
Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2017  
(Komentář) 

 
Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2017 je zveřejněna na: // http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00279676 

 
 

A - Rozpočtové hospodaření 

Rozpočet na rok 2017 byl navržen a schválen jako schodkový. Sestavení takového rozpočtu 

umožnily dobré výsledky hospodaření města v roce 2016 (přebytek rozpočtu ve výši 17,5 mil. 

Kč proti plánovanému schodku ve výši 7 mil. Kč), které umožnily zapojit do výdajů rozpočtu 

roku 2017 částku více než 5 mil. Kč z běžného účtu města a z běžných účtů účelových fondů a 

20 mil. Kč z předem nasmlouvaných ale zatím nečerpaných úvěrů. Příjmy města byly schváleny 

ve výši 258 508 tis. Kč a výdaje ve výši 274 236 tis. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu 

představoval částku 15 727 tis. Kč.  
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Úvěry a půjčky 2010 - 2017
(v tis. Kč)



 
V průběhu roku 2017 došlo na základě rozpočtových opatření schválených orgány města 

k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o cca 32%, a to zejména opatřeními Ministerstva 

financí ČR a jiných ministerstev, které přidělily městu prostředky např. na výkon státní správy, 

na provoz příspěvkových organizací města, na ochranu obyvatelstva a také zvýšením rozpočtu 

kapitálových a daňových příjmů. Kromě toho byl na financování zejména infrastrukturních 

investic sjednán úvěr ve výši 30 mil. Kč  

Orgány města zajistily plnění hlavních cílů finančního hospodaření stanovených ve schváleném 

rozpočtu. Oproti plánovanému schodku ve výši přes 45 milionů Kč se podařilo dosáhnout 

výsledku hospodaření o více než 50 mil. Kč lepšího, když výsledkem hospodaření byl přebytek 

ve výši přes 5 mil. Kč. Na téměř než 102% se podařilo naplnit plánovaný objem příjmů, když 

skutečné příjmy téměř ve všech kategoriích byly vyšší než rozpočtované. 

Větší dopad na výsledek hospodaření měly úspory ve výdajích, které byly o cca 45 mil. Kč 

nižší, než předpokládal plán. Úspornější, než předpokládal rozpočet, byl provoz městského 

úřadu a ostatní veřejné služby. Jak vyplývá z přiložených tabulek a grafů, výrazné úspory byly 

i v oblasti investic. Po výjimečně náročném roce 2010, kdy bylo proinvestováno přes 167 mil. 

Kč, klesla investiční aktivita města v letech 2011 a 2012 na méně než čtvrtinu a v letech 2013 

až 2016 se jenom nevýznamně zvýšila. Části úspor v oblasti investic v roce 2017 bylo ovšem 

dosaženo přesunem realizace investičních projektů do roku 2018. Město se také v posledních 

letech více věnovalo udržování majetku, který již vlastní, a to také v souvislosti s velkými 

stavbami, které v minulých letech probíhaly na území města a které byly financovány jinými 

investory (rekonstrukce kanalizace a nové nádraží). 

Hospodaření města za rok 2017 bylo přezkoumáno krajským úřadem a auditorem. Při přezkumu 

nebyly zjištěny v hospodaření města nedostatky.  



Přehled o hospodaření města Ústí nad Orlicí k 31.12.2017
v tis. Kč

Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet % plnění UR
Daňové příjmy 203 372,76 197 287,70 198 734,71 102,33%
Nedaňové příjmy 19 860,65 18 770,32 19 120,32 103,87%
Kapitálové příjmy 29 088,21 11 050,00 28 512,60 102,02%
Neinvestiční dotace 63 896,50 26 523,70 63 917,29 99,97%
Investiční dotace 6 065,02 4 877,06 6 065,03 100,00%
  Příjmy celkem 322 283,14 258 508,78 316 349,95 101,88%
Provozní výdaje a rezervy 82 499,85 86 811,68 100 006,44 82,49%
Osobní výdaje 57 340,30 56 778,70 58 064,34 98,75%
Daně a odvody do státního rozpočtu 10 354,06 2 221,50 11 138,85 92,95%
Příspěvky a dotace, finanční výdaje 96 559,26 65 869,22 96 920,17 99,63%
Kapitálové výdaje 70 247,23 62 555,52 95 947,99 73,21%
  Výdaje celkem 317 000,70 274 236,62 362 077,79 87,55%
  Výsledek hospodaření 5 282,44 -15 727,84 -45 727,84 -11,55%

