, 0116, 0117 a 0118) na účetní stav účtu 261 vykázaný  
v hlavní knize k datu 31. 12. 2021 

- Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12. 2021 

- Příloha rozvahy: sestavená k datu 30. 9. 2021 

- Rozvaha: sestavená k datu 31. 12. 2021 

- Rozvaha: sestavená k datu 30. 9. 2021 

- Účetní doklad: č. 500002 ze dne 1. 10. 2021 - příjem podílu na zisku roku 2019 a 2020, 
bankovní výpis č. 197 k běžnému účtu vedenému u Komerční banky a. s. ze dne  
1. 10. 2021, Zápis z valné hromady společnosti FCC Litovel, s. r. o., která se konala 
dne 10. 9. 2021 (bod 4. Projednání a schválení rozdělení zisku) 

- Účetní doklady: č. 800112 ze dne 31. 12. 2021 - zrušení rezervy - soudní spor, účetní 
doklad č. 800130 ze dne 31. 12. 2021 - odúčtování z podrozvahového účtu 

- Účetnictví ostatní: Účetní závěrka města sestavená ke dni 31. 12. 2020 schválená 
zastupitelstvem města dne 17. 6. 2021 usnesením č. ZM/4/24/2021, Protokol  
o schválení účetní závěrky - Město Litovel s datem rozhodnutí o schválení 17. 6. 2021 
ze dne 13. 7. 2021, informace do CSÚIS zaslaná dne 14. 7. 2021 

- Účetnictví ostatní: Opisy účetních dat účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních 
institucí z transferů, 551 - Odpisy dlouhodobého majetku, 401 - Jmění účetní jednotky, 
403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku za období 1 - 12/2021 

- Účtový rozvrh: aktualizovaný pro rok 2021 

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 30. 9. 2021 

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12. 2021 

- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2021 

- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 30. 9. 2021 
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zřizované organizace 

- Účetní závěrka Mateřské školy Gemerská, příspěvkové organizace za rok 2020 
schválena radou města dne 25. 2. 2021, rada města dále schválila převod zlepšeného 
výsledku hospodaření za rok 2020 zřízené příspěvkové organizace ve výši 149,95 Kč 
do rezervního fondu školy, Protokol o schvalování účetní závěrky s datem rozhodování 
dne 25. 2. 2021 

- Účetní závěrka Mateřské školy G. Frištenského, příspěvkové organizace za rok 2020 
schválena radou města dne 25. 2. 2021, výsledek hospodaření za rok 2020 zřízené 
příspěvkové organizace byl vyrovnaný, Protokol o schvalování účetní závěrky s datem 
rozhodování dne 25. 2. 2021 

- Účetní závěrka Městského klubu Litovel, příspěvkové organizace za rok 2020 
schválena radou města dne 25. 2. 2021, rada města dále schválila převod zlepšeného 
výsledku hospodaření za rok 2020 zřízené příspěvkové organizace ve výši  
17 773,38 Kč do rezervního fondu organizace, Protokol o schvalování účetní závěrky  
s datem rozhodování dne 25. 2. 2021 

- Účetní závěrka Základní školy Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc, příspěvkové 
organizace za rok 2020 schválena radou města dne 25. 2. 2021, rada města dále 
schválila převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 zřízené příspěvkové 
organizace ve výši 85 711,58 Kč do rezervního fondu školy, Protokol o schvalování 
účetní závěrky s datem rozhodování dne 25. 2. 2021 

- Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Nasobůrky, příspěvkové organizace  
za rok 2020 schválena radou města dne 25. 2. 2021, rada města dále schválila převod 
zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 zřízené příspěvkové organizace ve výši 
64 256,33 Kč do rezervního fondu školy, Protokol o schvalování účetní závěrky  
s datem rozhodování dne 25. 2. 2021 

- Účetní závěrka Školní jídelny Litovel, příspěvkové organizace za rok 2020 schválena 
radou města dne 25. 2. 2021, rada města dále schválila převod zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2020 zřízené příspěvkové organizace ve výši 269 078,52 Kč  
do fondů organizace, Protokol o schvalování účetní závěrky s datem rozhodování dne 
25. 2. 2021 

- Účetní závěrka Základní školy Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc, příspěvkové 
organizace za rok 2020 schválena radou města dne 25. 2. 2021, rada města dále 
schválila převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 zřízené příspěvkové 
organizace ve výši 191 278,59 Kč do rezervního fondu školy, Protokol o schvalování 
účetní závěrky s datem rozhodování dne 25. 2. 2021 

- Účetní závěrka TECHNICKÝCH SLUŽEB LITOVEL, příspěvkové organizace za rok 
2020 schválena radou města dne 25. 2. 2021, rada města dále schválila rozdělení 
zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 zřízené příspěvkové organizace  
v celkové výši 1 987 220,90 Kč do rezervního fondu organizace, Protokol o schválení 
účetní závěrky ke dni 31. 12. 2020 s datem rozhodnutí 25. 2. 2021 

- Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán: 
Zřizovací listina TECHNICKÝCH SLUŽEB LITOVEL, příspěvkové organizace ze dne 
12. 7. 2021, schválená na 24. zasedání zastupitelstva města Litovel dne 17. 6. 2021 
usnesením č. ZM/13/24/2021 

- Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán: 
Zřizovací listina TECHNICKÝCH SLUŽEB LITOVEL, příspěvkové organizace ze dne 
22. 11. 2021, schválená na 27. zasedání zastupitelstva města Litovel dne 18. 11. 2021 
usnesením č. ZM/4/27/2021 
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smlouvy a dohody 

- Darovací smlouva: Smlouva č. 2021037 o poskytnutí daru na základě usnesení  
č. RM 1692/48 ze dne 4. 2. 2021 uzavřená s obdarovaným - Klíč - centrum sociálních 
služeb, p. o., IČ: 70890595, dar ve výši 2 000 Kč určen na provozní náklady centra  
v roce 2021, předpis platby - účetní doklad číslo 340012 ze dne 14. 4. 2021, platba 
daru - bankovní výpis k účtu vedenému u Komerční banky, a. s. č. 61 a zaúčtovaná 
účetním dokladem číslo 200043 ze dne 14. 4. 2021 

- Darovací smlouva: uzavřená mezi FCC Litovel, s. r. o., IČ: 25887858 (dárce) a Městem 
Litovel (obdarovaný) na částku 236 830 Kč dne 3. 5. 2021; účelem uzavření smlouvy  
je podpora školních, sportovních a ekologických aktivit v roce 2021, darovací smlouva 
schválena usnesením zastupitelstva města dne 22. 4. 2021, smlouva zveřejněna  
v registru smluv dne 4. 5. 2021;  

- přijetí daru upraveno rozpočtovým opatřením č. 9/2021 schváleném Radou města 
Litovel dne 20. května 2021, příjem daru - bankovní výpis k účtu vedenému u Komerční 
banky, a. s. č. 94 ze dne 12. 5. 2021 a zaúčtovaný dokladem číslo 500082 dne  
12. 5. 2021 

- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Smlouva číslo 2021002  
o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel na základě usnesení  
RM 1646/47c uzavřená dne 27. 1. 2021 s příjemcem Český kynologický svaz ZKO 
Litovel-049, IČ: 72062673 ve výši 15 000 Kč, účel poskytnutí dotace: podpora činnosti  
v roce 2021, vyúčtování dotace do 31. 1. 2022, Žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku na provoz v roce 2021 ze dne 18. 10. 2020;  

- předpis dotace - účetní doklad číslo 340015 ze dne 16. 2. 2021 - zaúčtování dotace 
dohadem do nákladů města, platba - bankovní výpis k účtu vedenému u Komerční 
banky, a. s. č. 29, zaúčtovaná účetním dokladem číslo 200099 ze dne 17. 2. 2021, 
výdaje na dotaci zohledněny v Rozpočtovém opatření č. 2/2021 schváleném 
zastupitelstvem města dne 28. 1. 2021 a zveřejněném na úřední desce města dne  
22. 2. 2021 (§ 3429, pol. 5222); 

- Finanční vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2021002 ve výši 15 000 Kč 
předložené příjemcem dotace Český kynologický svaz ZKO Litovel-049 ze dne  
25. 1. 2022, Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel ze dne  
25. 1. 2022 

- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Smlouva číslo 2021001  
o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel na základě usnesení  
RM 1646/47b uzavřená dne 24. 2. 2021 s příjemcem Českomoravský svaz chovatelů 
poštovních holubů, místní spolek Litovel, z. s. ve výši 3 000 Kč, účel poskytnutí dotace: 
podpora činnosti v roce 2021, Žádost o finanční příspěvek města Litovle 2021 ze dne 
14. 9. 2020, výdajový pokladní doklad číslo 37 ze dne 24. 2. 2021 zaúčtovaný účetním 
dokladem číslo 260016 ze dne 24. 2. 2021, výdaje na dotaci zohledněny  
v Rozpočtovém opatření č. 1/2021 schváleném radou města dne 18. 1. 2021  
a zveřejněném na úřední desce města dne 27. 1. 2021 (§ 3429, pol. 5222); 

- Dle pravidel stanovených směrnicí Města se k poskytnutým příspěvkům v částce  
do 5 000 Kč nemusí podávat finanční vyúčtování 

- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Smlouva číslo 2021006  
o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel na základě usnesení  
RM 1646/47g uzavřená dne 5. 2. 2021 s příjemcem Domov se zvláštním režimem 
Bílsko, o.p.s. ve výši 50 000 Kč, účel poskytnutí dotace: podpora činnosti v roce 2021, 
vyúčtování dotace do 31. 1. 2022, Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz 
DZR Bílsko, o.p.s. v roce 2021;  
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- předpis dotace - účetní doklad číslo 340018 ze dne 16. 2. 2021 - zaúčtování dotace 
dohadem do nákladů města, platba - bankovní výpis k účtu vedenému u Komerční 
banky, a. s. č. 29, zaúčtovaná účetním dokladem číslo 200102 ze dne 17. 2. 2021, 
výdaje na dotaci zohledněny v Rozpočtovém opatření č. 1/2021 schváleném radou 
města dne 18. 1. 2021 a zveřejněném na úřední desce města dne 27. 1. 2021 (§ 4357, 
pol. 5221);  

- Finanční vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2021006 ze dne 19. 4. 2021 

- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Smlouva číslo 2021030  
o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel na základě usnesení  
ZML 9/21n uzavřená dne 22. 2. 2021 s příjemcem Charita Šternberk, IČ: 45238642  
ve výši 150 000 Kč, účel poskytnutí dotace: provozní náklady mateřského centra 
Rybníček v roce 2021, vyúčtování dotace do 31. 1. 2022, smlouva zveřejněna  
v registru smluv dne 23. 2. 2021, Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz  
v roce 2021 ze dne 12. 10. 2020;  

- předpis dotace - účetní doklad číslo 340036 ze dne 24. 2. 2021 - zaúčtování dotace 
dohadem do nákladů města, platba - bankovní výpis k účtu vedenému u Komerční 
banky, a. s. č. 34, zaúčtovaná účetním dokladem číslo 200156 ze dne 25. 2. 2021, 
výdaje na dotaci zohledněny v Rozpočtovém opatření č. 2/2021 schváleném 
zastupitelstvem města dne 28. 1. 2021 a zveřejněném na úřední desce města dne  
22. 2. 2021 (§ 3900, pol. 5223); 

- Finanční vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2021030 ve výši 150 000 Kč 
předložené příjemcem dotace Charita Šternberk ze dne 12. 1. 2022, Závěrečná zpráva 
k vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel ze dne 12. 1. 2022 

- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Smlouva číslo 2020032  
o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel uzavřená dne 2. 2. 2021  
s příjemcem TJ TATRAN Litovel, z. s., IČ: 14615371 ve výši 3 000 000 Kč, účel 
poskytnutí dotace: zabezpečení přípravy a činnosti v oficiálních mistrovských soutěžích 
a zabezpečení provozuschopnosti sportovního areálu a údržby hřišť v roce 2021, 
vyúčtování dotace do 31. 1. 2022, uzavření smlouvy schváleno usnesením 
Zastupitelstva města Litovel č. ZML 9/21p dne 28. 1. 2021, smlouva o poskytnutí 
dotace zveřejněna v registru smluv dne 22. 2. 2021, Žádost o finanční příspěvek  
TJ TATRAN Litovel v roce 2021 ze dne 5. 10. 2020;  

- Dle uzavřené smlouvy jsou nastavené podmínky pro vyplácení dotace takto:  
do 14 dní od podpisu smlouvy bude poskytnuta záloha na měsíc leden a únor ve výši 
1/12 dotace na každý měsíc, další zálohy budou poskytovány do 30 dnů po vyúčtování 
předchozí zálohy, a to ve výši vyúčtované dotace, max. však 1/12 dotace, případné 
rozdíly budou poskytnuty na základě písemné žádosti příjemce;  

- výdaje na dotaci zohledněny v Rozpočtovém opatření č. 2/2021 schváleném 
zastupitelstvem města dne 28. 1. 2021 a zveřejněném na úřední desce města dne  
22. 2. 2021 (§ 3419, pol. 5222); 

- Předpis zálohové platby ve výši 500 000 Kč - účetní doklad číslo 340041 ze dne  
24. 2. 2021, platba - bankovní výpis k účtu vedenému u Komerční banky, a. s. č. 35, 
zaúčtovaná účetním dokladem číslo 200161 ze dne 26. 2. 2021; 

- Částečné vyúčtování poskytnuté dotace za období leden - duben 2021, předpis 
zálohové platby ve výši 213 851,89 Kč - účetní doklad číslo 340011 ze dne 9. 8. 2021, 
platba - bankovní výpis k účtu vedenému u Komerční banky, a. s. č. 136, zaúčtovaná 
účetním dokladem číslo 200080 ze dne 11. 8. 2021; 

- V období březen - prosinec 2021 bylo v zálohových platbách vyplaceno 2 009 850 Kč, 
tzn. že v roce 2021 bylo celkem vyplaceno 2 509 850 Kč a v rámci dílčích vyúčtování 
čerpání jednotlivých poskytnutých záloh z rozpočtu města bylo vyčerpáno celkem  
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2 286 793,59 Kč. Nevyčerpaná část dotace ve výši 223 056,41 Kč byla vrácena na účet 
poskytovatele dotace dne 28. 1. 2022. Rozpočet upraven rozpočtovým opatřením  
č. 23/2021 schváleném usnesením Rady města Litovel č. 2318/69 dne 27. 1. 2022  
a zveřejněném na internetových stránkách města www.litovel.eu dne 9. 2. 2022 

- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Smlouva číslo 2021019  
o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel na základě usnesení  
ZML 9/21c uzavřená dne 15. 2. 2021 s příjemcem Akselit z. s., IČ: 06302734 ve výši 
150 000 Kč, účel poskytnutí dotace: přeprava členů spolku - seniorů od 65 let a osob  
s omezenou hybností pohybu TP, ZTP a ZTP/P v roce 2021, vyúčtování dotace  
do 31. 1. 2022, smlouva zveřejněna v registru smluv dne 17. 2. 2021, Žádost  
o poskytnutí finančního příspěvku na provoz v roce 2021 ze dne 14. 10. 2020;  

- předpis dotace - účetní doklad číslo 340024 ze dne 16. 2. 2021 - zaúčtování dotace 
dohadem do nákladů města, platba - bankovní výpis k účtu vedenému u Komerční 
banky, a. s. č. 29, zaúčtovaná účetním dokladem číslo 200108 ze dne 17. 2. 2021, 
výdaje na dotaci zohledněny v Rozpočtovém opatření č. 2/2021 schváleném 
zastupitelstvem města dne 28. 1. 2021 a zveřejněném na úřední desce města dne  
22. 2. 2021 (§ 3900, pol. 5222); 

- Finanční vyúčtování dotace poskytnuté dle smlouvy č. 2021019 ve výši 150 000 Kč 
předložené příjemcem dotace Akselit z. s. ze dne 12. 1. 2022, Závěrečná zpráva  
k vyúčtování dotace z rozpočtu města Litovel ze dne 12. 1. 2022 

