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20. května 2021 Ing. Jana Brázdilová KUZL 36140/2020  KUSP 36140/2020 EKO 

 

 

 Zpráva č. 198/2020/EKO  

 o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Morkovice-Slížany, IČ: 00287504 

za rok 2020 
 

 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 14.09.2020 - 17.09.2020 (dílčí přezkoumání) 

17.05.2021 - 20.05.2021 (konečné přezkoumání) 

 

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí.  

 

Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne  29.07.2020. 

Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 20.5.2021 
 

 

Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Morkovice-Slížany, Náměstí 900 

 768 33 Morkovice- Slížany 

 
 

Přezkoumání vykonali: 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Jana  Brázdilová 
kontrolor: Mgr. Pavlína Minarčíková (pouze ve dnech 15.-17.9.2020) 
 
 
Město Morkovice-Slížany zastupovali:  

starosta: Mgr. Pavel Horák 
účetní: Marcela Dostalíková 
tajemník: Stanislav Foltýn 
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A. Přezkoumané písemnosti 
 

Druh písemnosti Popis písemnosti 
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické 

podobě od 23. 11. 2019 do 18. 12. 2019.  
 
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zpracován na straně příjmů na jednotlivé 
příjmové třídy 1 až 4 v jejich podrobném členění, dále na paragrafy jak na straně 
příjmů, tak na straně výdajů. 
 
Rozpočet byl navržen jako přebytkový: příjmy ve výši 62 744 000,00 Kč, výdaje 
ve výši 53 050 000,00 Kč, přebytek ve výši 9 694 000,00 Kč.  
 

Pravidla 
rozpočtového 
provizoria 

Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2020 byl schválen před 1. 1. 2020, 
neřídilo se hospodaření Města Morkovice-Slížany do doby schválení rozpočtu 
pravidly rozpočtového provizoria dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  
 

Rozpočtová 
opatření 

Do 31. 12. 2020 bylo schváleno 9 změn rozpočtu: 
RO č. 1 snížení příjmů o 49 600,00 Kč a navýšení výdajů o částku ve výši  
6 046 400,00 Kč, schváleno na jednání ZM dne 24. 2. 2020, usnesením ze 
zasedání ZM č. 5/09/20. 
RO č. 2 navýšení příjmů o částku ve výši 111 000,00 Kč, navýšení výdajů o 
částku 311 000,00 Kč, schváleno na jednání RM dne 11. 3. 2020, usnesením ze 
zasedání RM č. 06/38/2020. 
RO č. 3 došlo pouze k přesunu mezi paragrafy, nedošlo ke zvýšení ani snížení 
objemu příjmů ani výdajů, schváleno RM dne 20. 4. 2020, usnesením č. 
10/42/2020. 
RO č. 4 snížení příjmů o částku ve výši 2 595 307,00 Kč, navýšení výdajů o 
částku 3 148 693,00 Kč, schváleno na jednání ZM dne 25. 5. 2020, usnesením č. 
4/10/20. 
RO č. 5 navýšení výdajů o částku ve výši 29 300,00 Kč, schváleno na jednání 
RM dne 1. 6. 2020, usnesením č. 13/45/2020. 
RO č. 6 došlo pouze k přesunu mezi paragrafy, nedošlo ke zvýšení ani snížení 
objemu příjmů ani výdajů, schváleno RM dne 13. 7. 2020, usnesením č. 
11/48/2020 
RO č. 7 navýšení příjmů o částku 22 635 919,00 Kč a navýšení výdajů o částku 
ve výši 21 068 419,00 Kč, schváleno na jednání ZM dne 21. 9. 2020, usnesením 
č. 4/12/2020. 
RO č. 8 navýšení příjmů o částku ve výši 1 478 732,00 Kč a snížení výdajů o 
částku ve výši 755 268,00 Kč, schváleno na jednání ZM dne 7. 12. 2020, 
usnesením č. 3/13/2020. 
RO č. 9 navýšení příjmů o částku ve výši 1 478 000,00 Kč a navýšení výdajů o 
částku ve výši 1 478 000,00 Kč, schváleno na jednání RM dne 21. 12. 2020, 
usnesením č. 11/61/2020. 
 