 

Téměř 2/3 objemu rozpočtu příjmů činí příjmy daňové, z nichž největší položkou je daň 

z přidané hodnoty ve výši přes 80 mil. Kč. Další významné daňové příjmy tvoří daně z příjmu 

ze závislé činnosti (mzdy) ve výši téměř 44 mil. Kč a z příjmu právnických osob ve výši téměř 

40 mil. Kč.  

Z neinvestičních dotací jsou nejvýznamnější dotace na výkon státní správy, kterou městský 

úřad zajišťuje v přenesené působnosti (stavební a živnostenský úřad, ochrana životního 

prostředí, pasy, občanské a řidičské průkazy, evidence vozidel, sociální věci, volby apod.) ve 

výši přes 28 mil. Kč. Dalších více než 23 mil. Kč poskytl stát prostřednictvím Pardubického 

kraje na provoz zařízení sociálních služeb. Z hospodářské činnosti města byla do příjmu 

převedeno přes 5 mil. Kč. Menší dotace potom město dostává ze státního rozpočtu, z rozpočtu 

kraje a z rozpočtu EU na financování Městské knihovny, rozvoje školství, obnovu kulturních 

památek, kulturní a vzdělávací akce a projekty. 



 

 

Nejnákladnější oblastí, kterou město financuje výlučně ze svých vlastních příjmů, je péče o 

vzhled a čistotu města včetně financování veřejných služeb, která si vyžádala výdaje ve výši 

více než 63 mil. Kč. Sem patří zejména údržba komunikací jak zimní, tak i letní, jejich opravy, 

péče o zeleň, nakládání s odpady, veřejné osvětlení, parkovací systém, hřbitovy a provoz 

krytého plaveckého bazénu, aquaparku, zimního stadionu a sauny.  

Investiční a neinvestiční výdaje na provoz, rekonstrukce a modernizace školských zařízení 

činily v roce 2017 přes 41 mil. Kč, výdaje na kulturu a památkovou péči téměř 26 mil. Kč. 

Sociální služby, tj. domov důchodců, penzion pro důchodce, pečovatelská služba, stacionář a 

podobná zařízení obdržely z městského rozpočtu téměř 31 mil. Kč. 

Provoz orgánů města a městského úřadu stál přes 63 mil. Kč a z větší části byl hrazen z dotací 

ze státního rozpočtu na výkon státní správy a ze správních poplatků za úřední úkony. Na provoz 

městské policie a prevenci kriminality vyčlenilo město přes 9 mil. Kč. 

O průběžném plnění rozpočtu v roce 2017 město podrobně informovalo veřejnost na svých 

internetových stránkách, na kterých zřídilo sekci „Klikací rozpočet města“. 
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B - Hospodářská činnost 

 Formou hospodářské činnosti mimo rozpočtové hospodaření provozuje město bytové 

hospodářství a pronájem nebytových prostor. Tuto činnost provozuje na účet města na základě 

příkazní smlouvy společnost DEMOS s.r.o. Druhou oblastí hospodářské činnosti je správa a 

využití městských lesů. Hospodářská činnost je na rozpočet města napojená pouze finančním 

vztahem (odvodem finančních prostředků nebo příspěvkem na krytí ztráty). Z městského 

rozpočtu jsou financovány veškeré investice do bytového hospodářství a nebytových prostor.  