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace 
ve výši 50 000 Kč uzavřená s Olomouckým krajem (poskytovatel) dne 28. 6. 2021  
na částečnou úhradu výdajů na "Litovelské slavnosti v rámci EHD a podpory 
cestovního ruchu", dotaci lze použít pouze na honoráře, přijetí dotace a uzavření 
smlouvy schváleno usnesením Zastupitelstva města Litovel č. ZM/8/24/2021 dne  
17. 6. 2021, použití dotace nejpozději do 31. 12. 2021, vyúčtování poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2022, Rozpočtové opatření na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
50 000 Kč ze dne 12. 7. 2021 na částečnou úhradu výdajů na akci "Litovelské slavnosti 
v rámci EHD a podpory cestovního ruchu" (ÚZ 00555), předpis podmíněné pohledávky 
zaúčtovaný na podrozvahu - účetní doklad č. 100001 ze dne 1. 7. 2021, neinvestiční 
dotace přijata dne 12. 7. 2021 - bankovní výpis č. 34 k účtu vedenému u Komerční 
banky, a. s. ze dne 12. 7. 2021 a zaúčtována účetním dokladem č. 100007 ze dne  
12. 7. 2021, příjem dotace i účelově určený výdaj upraven v rozpočtovém opatření  
č. 14/2021 schváleném radou města dne 5. 8. 2021 a zveřejněném na internetových 
stránkách města dne 23. 8. 2021, účetní doklad č. 320105 ze dne 30. 8. 2021 - 
zaúčtování předpisu faktury ve výši 85 000 Kč, faktura za kulturní vystoupení v Litovli 
uhrazena dne 2. 9. 2021 - bankovní výpis č. 149 k běžnému účtu vedenému  
u Komerční banky, a. s. ze dne 2. 9. 2021 a zaúčtována účetním dokladem č. 200003 
ze dne 2. 9. 2021; 

- Závěrečná zpráva včetně finančního vyúčtování přijaté dotace z Olomouckého kraje 
ze dne 26. 1. 2022, proúčtování dotace do výnosů města dokladem č. 100018 ze dne 
31. 12. 2021 

- Smlouvy nájemní: Smlouva o nájmu pozemku č. SML/0157/2021/MH uzavřená  
s nájemci - M. K. a K. K. dne 15. 8. 2021 (město pronajímatel); pronájem části 
pozemku p. č. 186/4 ostatní plocha o výměře 258 m2 za účelem zajištění občerstvení 
pro návštěvníky přírodního zatopeného lomu, záměr pronájmu zveřejněn na úřední 
desce města v termínu od 28. 5. 2021 do 14. 6. 2021, uzavření smlouvy schváleno 
usnesením Rady města Litovle číslo 2027/59 dne 5. 8. 2021; 

- Úhrada poměrné části nájemného - bankovní výpis č. 244 k účtu vedenému  
u Komerční banky, a. s. ze dne 8. 12. 2021 a zaúčtovaná účetním dokladem číslo 
500050 ze dne 8. 12. 2021 
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- Smlouvy nájemní: Smlouva o nájmu uzavřená s nájemcem STAVBEX s. r. o.,  
IČ: 07890281 dne 22. 4. 2021 (město pronajímatel); pronájem v I. nadzemním podlaží 
v objektu č. p. 816 o výměře 48 m2 za účelem uskladnění drobného stavebního 
materiálu, záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce města v termínu od 8. 3. 2021 
do 24. 3. 2021, uzavření smlouvy o nájmu schváleno usnesením Rady města Litovle 
číslo RM/1727/49/2021 dne 25. 2. 2021; 

- doložena kontrola předpisů a úhrad nájemného za období květen - září 2021 

- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Směnná smlouva 
SML/0066/2021/TAJ (bez doplatku) uzavřená mezi občankou města (první směňující)  
a městem Litovel (druhý směňující) dne 22. 1. 2021; směna nemovité věci - pozemek 
p. č. 856/114 o výměře 49 m2 v k.ú. Litovel za pozemek p. č. 856/115 o výměře 49 m2 
v k. ú. Litovel, záměr směny zveřejněn na úřední desce města v termínu od 5. 10. 2020 
do 31. 10. 2020, směna pozemků schválena Zastupitelstvem města Litovel dne  
5. 11. 2020 usnesením č. ZML/12/20/2020, Návrh na vklad práva do katastru 
nemovitostí podán dne 10. 2. 2021; 

- zařazení a vyřazení pozemků z a do majetku města, účetní doklad č. 810003 ze dne 
10. 2. 2021, zařazení: inventární číslo DHM000115845 a vyřazení: inventární číslo 
DHM000115844 

- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Smlouva o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/OOL/5274/2020-OOLM 
uzavřená mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce)  
a Městem Litovel (nabyvatel) dne 9. 2. 2021, bezúplatné nabytí pozemku p. č. 757/22 - 
ostatní plocha schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM/29/16/2020 dne  
21. 5. 2020, Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí ze dne 25. 2. 2021; 

- zařazeno do majetku města dokladem číslo 810011 dne 25. 2. 2021, napravení ceny 
dle informace od převodce doúčtovaná účetním dokladem číslo 810001 ze dne  
26. 4. 2021, zařazovací protokol - inv. č. DHM000115846 

- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva  
č. SML/0068/2021/TAJ uzavřená s kupujícím občanem dne 26. 2. 2021 (město 
prodávající); prodej pozemku parc. č. 856/55 o výměře 321 m2 - ostatní plocha v k. ú. 
Litovel, obec Litovel za cenu 80 250 Kč, součástí pozemku p. č. 856/55 je 1 ks 
okrasného porostu - dub letní (cena ve výši 30 000 Kč stanovena znaleckým posudkem 
č. 3627-07/2021), záměr prodat pozemek včetně vzrostlého stromu byl zveřejněn  
na úřední desce města v termínu od 5. 10. 2020 do 30. 10. 2020, odprodej pozemku 
včetně vzrostlého stromu schválilo Zastupitelstvo Města Litovel dne 5. 11. 2020 
usnesením č. ZM/6/20/2020, Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí ze dne  
8. 3. 2021, kupní smlouva zveřejněna v registru smluv dne 26. 2. 2021; 

- prodej pozemku je zohledněn ve schváleném rozpočtu na rok 2021, příjem - účetní 
doklad číslo 500008 ze dne 1. 3. 2021 - zaúčtování platby ve výši 110 250 Kč  
za pozemek a dub letní na bankovní účet města vedený u Komerční banky, a. s., 
bankovní výpis číslo 43 ze dne 1. 3. 2021, účetní doklad číslo 810004 ze dne  
8. 3. 2021 - zaúčtování vyřazení pozemku z majetku města, Vyřazovací protokol 
dlouhodobého majetku Inventární číslo MAJ000054 k datu 8. 3. 2021 

- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva uzavřená 
s prodávajícím J. J. dne 21. 10. 2021 (město kupující); koupě nemovité věci - nově 
odděleného pozemku parc. č. 281/5 ostatní plocha/silnice o výměře 4 m2  
a parc. č. 281/4 o výměře 36 m2, ostatní plocha/ostatní komunikace v k. ú. 
Rozvadovice, sjednaná kupní cena ve výši 10 000 Kč, výkup pozemků schválilo 
Zastupitelstvo města Litovel dne 23. 9. 2021 usnesením č. ZM/13/26/2021, Návrh  
na vklad práva do katastru nemovitostí podán dne 27. 10. 2021; 
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- kupní cena uhrazena dne 25. 10. 2021 - pokladní doklad č. 29 ze dne 25. 10. 2021, 
výdaj zohledněn ve schváleném rozpočtu města na rok 2021 (§ 2219), účetní doklad  
č. 810014 ze dne 27. 10. 2021 - zaúčtování zařazení pozemků do majetku města, 
majetkový doklad - příjem: inventární číslo DHM000115924 a DHM000115925 

- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru číslo 99008372946 uzavřená dne 9. 4. 2014 
s Komerční bankou, a. s. na dofinancování podílu města k akcím spolufinancovaným  
z fondů EU a případné financování jiných investičních akcí; měsíční splátka jistiny  
ve výši 416 667 Kč, poslední splátka dne 31. 3. 2026; úhrady splátek úvěru zohledněny 
ve schváleném rozpočtu města na rok 2021; pravidelná měsíční splátka jistiny ve výši 
416 667 Kč - bankovní výpis č. 10 k úvěrovému účtu vedenému u Komerční banky,  
a. s. ze dne 1. 10. 2021 a zaúčtovaná účetním dokladem č. 470001 ze dne 30. 9. 2021;  

- Opis účetních dat účtu 451.0210 - Dlouhodobé úvěry - kontrola pravidelných 
měsíčních splátek jistiny za období 1 - 12/2021 

- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva č. 08018471 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí uzavřená dne 
30. 3. 2011 na akci "Kanalizace a ČOV Litovel - dokončení", Dodatek č. 2 ke smlouvě 
č. 08018471 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne  
10. 4. 2018 - zveřejněno v registru smluv dne 13. 4. 2018; úhrady splátek půjčky 
zohledněny ve schváleném rozpočtu města na rok 2021; pravidelná čtvrtletní splátka  
ve výši 241 338 Kč - zaúčtovaná účetním dokladem č. 100003 dne 22. 9. 2021, 
bankovní výpis k běžnému účtu vedenému u Komerční banky, a. s. č. 47 ze dne  
22. 9. 2021; 

- Poslední splátka půjčky ve výši 117 198,41 Kč zaúčtována dokladem č. 299138 dne 
6. 12. 2021 k běžnému účtu vedenému u Komerční banky a. s. ze dne 6. 12. 2021, 
Půjčka k datu 6. 12. 2021 byla splacena řádně a včas;  

- Opis účetních dat účtu 451.0142 - Dlouhodobé úvěry - kontrola pravidelných 
čtvrtletních splátek jistiny za období 1 - 12/2021  

- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva č. 12131461 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí uzavřená dne 
15. 9. 2014 na akci "Litovel - napojení místních částí Rozvadovice, Unčovice, Březové, 
Víska a Chudobín na kanalizaci", Dodatek č. 1 ke smlouvě 12131461 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 10. 4. 2018 - zveřejněno  
v registru smluv dne 13. 4. 2018; úhrady splátek půjčky zohledněny ve schváleném 
rozpočtu města na rok 2021; pravidelná čtvrtletní splátka ve výši 211 623 Kč - 
zaúčtovaná účetním dokladem č. 100002 dne 22. 9. 2021, bankovní výpis k běžnému 
účtu vedenému u Komerční banky, a. s. č. 47 ze dne 22. 9. 2021; 

- Opis účetních dat účtu 451.0140 - Dlouhodobé úvěry - kontrola pravidelných 
čtvrtletních splátek jistiny za období 1 - 12/2021 

- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru číslo 7410010200243 uzavřená dne  
30. 9. 2010 s Komerční bankou, a. s. na dofinancování stavebních akcí schválených 
zastupitelstvem města Litovel; měsíční splátka jistiny ve výši 416 670 Kč, poslední 
splátka 31. 3. 2023; úhrady splátek úvěru zohledněny ve schváleném rozpočtu města 
na rok 2021; pravidelná měsíční splátka jistiny ve výši 416 670 Kč - bankovní výpis č. 9 
k úvěrovému účtu vedenému u Komerční banky, a. s. ze dne 30. 9. 2021 a zaúčtovaná 
účetním dokladem č. 461001 ze dne 30. 9. 2021; 

- Opis účetních dat účtu 451.0100 - Dlouhodobé úvěry - kontrola pravidelných 
měsíčních splátek jistiny za období 1 - 12/2021  

- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva č. 11086794 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí uzavřená dne 
27. 6. 2014 na akci "Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky", 
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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11086794 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR ze dne 10. 4. 2018 - zveřejněno v registru smluv dne 13. 4. 2018; úhrady 
splátek půjčky zohledněny ve schváleném rozpočtu města na rok 2021; pravidelná 
čtvrtletní splátka ve výši 963 365 Kč - zaúčtovaná účetním dokladem č. 100004 dne  
22. 9. 2021, bankovní výpis k běžnému účtu vedenému u Komerční banky, a. s. č. 47 
ze dne 22. 9. 2021 

- Smlouvy o přijetí úvěru: zkontrolovány nesplacené zůstatky přijatých půjček  
č. 12131461 a 11086794 dle odsouhlasovacích dopisů zaslaných poskytovatelem 
(Státním fondem životního prostředí ČR) na účetní stav účtu 451 - Dlouhodobé úvěry 
(AU 0140) vykázaný v Hlavní knize účetnictví ke dni 31. 12. 2021 

- Smlouvy o půjčce: Smlouva o zápůjčce č. 1/2021 (evidenční č. SML/0120/2021/TAJ) 
uzavřená s vydlužitelem - občankou města dne 19. 5. 2021 (město zapůjčitel); smlouva 
zveřejněna v registru smluv dne 20. 5. 2021; poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje 
bydlení (FRB) města Litovel schválilo usnesením č. ZM/20/22/2021a zastupitelstvo 
města dne 22. 4. 2021; výdaj zohledněn ve schváleném rozpočtu města na rok 2021, 
poskytnutí 1. části zápůjčky ve výši 63 441 Kč - účetní doklad č. 660001 ze dne  
8. 7. 2021, bankovní výpis č. 2021/26 k běžnému účtu č. 221290734 vedenému  
u Československé obchodní banky, a. s. ze dne 8. 7. 2021 (finanční prostředky zaslány 
přímo na účet žadatelky - výjimku schválilo zastupitelstvo města dne 17. 6. 2021 
usnesením č. ZM/17/24/2021), poskytnutí 2. části zápůjčky ve výši 89 516,64 Kč - 
účetní doklad č. 660003 ze dne 21. 9. 2021, bankovní výpis č. 2021/36 k běžnému účtu 
č. 221290734 vedenému u Československé obchodní banky, a. s. ze dne 21. 9. 2021, 
Opis účetních dat účtovaných pod ORG 12021 za období 9/2021 - úhrada 1. splátky 
dle smlouvy; 

- Poskytnutí 3. části zápůjčky ve výši 101 874,05 Kč - účetní doklad č. 660001  
na částku 92 010,55 Kč ze dne 5. 10. 2021 a účetní doklad č. 660002 na částku  
9 863,50 Kč ze dne 5. 10. 2021, bankovní výpis č. 2021/10 k běžnému účtu  
č. 221290734 vedenému u Československé obchodní banky, a. s. ze dne 5. 10. 2021, 
poskytnutí 4. části zápůjčky ve výši 23 347 Kč - účetní doklad č. 660004 ze dne  
4. 11. 2021, bankovní výpis č. 2021/11 k běžnému účtu č. 221290734 vedenému  
u Československé obchodní banky, a. s. ze dne 4. 11. 2021, poskytnutí 5. části 
zápůjčky ve výši 24 253 Kč - účetní doklad č. 660005 ze dne 25. 11. 2021, bankovní 
výpis č. 2021/11 k běžnému účtu č. 221290734 vedenému u Československé obchodní 
banky, a. s. ze dne 25. 11. 2021; 

- Opis účetních dat účtovaných pod ORG 12021 za období 10 - 12/2021 

- Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení služebnosti  
č. 2220/2021-SML/717/625-10/Ru uzavřená s povinným Povodí Moravy, s. p., Brno,  
IČ: 70890013 dne 22. 12. 2021 (město oprávněný - č. smlouvy SML/0265/2021/MH); 
zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1635/2 - vodní plocha, v k.ú. Litovel 
dotčeného stavbou pod názvem "Cyklistická stezka Litovel - Tři Dvory" - konkrétně 
lávka; věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, jednorázová náhrada ve výši  
1 584 Kč bez DPH; uzavření smlouvy schváleno usnesením rady města  
č. RML/2178/64/2021 ze dne 4. 11. 2021, faktura přijatá č. 2090 (VS 201210952) 
vystavená povinným dne 20. 12. 2021 se splatností dne 10. 1. 2022, předpis závazku - 
účetní doklad č. 320307 ze dne 23. 12. 2021, jednorázová náhrada ve výši 1 916,64 Kč 
včetně DPH uhrazena dne 30. 12. 2021 - bankovní výpis č. 228 k účtu vedenému  
u Komerční banky, a. s. ze dne 30. 12. 2021 a zaúčtována účetním dokladem  
č. 200515 ze dne 30. 12. 2021, zařazení věcného břemene do majetku města - účetní 
doklad č. 810008 ze dne 24. 1. 2022, Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí  
ze dne 15. 3. 2022 

- Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  
č. IE-12-8004970/VB/085 uzavřená s oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035 
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dne 29. 6. 2021 (město povinný); zřízení věcného břemene k 16 pozemkům, na kterých 
je uloženo podzemní vedení NN, věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu neurčitou, 
jednorázová úplata činí v celkové výši 454 567,50 Kč bez DPH, uzavření smlouvy 
schváleno usnesením rady města č. RML/1797/50/2021 ze dne 18. 3. 2021, smlouva 
zveřejněna v registru smluv dne 27. 7. 2021, informace o vyznačení plomby v katastru 
nemovitostí ke dni 22. 7. 2021, účetní doklad č. 810003 ze dne 22. 7. 2021 - 
přeúčtování pozemků na zvláštní analytické účty pro vedení pozemků zatížených 
věcným břemenem; 

- Faktura č. 125 vystavená městem dne 15. 11. 2021 ve výši 454 567,50 Kč bez DPH 
za náhradu zřízení věcného břemene, předpis pohledávky - účetní doklad č. 310019  
ze dne 15. 11. 2021, úhrada pohledávky - účetní doklad č. 500107 ze dne 15. 12. 2021, 
bankovní výpis č. 249 k běžnému účtu vedenému u Komerční banky, a. s. ze dne  
15. 12. 2021 

- Smlouvy o výpůjčce: č. LIT 2169/2021 uzavřená s SCMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Savín, IČ: 69210632 (vypůjčitel) a městem Litovel (půjčitel) dne 8. 2. 2021; předmětem 
uzavřené smlouvy je bezúplatné užívání sklepních prostor nacházejících se v objektu  
č. p. 15 v Litovli, místní část Savín za účelem konání schůzí, školení a dalších aktivit 
členů SDH Savín a zásahové jednotky; záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce 
města v termínu od 30. 11. 2020 do 16. 12. 2020, uzavření smlouvy schváleno 
usnesením Rady města Litovel č. RM/1649/47/2021 dne 18. 1. 2021  

usnesení, zápisy, apod. 