Dále byla provedena jedna změna rozpisu rozpočtu, která se týkala pouze 
přesunu v rámci OdPa 4216 na straně příjmů a v rámci OdPa 6171 na straně 
výdajů. 
 
Celkem došlo rozpočtovými změnami ke zvýšení objemu příjmů o částku ve výši 
23 058 744,00 Kč a k navýšení výdajů o částku ve výši 31 326 544,00 Kč.  
 
Schválené změny rozpočtu byly zaneseny do Výkazu Fin 2-12M – nebyly zjištěny 
rozdíly. 
Byla provedena namátková kontrola zveřejnění výše uvedených změn rozpočtu v 
souladu s ust. § 16 odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění, nebyl zjištěn 
nedostatek. 
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Schválený 
rozpočet 

Rozpočet města na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem města dne 16. 12. 
2019 (usnesením č. 5/08/19) v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,ve stejné podobě jak byl navržen, a to 
na straně příjmů ve výši 62 744 000,00 Kč a na straně výdajů ve výši  
53 050 000,00 Kč.  
Schválený rozpočet byl rozepsán v podrobném členění na jednotlivé příjmové i 
výdajové položky a je uveden ve sloupci I Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu 
FIN 2-12 M.  
V souladu s ust. § 11 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění, bylo 
zveřejněno na elektronické úřední desce oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 
2020 dne 18. 12. 2019. 
Z textu usnesení o schvalování rozpočtu nebylo zřejmé, jaké údaje byly 
schvalovány jako závazné ukazatele rozpočtu, ale bylo schváleno „ZM schvaluje 
rozpočet na rok 2020 dle přílohy č. 4 …“. Dle Přílohy č. 4 – jednalo se o sestavu z 
programu KEO-W „Návrh rozpočtu – závazné ukazatele rok 2020“ již bylo zřejmé, 
že závaznými ukazateli byly na straně příjmů třídy 1 – 4 a dále paragrafy a na 
straně výdajů paragrafy. 
 

Stanovení 
závazných 
ukazatelů 
zřízeným 
organizacím 

Ve schváleném (dne 16. 12. 2019) rozpočtu na rok 2020 byly schváleny 
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (dále jen PO), 
Rada města na svém zasedání dne 18. 12. 2019 schválila závazné ukazatele pro 
zřízené PO: 
Mateřské škole Morkovice-Slížany ve výši 1 300 000,00 Kč (§ 3111 pol. 5331). 
Základní škole Morkovice-Slížany ve výši 3 200 000,00 Kč (§ 3113 pol. 5331).  
Technickým službám města Morkovice-Slížany ve výši 10 800 000,00 Kč (§ 
3639 pol. 5331).  
 
Dne 10. 1. 2020 město písemně sdělilo PO výši schváleného neinvestičního 
příspěvku (závazného ukazatele). Dle předloženého písemného sdělení byly 
částka rozepsány na jednotlivé nákladové položky. 
 
Rozpočtovým opatřením č. 4 byl snížen příspěvek MŠ o částku 130 000,00 Kč a 
ZŠ o částku 350 000,00 Kč. Rozpočtovým opatřením č. 5 byl navýšen příspěvek 
TS o částku 29 300,00 Kč z důvodu provozních změn v období nouzového stavu. 
Úprava závazných ukazatelů byla sdělena PO písemně. 
Ve druhé polovině roku 2020 byl: 
Rozpočtovým opatřením č. 6 zvýšen příspěvek TS o 56 000,00 Kč, dále 
rozpočtovým opatřením č. 8 zvýšen příspěvek TS o částku 100 000,00 Kč 
(energie hala), sděleno bylo zřízené PO písemně. 
Byla provedena kontrola účtu 349 0xxx dle HUK za 6/2020 v návaznosti na 
zůstatek k 30. 6. 2020 ve výši 7 284 000,00 Kč (neinvestiční příspěvek zřízené 
PO, který bude zaslán do 31. 12. 2020).  
 