 

DEMOS Lesy
Tržby z nájemného a ost. činností 15 642,64 5 452,36
Náklady na provoz a správu 10 609,44 3 852,64
Odpisy 9 666,79 42,26
Náklady celkem 20 276,23 3 894,90
Hospodářský výsledek -4 633,59 1 557,46

 

 
C - Příspěvkové organizace 

 Všechny příspěvkové organizace dodržely závazné ukazatele a souhrnný finanční vztah 

k rozpočtu města tak, jak jim je na základě schváleného i upraveného rozpočtu na rok 2017 

stanovila rada města. 
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D – Vyúčtování dotací 

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle 
účelů v roce 2017   
     

UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 

  Globální dotace na výkon státní správy 20 841 400,00 20 841 400,00 0,00 

17502 Dovybavení infrastruktury služeb 413 067,00 413 067,00 0,00 

29004 Výsadba meliorizačních dřevin 5 600,00 1 750,00 3 850,00 

15974 Zateplení MŠ Na Výsluní 333 750,00 333 750,00 0,00 

29516 Lesní hospodářské osnovy 496 608,00 496 608,00 0,00 

14004 Výdaje spojené s SDH 39 580,00 39 580,00 0,00 
34002 Obnova nemovité kulturní památky 100 000,00 100 000,00 0,00 

33063 OP VVV na projekty energetických úspor 2 781 522,60 2 781 522,60 0,00 

98071 Volby do Poslanecké sněmovny 335 733,00 329 116,90 6 616,10 

15974 Protipovodňová opatření 4 680 207,00 4 680 207,00 0,00 

34054 Regenerace městských rezervací 1 410 000,00 1 410 000,00 0,00 

29008 Výkon činností odborného lesního hospod. 854 827,00 854 827,00 0,00 
98008 Volby prezidenta 30 000,00 8 000,00 22 000,00 

13011 Sociálně-právní ochrana dětí 4 672 070,22 4 672 070,22 0,00 

33122 Bezpečné klima v českých školách 60 000,00 60 000,00 0,00 

34070 Krajská postupová přehlídka scén. tance 30 000,00 30 000,00 0,00 

34053 Veřejné informační služby knihoven 72 000,00 72 000,00 0,00 

13015 Výkon sociální práce-mimo SPOD 712 167,00 712 167,00 0,00 
34070 Český videosalon 2017 280 000,00 280 000,00 0,00 

34070 Doplnění fondu zvukových knih 10 000,00 10 000,00 0,00 

33166 Kociánova houslová soutěž 90 000,00 90 000,00 0,00 

X Celkem ze státního rozpočtu 38 248 531,82 38 216 065,72 32 466,10 

     
     
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v 
roce 2017  
     

UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 

13013   334 210,16 334 210,16 0,00 

X Celkem ze SF 334 210,16 334 210,16 0,00 

     
     

  



Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem a obcemi 
v roce 2016  
     

UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 

  Restaurování soch a krucifix 150 000,00 150 000,00 0,00 

  Činnost a provoz IC 90 138,00 90 138,00 0,00 

13305 Podpora sociálních služeb 23 373 500,00 23 373 500,00 0,00 

29519 Příspěvek na hospodaření v lesích 141 390,00 141 390,00 0,00 
  Kocianova houslová soutěž 80 000,00 80 000,00 0,00 

  Heranova violoncellová soutěž 5 000,00 5 000,00 0,00 

  Restaurování betlémů 25 000,00 25 000,00 0,00 

  Krajská postupová přehlídka 17 000,00 17 000,00 0,00 

  Český videosalon 30 000,00 30 000,00 0,00 

  Dotace od obcí - Veřejnosprávní smlouvy 66 000,00 66 000,00 0,00 
X Celkem z rozpočtu Pardubického kraje a obcí 23 978 028,00 23 978 028,00 0,00 

     

X Celkem z vyšších rozpočtů a rozpočtů obcí 62 560 769,98 62 528 303,88 32 466,10 
     

 
 
 
 
 
 
4. Výhled hospodaření města na roky 2018 – 2019 

 

V letech 2018 - 2019 bude město pokračovat v zodpovědné rozpočtové politice, která bude 

charakterizovaná snahou o kumulativně vyrovnaný rozpočet tak, aby se v těchto letech 

zadlužení města pohybovalo na úrovni cca 100 mil. Kč. Současně bude město připravovat velké 

investiční akce spojené především s revitalizací bývalého areálu Perla a s protipovodňovými 

opatřeními. Zodpovědná rozpočtová politika v minulých letech, která vedla k radikálnímu 

snížení zadluženosti, současně umožňuje městu využít v dalších letech při financování 

významných investic ve větší míře i dlouhodobé investiční úvěry. 