- Vnitřní předpis a směrnice: Vnitroorganizační směrnice k zajištění účetnictví účetní 
jednotky číslo7/2019/RML schválena usnesením rady města č. 865/23 dne  
12. 12. 2019 s účinností od 2. 1. 2020 

- Vnitřní předpis a směrnice: Směrnice Rady města Litovel č. 2/2019/RML pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách města Litovel schválená radou města Litovel dne  
31. 1. 2019 s účinností od 1. 2. 2019 

- Zápisy z jednání rady včetně usnesení: ze 47. schůze dne 18. 1. 2021 až z 63. schůze 
dne 14. 10. 2021 

- Zápisy z jednání rady včetně usnesení: z 64. schůze dne 4. 11. 2021 až z 67. schůze 
dne 9. 12. 2021 

- Zápisy z jednání Kontrolního výboru města Litovel č. 7/21 ze dne 8. 9. 2021, č. 8/21  
ze dne 10. 11. 2021 a č. 9/21 ze dne 15. 12. 2021 

- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Usnesení z 27. zasedání ze dne  
18. 11. 2021 a z 28. zasedání ze dne 9. 12. 2021 

- Zápisy z jednání Kontrolního výboru města Litovel č. 1/21 ze dne 17. 2. 2021, č. 2/21 
ze dne 7. 4. 2021, č. 3/21 ze dne 14. 4. 2021, č. 4/21 ze dne 12. 5. 2021, č. 5/21  
ze dne 9. 6. 2021 a č. 6/21 ze dne 11. 8. 2021 

- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Usnesení z 21. zasedání ze dne  
28. 1. 2021, z 22. zasedání ze dne 22. 4. 2021, z 23. zasedání ze dne 27. 5. 2021,  
z 24. zasedání ze dne 17. 6. 2021, z 25. zasedání ze dne 13. 7. 2021 a z 26. zasedání 
ze dne 23. 9. 2021 

- Zápis z 19. jednání finančního výboru ze dne 20. 4. 2021, z 20. jednání ze dne  
15. 6. 2021, z 21. jednání ze dne 22. 9. 2021, z 22. jednání ze dne 6. 10. 2021  
a z 23. jednání ze dne 23. 11. 2021 

fondy 

- Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: Tvorba Fondu rezerv  
na obnovu vodovodů a kanalizací pro rok 2021 dle schváleného rozpočtu města na rok 
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2021; tvorba fondu - účetní doklad č. 610001 ze dne 28. 4. 2021, vazba na účty 
419.0141 a 401.0180;  

- Opisy účetních dat na účtech 419.0181, 419.0010 sestaveny za období 1 - 12/2021; 
bankovní výpis č. 12 k běžnému účtu č. 1222-3620811 vedenému u Komerční banky, 
a. s. za období 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021 - kontrola zůstatku účtu 236 - Běžné účty 
fondů územních samosprávných celků (AÚ 0140) ke dni 31. 12. 2021 

- Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: Zásady o vytvoření a použití 
účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Litovel schváleny  
na jednání zastupitelstva města Litovel dne 14. 12. 2017 s účinností od 1. 1. 2018; 
splátky zápůjček od občanů a čerpání nových zápůjček pro rok 2021 dle schváleného 
rozpočtu města na rok 2021, Opis účetních dat na účtu 419.0161 a Opis účetních dat 
na účtu 401.0160 sestaveny za období 1 - 9/2021; bankovní výpis č. 2021/09  
k běžnému účtu č. 221290734 vedenému u Československé obchodní banky, a. s.  
za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021, strana 1/2 - kontrola zůstatku účtu 236 - Běžné účty 
fondů územních samosprávných celků (AÚ 0160) ke dni 30. 9. 2021; 

- Opis účetních dat na účtu 419.0161 a Opis účetních dat na účtu 401.0160 sestaveny 
za období 1 - 12/2021; bankovní výpis č. 2021/12 k běžnému účtu č. 221290734 
vedenému u Československé obchodní banky, a. s. za období 1. 12. 2021 -  
31. 12. 2021, strana 1/2 - kontrola zůstatku účtu 236 - Běžné účty fondů územních 
samosprávných celků (AÚ 0160) ke dni 31. 12. 2021 

- Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: Statut fondu rezerv  
na zajištění přípravy a realizace protipovodňových opatření s účinností od 1. 7. 2017; 
tvorba Fondu rezerv na zajištění přípravy a realizace protipovodňových opatření pro rok 
2021 dle schváleného rozpočtu města na rok 2021; vazba na účty 419.0181  
a 401.0180; Opisy účetních dat na účtech 419.0181, 419.0180 sestaveny za období  
1 - 9/2021; bankovní výpis č. 9 k běžnému účtu č. 35-1828700247 vedenému  
u Komerční banky, a. s. za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021 - kontrola zůstatku účtu  
236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků (AÚ 0180) ke dni 30. 9. 2021; 

- Opisy účetních dat na účtech 419.0181, 419.0180 sestaveny za období 1 - 12/2021; 
bankovní výpis č. 12 k běžnému účtu č. 35-1828700247 vedenému u Komerční banky, 
a. s. za období 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021 - kontrola zůstatku účtu 236 - Běžné účty 
fondů územních samosprávných celků (AÚ 0180) ke dni 31. 12. 2021 

- Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: návrh rozpočtu peněžních 
fondů je součástí rozpočtu města na rok 2021, byl zveřejněn v elektronické podobě  
na adrese www.litovel.eu ve dnech 20. 10. 2020 - 24. 11. 2020; Rozpočet je schválený 
usnesením zastupitelstva města dne 5. 11. 2020; schválený rozpočet na rok 2021 byl 
zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v elektronické podobě na internetových stránkách města www.litovel.eu dne 
24. 11. 2020 

- Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: Statut sociálního fondu  
s účinností od 1. 5. 2013, Změna statutu sociálního fondu schválená zastupitelstvem 
města dne 22. 2. 2018, Kolektivní smlouva platná od 1. 1. 2014, Dodatek č. 1  
ke Kolektivní smlouvě ze dne 17. 4. 2014, Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě ze dne 
30. 5. 2014, Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě ze dne 12. 6. 2015, Dodatek č. 4  
ke kolektivní smlouvě ze dne 10. 2. 2017, Dodatek č. 5 ke Kolektivní smlouvě ze dne  
2. 1. 2018; 

- Tvorba a čerpání sociálního fondu ve výši 1 578 000 Kč pro rok 2021 bylo součástí 
schváleného rozpočtu města na rok 2021, změny rozpočtu sociálního fondu v souladu 
se statutem sociálního fondu (vyúčtování roku 2020 podle skutečně vyplacených 
mzdových prostředků); převod z účtu 231 - bankovní výpis k běžnému účtu  
č. 9005-3727811 vedenému u Komerční banky, a. s. ze dne 23. 3. 2021, 17. 5. 2021  
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a 10. 8. 2021, tvorba fondu - účetní doklad č. 640001 ze dne 23. 3. 2021, účetní doklad 
č. 640005 ze dne 17. 5. 2021, účetní doklad č. 640001 ze dne 10. 8. 2021, účtování 
sociálního fondu ve vazbě na účet 401.0100 - Opisy účetních dat na účtech 419.0100, 
419.0101 a 419.011x sestaveny za období 1 - 9/2021; 