Schválení účetní závěrky zřízené PO:  
MŠ za rok 2019 radou města dne 11. 3. 2020, usnesením č. 10/38/2020. S tím, 
že výsledek hospodaření bude převeden do rezervního fondu ve výši 74 005,56 
Kč a poměrná výše podílu na dotaci z odpisů ve výši 17 681,00 Kč zůstává na 
účtu 432. 
ZŠ za rok 2019radou města dne 11. 3. 2020, usnesením č. 11/38/2020.  
TS za rok 2019 radou města dne 25. 3. 2020, usnesením č. 05/40/2020. S tím, 
že výsledek hospodaření z hlavní činnosti bude převeden do rezervního fondu ve 
výši 35 851,06 Kč a částka 895 572,05 Kč ve výši rozpuštěných transferů zůstává 
na účtu 432. Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti bude rozdělen ve 
výši 50 000,00 Kč do rezervního fondu a ve výši 49 775,55 Kč do fondu odměn.  
Návrhy střednědobých výhledů rozpočtu ZŠ, MŠ Morkovice-Slížany a 
Technické služby města Morkovice-Slížany na roky 2020 – 2023 a návrhy 
rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020 byly zveřejněny v souladu s 
ustanovením § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů.  
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Schválené střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2020 – 2023 a schválené 
rozpočty na rok 2020 byly zveřejněny na internetových stránkách zřízených PO 
v souladu s ustanovením § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů.  
 

Střednědobý 
výhled rozpočtu 

Město Morkovice-Slížany mělo zpracovaný Střednědobý výhled rozpočtu na 
období 2019-2023, byl členěn v části příjmů na jednotlivé příjmy daňové, 
nedaňové, běžné dotace, kapitálové příjmy a investiční dotace. Na straně výdajů 
byl členě na běžné výdaje (vč. leasingu), kapitálové výdaje. Zohledněny byly také 
splátky a dluhová služba. 
Rozpočtový výhled byl schválen ZM dne 11. 9. 2018 usnesením č. 25 
Byla provedena kontrola zveřejnění rozpočtového výhledu v souladu s ust. § 3 
odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění, nebyl zjištěn nedostatek 
(rozpočtový výhled na roky 2019 - 2023, zveřejněn na internetových stránkách 
města dne 8. 10. 2018). 
 

Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce i v 
elektronické podobě od 3. 6. 2020 do 23. 6. 2020 v souladu s ustanovením § 17 
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.  
Závěrečný účet za rok 2019 byl schválen usnesením zastupitelstva města dne 
22. 6. 2020, usnesením č. 6/11/20, a to bez výhrad. Součástí schváleného 
závěrečného účtu byla i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2019. 
 
Byla provedena kontrola zveřejnění schváleného závěrečného účtu včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s ust. § 17 odst. 8 zák. č. 
250/2000 Sb., v platném znění, nebyl zjištěn nedostatek (zveřejněno dne 23. 6. 
2020). 
Doporučení: 
Kontrola doporučuje, uvádět v textu usnesení: Projednání závěrečného účtu 
Města Morkovice-Slížany za rok XY se uzavírá s vyjádřením souhlasu s 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo souhlasu s výhradami… 
Důležité je slovo celoroční hospodaření. Tak jak to vyplývá z ust. § 17 odst. 7 
zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění. 
 

Bankovní výpis V roce 2020 účtovala obec na následujících bankovních účtech:  
Bankovní účty (stav dle inventarizace k 31. 12. 2020) 
- č. 230127461/0300 vedený u ČSOB (ZBU) - zůstatek běžného účtu ve výši  –  
2 544 832,79 Kč (ověřeno na výpis č. 2020/12) a odpovídal zůstatku na účtu 231 
0042 v hlavní knize. 
- č. 94-410691/0710 vedený u ČNB - zůstatek činil 517 908,50 Kč (ověřeno na 
výpis č. 41), odpovídal zůstatku na účtu 231 0044 v hlavní knize.  
- č. 2917672/2100 vedený u Hypoteční banky, a.s. (ČMHB II.) - zůstatek činil  
8 223,87 Kč (ověřeno na výpis ze dne 31. 12. 2020), a odpovídal zůstatku na 
účtu 231 0043 v hlavní knize.  
Součet výše uvedených AÚ odpovídal výši účtu 231 vykázanému k 31. 12. 2020 
ve výši 3 070 964,71 Kč v Rozvaze a hlavní knize za 12/2020. 
 