   

1/4 

 
adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí IČ:  00279676   DIČ:  CZ00279676 bankovní spojení: 
tel.: +420 465 514 111  email: podatelna@muuo.cz KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100 

fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz ID datové schránky: bxcbwmg 

 

 

 

Město Ústí nad Orlicí 
útvar interního auditu 

 

 

Vaše č.j.:  Naše č.j.:   MUUO/2041/2018/INA/mach 

5806/2017 
Vyřizuje: Eva Machatá 

Ze dne:  Číslo spisu: 5806/2017 Tel: 465 514 258 
  Poč. listů: 2 E-mail: machata@muuo.cz 
  Poč. příloh: 0 Datum: 24. 01. 2018 
  Poč. lis. př.: 0 Místo: Ústí nad Orlicí 

 

 

 

ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU ZA ROK 2017  
 

 

I. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŘÍDÍCÍ KONTROLY A PŘIMĚŘENOSTI VNITŘNÍHO  
      KONTROLNÍHO SYSTÉMU 

 

Řídící kontrola je nastavena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 
vyhlášky k zákonu č. 416/2004 Sb.. Cíl a systém finanční kontroly, zavedení, udržování a 
prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému, druhy řídící kontroly a její 
zajišťování jsou popsány ve vnitřní „Směrnici o finanční kontrole Města Ústí nad Orlicí“, 
schválené usnesením rady města č. 399/15/RM/2015 ze dne 13. 4. 2015. Jednoznačně 

jsou vymezeny úkoly vedoucích zaměstnanců při provádění vnitřní řídící kontroly, 
působnosti a úkoly na úseku veřejnosprávní kontroly, postavení útvaru interního auditu a 
plánování interního auditu. V průběhu roku jsou vydávány a aktualizovány vnitřní 
směrnice, řády, pokyny a pravidla k zajištění procesů vnitřního kontrolního systému na 
základě kontroly, auditů, organizačních a personálních změn a změn v obecně závazných 
normách. Aktualizace vnitřních předpisů zajištují jejich zpracovatelé. Odbor právní a 
obecního živnostenského úřadu vede evidenci vnitřních předpisů a zajišťuje jejich 
zveřejnění na intranetu města.  
Odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly 
a kontroly má vedoucí orgánu veřejné správy v rámci své pravomoci. Nastaveným 
systémem odpovědností vedoucích pracovníků a ostatních zaměstnanců je zajištěno 
oddělení funkcí mezi zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě a přímém uskutečňování 
operací a zaměstnanci, kteří zachycují dopady těchto operací v příslušných evidencích 
pro účely finančního výkaznictví. Průběžná a následná řídící kontrola byla uskutečňována 
na jednotlivých odborech na základě vypracovaných ročních plánů kontrolní činnosti. 
V roce 2017 byla řídící kontrola zaměřena především na kontrolu dodržování právních 
předpisů, postupů, dodržování vnitřních předpisů MěÚ Ústí nad Orlicí. Dále na 
hospodárné vynakládání finančních prostředků, dodržování pracovních postupů a 
povinností, atd.. 
Na základě provedených řídících kontrol byla zjištěna méně závažná pochybení.  
U všech zjištění byla přijata opatření k okamžité nápravě. 
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Závěr a doporučení 
Vnitřní kontrolní systém je nastaven a vedoucími zaměstnanci odborů a oddělení 
zabezpečován. Systém je nastaven tak, aby byla zabezpečena jeho přiměřenost a 
účelnost a zároveň je schopen reagovat na změny ekonomických a právních podmínek. 
Průběžně je prováděna kontrola plnění doporučení ke zkvalitnění vnitřního kontrolního 
systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků.  
Účinnost vnitřního kontrolního systému je hodnocena v průběhu prováděných auditů.  
 

 

II. INTERNÍ AUDIT 

 

Zhodnocení interních auditů 

Na základě ročního plánu interního auditu byly dle § 28 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů provedeny 2 audity. 
 „Audit prověření účetních dokladů se zaměřením na plnění zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2014 Sb. a dodržování vnitřních předpisů“.  
Auditováno bylo 7 odborů – odbor finanční, kancelář tajemníka, odbor majetkoprávní, 
odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace, odbor rozvoje města, 

odbor životního prostředí a odbor právní a obecního živnostenského úřadu. 