- tvorba fondu - účetní doklad č. 640004 ze dne 13. 10. 2021, účtování sociálního fondu 
ve vazbě na účet 401.0100 - Opisy účetních dat na účtech 419.0100, 419.0101  
a 419.011x sestaveny za období 1 - 12/2021, bankovní výpis č. 36 k běžnému účtu  
č. 107-3620811 vedenému u Komerční banky, a. s. k datu 31. 12. 2021 - kontrola 
zůstatku účtu 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků (AÚ 0100) ke dni 
31. 12. 2021 

ostatní 

- Akce "Modernizace a rozšíření kamerového systému":  

- veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo režim zákona  
č. 134/2016 Sb. a v souladu s vnitřní směrnicí č. 2/2019/RML pro zadávání veřejných 
zakázek Města Litovel ze dne 1. 2. 2019; o výběru dodavatele rozhodl příslušný 
vedoucí odboru dle bodu 3.1 směrnice;  

- Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem Mám přehled, s.r.o., Velký Týnec,  
IČO: 02443996, dne 25. 8. 2021 s cenou díla 498 902 Kč bez DPH (603 671 Kč  
vč. DPH) zveřejněna v registru smluv dne 27. 8. 2021, předmětem smlouvy  
je "Modernizace a rozšíření kamerového systému Avigilon, Etapa 7" ve městě Litovli, 
termín dokončení díla je do 15. 10. 2021, uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno radou 
města dne 5. 8. 2021 usnesením č. RM/2055/59/2021; 

- Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 119 400 Kč uzavřená dne 28. 6. 2021  
s Olomouckým krajem (město Litovel příjemce dotace) na částečnou úhradu výdajů  
na projekt "Modernizace a rozšíření kamerového systému", použití dotace  
do 31. 1. 2022, vyúčtování dotace včetně závěrečné zprávy do 28. 2. 2022, celkové 
předpokládané uznatelné výdaje činí 582 305 Kč, příjemce je povinen na tento účel 
vynaložit nejméně 50 % z vlastních a jiných zdrojů; přijetí dotace a uzavření smlouvy 
schváleno usnesením Zastupitelstva města č. ZM/9/24/2021 dne 17. 6. 2021; 
Rozpočtové opatření KÚOK OE ze dne 7. 7. 2021 na účelovou investiční dotaci  
na částečnou úhradu výdajů na projekt "Modernizace a rozšíření kamerového 
systému", příjem dotace a její čerpání upraveno Rozpočtovým opařením č. 14/2021 
schváleným usnesením rady města č. RM/2039/59/2021 dne 5. 8. 2021 a následně 
zveřejněným na internetových stránkách města dne 23. 8. 2021; účetní doklad  
č. 100002 ze dne 1. 7. 2021 - předpis podmíněné pohledávky na podrozvahové účty, 
účetní doklad č. 100005 ze dne 7. 7. 2021 - odúčtování podmíněné pohledávky  
z podrozvahy a zaúčtování přijetí dotace na bankovní účet města vedený u Komerční 
banky, a. s., bankovní výpis Komerční banky, a. s. č. 32 ze dne 7. 7. 2021 

- Faktura - daňový doklad č. 2101291 vystavená dodavatelem Mám přehled, s. r. o., 
Velký Týnec dne 15. 10. 2021 přijatá dne 1. 11. 2021 na částku 603 671 Kč včetně 
DPH (498 901 Kč bez DPH) na modernizaci a rozšíření kamerového systému, předpis 
závazku - účetní doklad č. 320102 ze dne 1. 11. 2021, úhrada závazku - účetní doklad 
č. 200111 ze dne 12. 11. 2021, bankovní výpis č. 198 k běžnému účtu vedenému  
u Komerční banky, a. s. ze dne 12. 11. 2021; 

- zaúčtování dohady investiční dotace z Olomouckého kraje ve výši 119 400 Kč - účetní 
doklad č. 100017 ze dne 31. 12. 2021; 

- Předávací protokol číslo 20211015 o odevzdání a převzetí kamerového systému 
"Modernizace a rozšíření kamerového systému Avigilon, Etapa 7" ze dne 15. 10. 2021;  

- Zaúčtování technického zhodnocení do majetku města - účetní doklad č. 8100001  
ze dne 1. 11. 2021, Zařazovací protokol dlouhodobého majetku DHM000114974  



18 

ze dne 1. 11. 2021, Majetkový doklad - Technické zhodnocení evidenční číslo 
MAJ000284 s datem UUP dne 1. 11. 2021; 

- Finanční vyúčtování dotace na akci poskytnuté v roce 2021 ze dne 24. 2. 2022, 
Závěrečná zpráva ze dne 24. 2. 2022; 

- výdaje na akci upraveny v rámci Rozpočtového opatření č. 15/2021 schváleného 
Radou města dne 2. 9. 2021 a zveřejněného na internetových stránkách města dne  
13. 9. 2021 

- Akce "Modernizace dětského dopravního hřiště - školící centrum" :  

- veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo režim zákona  
č. 134/2016 Sb. a v souladu s vnitřní směrnicí č. 2/2019/RML pro zadávání veřejných 
zakázek Města Litovel ze dne 1. 2. 2019, o výběru dodavatele rozhodl příslušný 
vedoucí odboru dle bodu 3.1 směrnice;  

- Smlouva o dílo č. 21/0034 uzavřená se zhotovitelem CONTIMADE s.r.o., Kaňovice, 
IČO: 49448382, dne 30. 9. 2021 s cenou díla 1 259 950 Kč bez DPH (1 524 540 Kč  
vč. DPH) zveřejněna v registru smluv dne 2. 11. 2021 - nebyl dodržen termín  
pro zveřejnění smlouvy v registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy - 
projednáno s odpovědnými zástupci města; předmětem smlouvy je výroba a dodání  
5 ks kontejnerů s montáží, termín dokončení díla dne 8. 11. 2021, uzavření smlouvy  
o dílo bylo schváleno radou města dne 23. 9. 2021 usnesením č. RM/2123/61/2021;  

- Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 854 007 Kč uzavřená dne 28. 6. 2021  
s Olomouckým krajem (město Litovel příjemce dotace) na částečnou úhradu výdajů  
na akci "Modernizace dětského dopravního hřiště - školící centrum", použití dotace  
do 31. 12. 2021, vyúčtování dotace včetně závěrečné zprávy do 31. 1. 2022, celkové 
předpokládané uznatelné výdaje činí 1 220 011,54 Kč, příjemce je povinen na tento 
účel vynaložit nejméně 30 % z vlastních a jiných zdrojů, přijetí dotace a uzavření 
smlouvy schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM/10/24/2021 dne 17. 6. 2021; 
Rozpočtové opatření KÚOK OE ze dne 8. 7. 2021 na účelovou investiční dotaci  
na částečnou úhradu výdajů na akci "Modernizace dětského dopravního hřiště - školící 
centrum", příjem dotace a její čerpání upraveno rozpočtovým opařením č. 14/2021 
schváleným usnesením rady města č. RM/2039/59/2021 dne 5. 8. 2021 a následně 
zveřejněným na internetových stránkách města dne 23. 8. 2021, účetní doklad  
č. 100003 ze dne 1. 7. 2021 - předpis podmíněné pohledávky na podrozvahové účty, 
účetní doklad č. 100006 ze dne 8. 7. 2021 - odúčtování podmíněné pohledávky  
z podrozvahy a zaúčtování přijetí dotace na bankovní účet města vedený u Komerční 
banky, a. s., bankovní výpis Komerční banky, a. s. č. 33 ze dne 8. 7. 2021 

- Zálohová faktura č. 200210034 vystavená dodavatelem CONTIMADE s.r.o. Kaňovice 
dne 11. 10. 2021 s datem splatnosti 25. 10. 2021 na částku 1 190 675 Kč k projektu, 
předpis závazku - účetní doklad č. 320167 ze dne 12. 10. 2021, úhrada závazku - 
účetní doklad č. 200258 ze dne 22. 10. 2021, bankovní výpis č. 184 k běžnému účtu 
vedenému u Komerční banky, a. s. ze dne 22. 10. 2021; 