Úvěrové účty a jejich stavy k 31. 12. 2020: 
-č. 267164688/0300 vedený u ČSOB – zůstatek činil 2 016 928,87 Kč (ověřeno 
na výpis č. 2020/12) a odpovídal zůstatku na účtu 451 0012 v hlavní knize. 
-č. 284185974/0300 vedený u ČSOB (úvěr na polyfunkční dům) – zůstatek činil 
26 129 032,00 Kč (ověřeno na výpis z účtu č. 2020/4) a odpovídal zůstatku na 
účtu 451 0115 v hlavní knize. 
-č. 289213364/0300 vedený u ČSOB (úvěr na dešťovku + škola) – zůstatek ve 
výši 6 175 040,00 Kč,  odpovídal zůstatku AÚ 451 0021 v hlavní knize. 
-č. 2917779/2100 vedený u Hypoteční banky – zůstatek činil 775 346,29 Kč 
(ověřeno na výpis ze dne 31. 12. 2020) a odpovídal zůstatku na účtu 451 0138 v 
hlavní knize. 
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Dohoda o hmotné 
odpovědnosti 

V roce 2020 nebyly uzavřeny nové Dohody o hmotné odpovědnosti, v platnosti 
byly ty stávající. 
 

Evidence majetku Majetek obce je evidován v programu KEO4. DDNM je evidován na účtu 018 v 
ocenění od 1 000,00 Kč do 60 000,00 Kč. DDHM je evidován na účtu 028 v 
ocenění od 1 000,00 Kč do 40 000,00 Kč. Předmětem kontroly byly dle HUK 
přírůstky a úbytky na účtech, které se uskutečnily v roce 2019 - nebyly zjištěny 
nedostatky. 
 