V průběhu auditu bylo kontrolováno dodržování právních norem, vnitřních předpisů a 
pravidel ve vztahu k předmětu auditu. Předmětem auditu byly schvalovací postupy při 
provádění předběžné kontroly a operační postupy při průběžné kontrole úplnosti a 
přesnosti průběhu operací u namátkově vybraných účetních dokladů. Cílem auditu bylo 

zjištění stavu plnění povinnosti, které vyplývají ze zákona o finanční kontrole ve veřejné 
správě ve vztahu k systému oběhu účetních dokladů (přijatých faktur, vydaných faktur a 
platebních poukazů). 
 „Audit dodržování směrnice pro správu pohledávek a nakládání s pohledávkami 
vzniklými z činnosti MěÚ a městské policie na dotčených odborech včetně prověření 
účinnosti vnitřního kontrolního systému z pohledu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ 

Kontrolovány byly 2 odbory – finanční odbor a odbor právní a obecního živnostenského 

úřadu. Cílem auditu bylo zjištění plnění povinností, které vyplývají z Vnitřní směrnice pro 

správu pohledávek a nakládání s pohledávkami vzniklými z činnosti Městského úřadu Ústí 
nad Orlicí a Městské policie Ústí nad Orlicí. Správná výše vykazovaných pohledávek, jejich 

včasné uplatňování, klasifikace a odepisování. Bylo kontrolováno dodržování lhůt 
a termínů, využívání informačního systému, vliv součinnosti mezi jednotlivými odbory na 
vnitřní kontrolní systém. 

 

I když auditované činnosti jsou zajištěny přiměřeným a účinným systémem řídící 
kontroly, dochází k chybám z důvodu selhání lidského faktoru a neznalosti informačních 
systémů. Útvar interního auditu doporučil ke zmírnění zjištěných rizik vedoucím 
auditovaných odborů přijmout doporučení uvedená ve zprávách z auditu (dodržovat 
ustanovení vnitřních předpisů, aktualizovat směrnici upravující oběh dokladů a směrnici 
pro správu s pohledávkami, aktualizovat podpisové vzory, provést revizi uzavřených 
smluv na opakující se plnění). Zprávy o zjištěních z vykonaných auditů byly předány 
starostovi, tajemnici MěÚ a vedoucím dotčených odborů. Zpětná vazba je zajištěna 
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předáním písemné informace útvaru interního auditu s uvedením, jakým způsobem a 
v jakých termínech budou zjištěné nedostatky odstraněny a přijata navrhovaná 
doporučení a nápravná opatření. 
 

Další činnost útvaru interního auditu 

· Konzultační a metodická činnost při zpracování vnitřních předpisů. 

· Konzultační a metodická činnost poskytovaná dle individuálních požadavků vedoucích 
odborů, zaměstnanců MěÚ Ústí nad Orlicí a ředitelů příspěvkových organizací (např. 
úschova účetních záznamů, přijímání účelově určených darů, evidence majetku 

v příspěvkových organizacích, využívání FKSP, pokladní operace v PO, provádění 
předběžné řídící kontroly prostřednictví informačního systému Vera, náležitosti 
protokolu o kontrole, atd.). 

 

Závěr a doporučení 
Zaměření činnosti interního auditu vycházelo ze zpracovaného ročního plánu interního 

auditu. Byly realizovány dva naplánované audity a dvě naplánované veřejnosprávní 
kontroly v příspěvkových organizacích. Na pokyn starosty byla uskutečněna jedna 
operativní veřejnosprávní kontrola u příjemce dotace. Nebyla realizována jedna 

veřejnosprávní kontrola hospodaření v příspěvkové organizaci a nebyla provedena 
plánovaná analýza rizik v oblastech předmětu činnosti Městského úřadu Ústí nad Orlicí. 
Veřejnosprávní kontrola a analýza rizik nebyly vykonány z důvodu provedení VSK u 
příjemce dotace nad rámec plánu roku 2017, z důvodu nutnosti seznámení se s návrhem 
zákona o řízení a kontrole veřejných financí a z důvodu nutnosti prohlubování profesních 
znalostí a dovedností pro výkon interního auditu. Nerealizovaná veřejnosprávní kontrola 

byla zařazena do plánu kontrolní činnosti útvaru interního auditu na rok 2018. 