- Faktura - daňový doklad č. 211210338 vystavená dodavatelem CONTIMADE s.r.o. 
Kaňovice dne 11. 11. 2021 přijatá dne 11. 11. 2021 s datem splatnosti 25. 11. 2021  
na částku 1 259 950 Kč bez DPH (režim PDP) včetně odpočtu zaplacené zálohy, 
předpis závazku - účetní doklad č. 370027 ze dne 11. 11. 2021, úhrada závazku - 
účetní doklad č. 200297 ze dne 25. 11. 2021, bankovní výpis č. 206 k běžnému účtu 
vedenému u Komerční banky, a. s. ze dne 25. 11. 2021; 

- akce k datu 31. 12. 2021 není dokončena a je vedena na účtu 042 - Nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek; 

- Finanční vyúčtování dotace na akci poskytnuté v roce 2021 ze dne 26. 1. 2022, 
Závěrečná zpráva ze dne 26. 1. 2022; 
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- výdaje na akci upraveny v rámci Rozpočtového opatření č. 17/2021 schváleného 
Zastupitelstvem města Litovel dne 23. 9. 2021 a zveřejněného na internetových 
stránkách města dne 5. 10. 2021 

- Akce "Muzeum harmonik Litovel - stavební úpravy části objektu":  

- veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona  
č. 134/2016 Sb. a v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek  
v podmínkách města Litovel č. 2/2019/RML: Výzvou k podání nabídky vyzval dne  
26. 2. 2021 zadavatel k podání nabídky 5 stavebních firem, zadávací dokumentace 
současně dne 26. 2. 2021 zveřejněna na profilu zadavatele, Zpráva o posouzení  
a hodnocení nabídek ze dne 24. 3. 2021, výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo 
schváleno dne 8. 4. 2021 usnesením rady města č. RM/1815/52/2021, Rozhodnutí  
o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12. 4. 2021; 

- Smlouva o dílo č. SML/0098/2021/MH uzavřená se zhotovitelem Remont Quality 
s.r.o., Červenka, IČO: 09873813, dne 23. 4. 2021 ve výši vysoutěžené ceny  
3 192 663,60 Kč bez DPH (3 803 940,55 Kč vč. DPH), smlouva zveřejněna v registru 
smluv dne 21. 5. 2021;  

- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0098/2021/MH uzavřený dne 22. 9. 2021 
(navýšení ceny o vícepráce ve výši 837 583,67 Kč vč. DPH na celkovou částku ve výši 
4 641 524,22 Kč vč. DPH) zveřejněn v registru smluv dne 19. 10. 2021, uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo schváleno radou města dne 2. 9. 2021 usnesením  
č. RM/2072/60/2021;  

- Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SML/0098/2021/MH uzavřený dne 15. 10. 2021 
(prodloužení termínu ukončení a předání díla do 30. 11. 2021), uzavření dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo schváleno radou města dne 14. 10. 2021 usnesením  
č. RM/2143/63/2021; 

- za období květen až říjen zhotovitel vystavil 12 dílčích faktur za provedené práce  
v souladu se smlouvou o dílo v celkové výši 4 000 123,19 Kč vč. DPH (účet 042.0011), 
faktury jsou řádně a včas hrazeny, platby proúčtovány; 

- Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SML/0098/2021/MH uzavřený dne 15. 10. 2021 
zveřejněn v registru smluv dne 21. 3. 2022 - nebyl dodržen termín pro zveřejnění 
smlouvy v registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy; 

- za období květen až prosinec zhotovitel vystavil 15 dílčích faktur za provedené práce 
v souladu se smlouvou o dílo v celkové výši 4 468 625,63 Kč vč. DPH, faktury jsou 
řádně a včas hrazeny, platby proúčtovány; 

- v rámci smlouvy o dílo zahrnuty práce související s akcí od jiných dodavatelů 
(autorský dozor, elektroinstalační práce na osazení datového rozvaděče včetně 
kabeláže, inženýrská činnost při zajištění stavebního povolení, úprava projektu  
dle požadavků pojišťovny, žaluzie); 

- akce k datu 31. 12. 2021 není dokončena a je vedena na účtu 042 - Nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek (ORG 3629); 

- výdaje na akci upraveny v rámci Rozpočtového opatření č. 2/2021 schváleného 
Zastupitelstvem města Litovel dne 28. 1. 2021 a zveřejněného na internetových 
stránkách města dne 22. 2. 2021 ve výši 3 800 000 Kč a navýšeny Rozpočtovým 
opatřením č. 17/2021 schváleným Zastupitelstvem města Litovel dne 23. 9. 2021  
a zveřejněným na internetových stránkách města dne 5. 10. 2021 ve výši 850 000 Kč 

- Akce "Oprava podlah v kabinetě a 4 třídách v budově GJO Litovel":  

- veřejná zakázka malého rozsahu na podlahářské práce zadávaná mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb. a v souladu s vnitřní směrnicí č. 2/2019/RML pro zadávání veřejných 
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zakázek Města Litovel ze dne 1. 2. 2019, o výběru dodavatele rozhodl příslušný 
vedoucí odboru dle bodu 3.1 směrnice;  

- Objednávka č. OBJ/0057/2021/ŠKS potvrzená dodavatelem Miroslav Ďurica,  
Tři Dvory, IČO: 13000039, dne 22. 3. 2021 ve výši 260 679 Kč vč. DPH; objednávka 
zveřejněna v registru smluv dne 24. 3. 2021; výdaje související s akcí zapojeny  
do rozpočtu města změnou rozpisu rozpočtu č. 38/2021 schválenou vedoucím 
finančního odboru dne 18. 3. 2021;  

- za období červen až září zhotovitel vystavil 5 dílčích faktur za provedené práce  
v souladu s objednávkou v celkové výši 260 679 Kč vč. DPH, faktury řádně a včas 
hrazeny, platby proúčtovány  

- Akce "Rekonstrukce komunikace a chodníku v lokalitě Čihadlo v Litovli":  

- veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona  
č. 134/2016 Sb. a v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek  
v podmínkách města Litovel č. 2/2019/RML "Rekonstrukce komunikace a chodníku  
v lokalitě Čihadlo v Litovli": Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace 
zveřejněna dne 22. 2. 2021 na profilu zadavatele, doručeno 5 cenových nabídek, 
Protokol o otevírání obálek s nabídkami a kontrole kvalifikačních předpokladů  
na dodavatele veřejné zakázky ze dne 23. 3. 2021, Zpráva o posouzení a hodnocení 
nabídek ze dne 23. 3. 2021, výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo schváleno dne 
8. 4. 2021 usnesením rady města č. RM/1811/52/2021, Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky ze dne 12. 4. 2021; 

- Smlouva o dílo č. SML/0084/2021/MH uzavřená se zhotovitelem STRABAG a. s., 
Praha, IČO: 60838744, dne 16. 4. 2021 ve výši vysoutěžené ceny 3 420 502 Kč  
bez DPH (4 138 808,03 Kč vč. DPH), smlouva zveřejněna v registru smluv dne  
19. 4. 2021;  

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0084/2021/MH uzavřený dne 5. 8. 2021 
(navýšení ceny o vícepráce ve výši 145 800,31 Kč vč. DPH na celkovou částku ve výši 
4 284 608,33 Kč vč. DPH) zveřejněn v registru smluv dne 13. 8. 2021, uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo schváleno radou města dne 5. 8. 2021 usnesením  
č. RM/2036/59/2021;  

- za období květen až srpen zhotovitel vystavil 5 faktur za provedené práce v souladu 
se smlouvou o dílo v celkové částce 4 284 608,33 Kč včetně DPH, faktury řádně a včas 
hrazeny, platby proúčtovány;  

- výdaje související s akcí zapojeny do rozpočtu města částečně ve schváleném 
rozpočtu na rok 2021 ve výši 1 500 000 Kč, částečně rozpočtovou změnou  
č. 2/2021/ZM schválenou zastupitelstvem města dne 28. 1. 2021 a zveřejněnou  
na internetových stránkách města dne 22. 2. 2021 

- Akce "Sokolovna - šatní skříňky":  

- veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zadávaná mimo režim zákona  
č. 134/2016 Sb. a v souladu s vnitřní směrnicí č. 2/2019/RML pro zadávání veřejných 
zakázek Města Litovel z 1. 2. 2019, poptávka provedena u 8 dodavatelů, cenovou 
nabídku podalo 7 dodavatelů, o výběru dodavatele rozhodl příslušný vedoucí odboru 
dle bodu 3.1 směrnice; 