Účet 013 – Software – ve výši 320 515,50 Kč (oprávky ve výši 261 187,50 Kč na 
účtu 073) 
-přírůstek ve výši 63 288,00 Kč – jednalo se o zařazení IČ 3791 software KEO4 
Účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - ve výši 232 461,25 Kč 
(oprávky v plné výši na účtu 078) 
 - úbytek ve výši 14 500,00 Kč - jednalo se vyřazení IČ 2809 systém pro 
plánování směn JSDH 
Účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - ve výši 747 250,00 Kč 
(oprávky na účtu 079 ve výši 192 370,00 Kč) 
- úbytek ve výši 204 000,00 Kč – jednalo se o vyřazení IČ 2549 studie 
revitalizace bývalého nádraží ve výši 204 000,00 Kč  
Účet 021 - Stavby - ve výši 397 593 291,21 Kč (oprávky na účtu 081 ve výši  
79 643 857,14 Kč) 
-přírůstek 35 738 265,41 Kč – jednalo se o zařazení IČ 3816 - 3818 
polopodzemní kontejnery 3 ks á 539 451,36 Kč, IČ 3788 využití dešťových vod 
hřiště 13 036 363,61 Kč, IČ 3802 opěrná zídka110 800,00 Kč, IČ 3777 TZ 
budova radnice (přípojka NN, plyn, voda a kanalizace) 278 652,59 Kč, IČ 3776 
stání pro auta (změna ceny – DPH) minus – 512 309,91 Kč, IČ 110 chodník u 
kostela TZ 102 853,63 Kč, IČ 2 budova ZŠ TZ 21 103 551,44 Kč 
-úbytek 2 137 447,00 Kč – jednalo se o vyřazení – IČ 3 školní chata ve výši  
358 476,00 Kč, IČ 88 budova zvláštní školy Slížany 1 778 971,00 Kč  
Účet 022 - Samostatné movité věci - ve výši 9 946 805,22 Kč (oprávky na účtu 
082 ve výši 3 154 441,00 Kč) 
– přírůstek ve výši 1 416 029,90 Kč – jednalo se o zařazení IČ 3780 vozík 
přívěsný 59 075,00 Kč, IČ 3819 drtič bioodpadu 826 430,00 Kč, IČ 3824 – 3826 
kontejner AVIA 3 ks á 53 724,00 Kč, IČ 3842 konvektomat 70 300,00 Kč, IČ 3843 
myčka nádobí 75 000,00 Kč, IČ 3849 – 3852 projektor full HD á 57 723,05 Kč, IČ 
3853 nerez vybavení 64 000,00 Kč.. 
-úbytek ve výši 357 673,40 Kč – jednalo se o vyřazení IČ 67 nábytek (matrika) 
52 606,00 Kč, IČ 2811 sestava nábytku pro bar 74 175,20 Kč, IČ 3849 – 3852 
projektor full HD 4 ks á 57 723,05 Kč 
Účet 028 - Drobný dl. hmotný majetek - ve výši 6 772 839,77 Kč (oprávky v plné 
výši na účtu 088) 
- přírůstek 616 854,10 Kč - jednalo se o drobné nákupy např. dřevěná kolébka, 
bezdrátová čtečka, kovová lavička s opěradlem 2 ks, koš se stojanem na kolo  
3 ks, zahradní komplet bez židlí 2 ks, zásahový oblek hasiči 6 ks, dávkovač 
desinfekce 2 ks, tiskárna HP, zástěna polykarbonát 12 ks, kontejner multicar  
4 ks, wifi, vakuovačka, postel dvoulůžko 3 ks, plynový gril, televizor, aktivní stereo 
4 ks a další.  
-úbytek 905 890,83 Kč - jednalo se o vyřazení např. psací stroj, 
radiomagnetofon, přednáškový amplion, fotopřístroj, kravatový mikrofon, soubor 
nábytku, hasící přístroj, skříň dřevěná, knihovna 3 ks, PC sestava, telefonní 
ústředna, nábytek universal, nábytek skříňky, hasící přístroj, regál knižní 15 ks, 
křeslo 4 ks, stůl pod počítač, kopírovací stroj, počítačová sestava, šatní skříň, 
odkládací deska se zrcadlem, dataprojektor, neoprénový oblek, změkčovač vody, 
snímač čárových kódů a další. 
Účet 031 - Pozemky - ve výši 23 349 700,42 Kč 
- přírůstek ve výši 210 007,00 Kč – nákup pozemků, dary, bezúplatný převod 
-úbytek ve výši 398 057,53 Kč – prodej pozemků, dary, bezúplatný převod 
Kontrola upozorňuje na nutnost vazby na Katastr nemovitostí, výpis z KN k 
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datu 31. 12. 2020 by měl být nedílnou součástí inventarizace účtu 031. 
Účet 032 – Kulturní předměty - ve výši 141 029,00 Kč 
-přírůstek ve výši 1,00 Kč – jednalo se o zařazení IČ 3854 – náhrobní kámen u 
Muzea 
Účet 042 - Nedokončený dl. hmotný majetek ve výši 6 406 917,69 Kč, jednalo se 
o Přehradu Slížany 339 739,50 Kč, Ovčáček 92 589,60 Kč, náměstí Svobody  
9 038,70 Kč, KODUS 929 265,00 Kč, skatepark 42 623,69 Kč, pumtracková 
dráha 6 050,00 Kč, vrt hřiště 11 163,46 Kč, obnova ul. Kolaříkova 432 575,00 Kč, 
VO Záhumenice 399 540,13 Kč, rekonstrukce AB 92 202,00 Kč, metropolitní síť 
34 556,00 Kč, svod dešťové vody 111 800,00 Kč, ulice Nová 274 657,90 Kč, 
cesta Slížany U zvonice 19 819,80 Kč, chodník 1. máje 22 433,40 Kč, chodník 
Cimburk 18 730,80 Kč, cesta u záchranky 2 905 458,21 Kč, Záhumenice II. 301 
680,50 Kč. 
Účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem ve výši 749 000,00 
Kč – doloženo Úplným výpisem z obchodního rejstříku ze dne 17. 1. 2020, který 
prokázal vklad do společnosti Technické služby Morkovice – Slížany s.r.o. ve výši 
749 000,00 Kč. 
Účet 069 - Ostatní krátkodobý fin. majetek ve výši 14 630 654,80 Kč  (akcie VAK)  
Účet 132 – Zboží na skladě ve výši 35 548,41 Kč (pohledy, turistické známky, 
samolepky, výletky, kalendáře, brožury, doloženo soupisem) 
 