Na základě provedené kontrolní činnosti doporučuje útvar interního auditu provádět 
pravidelné revize vydaných vnitřních předpisů a jejich aktualizace. Nastavit vnitřní 
směrnicí postup při uplatňování práva na náhradu škody v případě způsobení škody 
zaměstnancem zaměstnavateli, kterým je Město Ústí nad Orlicí. 

 

III. NÁSLEDNÉ VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY  

 

a) Provedené na místě u příspěvkových organizací města: 
1. Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 – Protokol o kontrole č. 1/2017. 

2. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 – Protokol o kontrole č. 4/2017. 

Následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací byly zaměřeny na kontrolu: 

- výsledků kontrol provedených v revidovaném období jinými subjekty, 
- systému vnitřních předpisů, zakotvení řídící kontroly ve vnitřních předpisech, 
- schvalování budoucích operací v pravomoci příkazce operace, správce rozpočtu a 

hlavního účetního, 
- hospodaření s finančními prostředky organizace – dodržování závazných ukazatelů, 

dodržení účelovosti při čerpání finančních prostředků, 
- prověření tvorby a čerpání peněžních fondů, 
- vedení účetnictví (účtování o hlavní a doplňkové činnosti, kontrola bankovních výpisů, 

kontrola namátkou vybraných dokladů – přijatých a vydaných faktur, pokladních 
dokladů), 

- stravování, cestovních náhrad a osobních ochranných pracovních prostředků, 
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- vedení pokladny, stanovení limitů pokladního zůstatku, uzavřené dohody o 
odpovědnosti, pojištění hotovosti, 

- nakládání s majetkem (v návaznosti na platnou právní úpravu a zřizovací listinu), 
- zhodnocení úrovně vnitřního kontrolního systému a zhodnocení rizik. 

Finanční hospodaření kontrolovaných PO nevykazuje zásadní nedostatky. Zjištěné drobné 
nedostatky byly odstraňovány v průběhu kontrol. V rámci eliminace rizik jsou v protokolu o 

kontrole uvedena doporučení vyplývající z jednotlivých zjištění.  
 

b) Provedené na místě u příjemců veřejné podpory z rozpočtu města: 
SK Karate Ústí nad Orlicí, z. s. – Protokol o kontrole č. 5/2017. 

U příjemce veřejné podpory z rozpočtu města byly v rámci kontroly přezkoumány údaje 
relevantní pro poskytnutí dotací – „Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace v roce 

2017“ ve výši 78.350 Kč a „Podpora pravidelné činnosti sportovní organizace v roce 2017 

z hazardu a loterijních her“ ve výši 17.759 Kč. Při kontrole bylo zjištěno, že příjemce dotací 
porušil podmínky vyhlášených dotačních programů.  V žádostech o dotace uvedl nesprávné 
údaje, na jejichž podkladě mu byly dotace poskytnuty.  Na základě provedené kontroly bylo 
navrženo uložit příjemci dotace odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 36.537 Kč a 

uložit odvod penále v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů. Protokol o kontrole byl dne 15. 11. 2017 předán starostovi a 
vedoucímu ŠKCP. 

Na základě provedené kontroly u příjemce poskytnuté dotace doporučil útvar interního 
auditu provádět kontrolu relevantních údajů pro poskytnutí dotací z vyhlášeného programu 
„Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2018“ (kontrolu údajů 
o členské základně a uhrazených členských příspěvků) před schválením výše poskytnutých 
dotací v RM a v ZM. 

 

 

V Ústí nad Orlicí dne 24. ledna 2018 

 

 

Zpracovala: Eva Machatá v. r.  

                    útvar interního auditu 
 

Rozdělovník: 
Výtisk č. 1: starosta města      

Výtisk č. 2: tajemník MěÚ       

Výtisk č. 3: útvar interního auditu města  

 

Zkratky (abecedně): 
FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb     

MěÚ Městský úřad     

PO Příspěvková organizace 

RM Rada města 

ZM Zastupitelstvo města 

z. s. Zapsaný spolek 










































































