- Objednávka č. OBJ/0084/2021/ŠKS na dodávku 34 ks šatních skříní do sokolovny  
ze dne 26. 4. 2021 dle cenové nabídky ve výši 339 100 Kč bez DPH zaslaná dodavateli 
metaloBox Bohemia s. r. o., Znojmo, IČ: 27697428, objednávka zveřejněna v registru 
smluv dne 30. 4. 2021; 

- výdaje související s akcí zapojeny do rozpočtu města rozpočtovým opatřením  
č. 7/2021 schváleným zastupitelstvem města dne 22. 4. 2021 a zveřejněném  
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na internetových stránkách města (složka Úvodní strana / Město / Rozpočet města) 
dne 12. 5. 2021 (§ 3412, pol. 6121); 

- Faktura - daňový doklad č. 2100153 vystavená dodavatelem metaloBox Bohemia  
s. r. o., Znojmo dne 16. 7. 2021 na částku 410 311 Kč včetně DPH (339 100 Kč  
bez DPH) na dodávku 34 ks šatních skříní včetně podlaviček, předpis závazku - účetní 
doklad č. 320106 ze dne 21. 7. 2021, úhrada závazku - účetní doklad č. 200253 ze dne 
29. 7. 2021, bankovní výpis č. 127 k běžnému účtu vedenému u Komerční banky, a. s. 
ze dne 29. 7. 2021; 

- Předávací protokol na šatní skříně ze dne 15. 7. 2021, zařazení do majetku města - 
účetní doklad č. 810005 ze dne 15. 7. 2021, Zařazovací protokoly dlouhodobého 
majetku ze dne 22. 7. 2021 s datem zařazení do užívání dne 15. 7. 2021, Evidenční 
karty majetku - inventární číslo DHM000115882 a DHM000115883 

- Akce "Tenisový areál Litovel - Komárov - Zázemí sportovců" - dokontrolování  
z minulého roku 2020:  

- Předpisy závazku - účetní doklady č. 320117 ze dne 24. 3. 2021 (rozúčtování podílu 
dotace - účetní doklad č. 200193 ze dne 30. 3. 2021), č. 320142 ze dne 20. 4. 2021 
(rozúčtování podílu dotace - účetní doklad č. 200177 ze dne 26. 4. 2021), č. 320033  
ze dne 5. 5. 2021, č. 320147 ze dne 28. 5. 2021, č. 320104 ze dne 15. 6. 2021,  
č. 320065 ze dne 10. 8. 2021, č. 320116 ze dne 21. 9. 2021, č. 320232 ze dne  
23. 11. 2021, č. 320004 ze dne 1. 12. 2021, č. 320005 ze dne 1. 12. 2021, č. 320006 
ze dne 1. 12. 2021, č. 320007 ze dne 1. 12. 2021, č. 320008 ze dne 1. 12. 2021,  
č. 320199 ze dne 16. 12. 2021 a č. 320279 ze dne 21. 12. 2021, za období březen  
až prosinec 2021 zhotovitel Pavel Hönig, Červenka, IČ: 15394166 vystavil 15 faktur  
za provedené práce v souladu se smlouvou o dílo a dodatky č. 1 a 2 v celkové částce  
4 421 436,40 Kč včetně DPH (z toho pod ÚZ 00605 ve výši 668 273,85 Kč), faktury 
byly řádně a včas uhrazeny, platby proúčtovány;  

- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/273/2020/MH uzavřený se zhotovitelem Pavel 
Hönig, Červenka, IČ: 15394166 dne 6. 5. 2021, uzavření dodatku č. 1 schválila rada 
města dne 29. 4. 2021, dodatek č. 1 zveřejněn v registru smluv dne 23. 3. 2022;  

- Závěrečná zpráva ze dne 21. 6. 2021, Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v roce 
2020 ke smlouvě o poskytnuté dotaci č. 2020/02627/OSKPP/DSM ze dne 21. 6. 2021 
(KÚOK doručeno datovou schránkou dne 21. 6. 2021);   

- Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SML/273/2020/MH uzavřený se zhotovitelem Pavel 
Hönig, Červenka, IČ: 15394166 dne 6. 12. 2021, uzavření dodatku č. 2 schválila rada 
města dne 25. 11. 2021, dodatek č. 2 zveřejněn v registru smluv dne 17. 12. 2021; 

- výdaje na akci "Tenisový areál Litovel - Komárov - Zázemí sportovců" ve výši  
4 500 000 Kč byly upraveny rozpočtovým opatřením č. 2/2021 schváleném 
zastupitelstvem města dne 28. 1. 2021 a zveřejněném na internetových stránkách 
města dne 22. 2. 2021 (§ 3412, pol. 6121); 

- Zápis o předání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí ze dne 
15. 12. 2021 (v popisu doplněné zjištěné drobné vady a nedodělky s termíny 
odstranění); 

- investice je k datu 31. 12. 2021 evidována v inventurním soupisu na účtu  
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, v roce 2021 nebyla provedena 
kolaudace stavby. 

 

 

 



22 

V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci města Litovel: 

-  neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených 
prostředků,  

-  neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru,  
-  nehospodařil s majetkem státu,  
-  neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu 

o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,  
-  nezastavil movitý a nemovitý majetek,  
-  nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, 
-  neměl podnikatelskou činnost, 
  
a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno. 
 
Viktor Kohout, starosta města Litovel, prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace 
o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu. 
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SHRNUTÍ VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021 
dle předmětu přezkoumání dle § 2 zákona č. 420/2004 Sb.  

 

Ustanovení z. č. 
420/2004 Sb. 

Předmět přezkoumání 
Výsledek 

přezkoumání 

§ 2 odst. 1 písm. a) 
plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, 
týkajících se rozpočtových prostředků 

B 

§ 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů A 

§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku A 

§ 2 odst. 1 písm. d) 

peněžní operace, týkající se sdružených prostředků 
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více 
územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 
právnickými nebo fyzickými osobami 

A 

§ 2 odst. 1 písm. e) 
finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních 
předpisů o účetnictví 

A 

§ 2 odst. 1 písm. f) 
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z 
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí 
poskytnutými na základě mezinárodních smluv 

A 

§ 2 odst. 1 písm. g) 
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným 
rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám 

A 

§ 2 odst. 2 písm. a) 
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního 
celku 

A 

§ 2 odst. 2 písm. b) 
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří 
územní celek 

A 

§ 2 odst. 2 písm. c) 
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou 
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle 
zvláštního právního předpisu 

A 

§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi A 

§ 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob A 

§ 2 odst. 2 písm. f) 
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích 
osob 

A 

§ 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku A 

§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem A 

§ 2 odst. 2 písm. i) 
ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů 
za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu 
upravujícího rozpočtovou odpovědnost 

A 

 

A… nebyly zjištěny nedostatky 
B… byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem C 
C… byly zjištěny nedostatky dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.  
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Přezkoumání hospodaření města Litovel za rok 2021 vykonali: 

 
 
Bc. Daniela Machalová 

………………………………  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání  
 
Ing. Iveta Bejdáková 

……………………………..  
kontrolor  
 
Bc. Marie Jakubcová 

……………………………..  
kontrolor  
 
Ing. Petra Krejsová Odehnalová 

……………………………..  
kontrolor  
 
 
Datum vyhotovení: 10. 4. 2022 

P o u č e n í  

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného 
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného 
stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. 
 
Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. 
V rámci stanoviska může územní celek podat písemné námitky proti kontrolním zjištěním 
uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 12 odst. 1 
písm. i) zákona č. 255/2012 Sb. 
Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor 
kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.  

Územní celek je povinen ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. 
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, 
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech 
územního celku. 
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. povinen 
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá 
přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě 
uvedenou zprávu zaslat.  
Obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.  
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Územní celek se dopustí přestupku dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona 
č. 420/2004 Sb. tím, že: 

- nepřijme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření, 

- nepodá písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků 

přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy 

spolu se závěrečným účtem v orgánech územních celku, 

- v písemné informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků neuvede lhůtu,  

ve které podá přezkoumávajícímu orgánu zprávu o plnění přijatých opatření 

Za přestupek lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. 
pokutu do výše 50 000 Kč. 

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litovel byl předán datovou 
schránkou.  
 
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl projednán se starostou města dne  
23. 3. 2022. 
 
Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litovel 
obdržel a s jeho obsahem byl seznámen starosta města dne 23. 3. 2022.   
 
 
 

Rozdělovník: 

1 stejnopis pro město Litovel  

1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly 
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