Finanční majetek 
Účet 263  - Ceniny ve výši 4 404,00 Kč – 3 ks plakety se znakem města á 
1468,00 Kč 
Účet 261 – Pokladna ve výši 3 169,00 Kč – doloženo výčetkou platidel 
 
Podrozvahová evidence 
Účet 905 – Vyřazené pohledávky ve výši 292 163,00 Kč – doloženo soupisem 
vyřazených pohledávek z účtu 311 a vyřazených pohledávek (odpady)        
Účet 909 – Ost. majetek – ZŠ a MŠ ve výši 81 220 092,89 Kč – majetek 
zřízených PO 
Účet 964 – Dlh. podmíněné závazky z finančního leasingu ve výši 416 650,00 Kč 
– sekačka na hřiště 
Účet 974 – Dl. podmíněné závazky z jiných smluv ve výši 176 109,19 Kč – 
smluvní pokuta el. energie rok 2016, 2017 – doloženo fakturou č. 7017896 a 
náhradou škody – doloženo fakturou č. 611900102 
 

Evidence 
pohledávek 

Město Morkovice-Slížany evidovalo k 31. 12. 2020 následující druhy pohledávek - 
kontrola proběhla na dokladovou inventarizaci.  
Dlouhodobé pohledávky ve výši 340 000,00 Kč. 
Účet 462 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši  
140 000,00 Kč (doloženo Smlouvami). 
Účet 471 – dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 200 000,00 Kč – 
doloženo VPS ze dne 10. 1. 2020 a ze dne 2. 3. 2020. 
 
Krátkodobé pohledávky ve výši 3 800 654,85 Kč na účtech: 
Účet 311 – Odběratelé ve výši 632 854,00 Kč (pohledávky z vydaných faktur, 
dobropisy faktur-Energie pod kontrolou) 
Kontrolou bylo zjištěno, že město tvořilo opravnou položku na účtu 194, stav k 
31. 12. 2020 ve výši 434,10 Kč. 
Účet 314 -Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 1 619 860,00 Kč – exekuce, 
zálohy na energie – voda, elektřina, plyn (doloženo tabulkami) 
Účet 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 93 904,00 Kč – 
nezaplacené poplatky pes a odpady – doloženo soupisem 
Kontrolou bylo zjištěno, že město tvořilo opravnou položku na účtu 192, stav k 
31. 12. 2020 ve výši 35 011,10 Kč 
Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci ve výši 1 335,00 Kč – doloženo 
vyčíslením dluhu zaměstnanců za stravu 
Účet 348 – Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi ve výši 7 541,00 
Kč – doloženo fakturami (dle VPS fakturace nákladů na mzdu pracovníka 
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zajišťujícího plnění zákona o právní ochraně dětí za rok 2020) 
Účet 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 1 421 818,85 Kč – 
nevyúčtované VPS, doloženo soupisem organizací včetně výše poskytnutých 
dotací 
Účet 381 - Náklady příštích období ve výši 23 342,00 Kč - dále předplatné 
časopis čtenář, věstník Zlínského kraje, Sbírka zákonů 2021, Kroměřížský deník 
1. pololetí 2021, pojištění starosta a místostarosta, předplatné, Vlasta. 
Stavy pohledávek byly odsouhlaseny na stavy v HUK a rozvaze sestavené za 
12/2020 bez rozdílu. 
 

Evidence poplatků Evidence poplatků za odpad i za psa je vedena pomocí programu KEO.  
Kontrole byla předložena OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, účinná od 1. 1. 2020. 
Výše poplatku za TDO byla stanovena ve výši 550,00 Kč za poplatníka na 
kalendářní rok. Dle čl. 6  byly stanoveny osvobození a úlevy. Dle čl. 5 byla 
stanovena splatnost poplatku, a to jednorázově nejpozději do 30. 4. příslušného 
kalendářního roku. 
Dále byla předložena OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů. 
Výše poplatku za psa byla stanovena ve výši 100,00 Kč za prvního psa (za 
druhého psa i dalšího psa 200,00 Kč). Splatnost poplatku byla stanovena dle čl. 5 
nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Dle čl. 6 byly stanoveny 
osvobození. 
Kontrolou výkazu Fin 2-12 sestaveného k 31. 12. 2020 bylo zjištěno, že v 
případě: 
- poplatků za komunální odpad (pol. 1340) bylo vybráno 1 374 934,00 Kč, 
nesouhlasilo s obratem DAL účtu 315 0014 ve výši 1 437 571,00 Kč, rozdíl ve 
výši 62 637,00 Kč.  V polovině roku se jednalo o částky: ve výši 550,00 Kč – 
jednalo se o zaplacení poplatku za TKO od ŘKF, a částka ve výši 437,00 Kč – 
jednalo se o dluh z roku 2015, opraveno dokladem č. 15-004-3945. Dále bylo 
odpovědnou pracovnicí sděleno, že se jednalo o odúčtování a dobropisy, které 
provádí pracovnice odpovědná za evidenci poplatků. 
- poplatků za psy (pol. 1341) bylo vybráno 57 258,00 Kč, nesouhlasilo s obratem 
DAL účtu 315 0012 ve výši 57 408,00 Kč, rozdíl ve výši 150,00 Kč – byl 
odpovědnou pracovnicí vysvětlen jako 3 x 50 Kč převod na podrozvahu. 
 
Byla provedena kontrola tvorby předpisu v roce 2020: 
-pohledávek z poplatků za komunální odpad ve výši 1 413 163,00 Kč (MD 
315.0014/Dal 606.0300),  
-pohledávek z poplatků za psy ve výši 57 358,00 Kč (MD 315.0012/Dal 
606.0300) 
Kontrolou bylo zjištěno, že při předpise pohledávek z poplatků za komunální 
odpad a psy byl používán jeden výnosový účet 606 0300 – Výnosy z místních 
poplatků, na kterém byl do 30. 6. 2020 proúčtován výnos v celkové výši 1 478 
160,46 Kč (při porovnání s obratem MD 315 0014 + MD 315 0012, který byl ve 
výši 1 1470 521,00 Kč, vznikl rozdíl 7 639,46 Kč.  
 

Evidence závazků Město Morkovice-Slížany evidovalo k 31. 12. 2020 následující závazky - kontrola 
proběhla na dokladovou inventarizaci. 
 
Dlouhodobé závazky ve výši 38 651 354,16 Kč. 
Účet 451 – Dlouhodobé úvěryve výši 35 096 347,16  Kč, jednalo se o: 
451 0012 – úvěrový účet vedený u ČSOB, č. 267164688/0300 k 31. 12. 2020 ve 
výši 2 016 928,87Kč (doloženo výpisem č. 2020/12) 
451 0021 – úvěrový účet na investice u ČSOB, č. 289213364/0300 k 31. 12. 
2020 ve výši 6 175 040,00 Kč (doloženo výpisem č. 2020/12) 
451 0115 – úvěrový účet – stavba radnice - vedený u ČSOB, č. 284185974/0300 
k 31. 12. 2020 ve výši 26 129 032,00 Kč (doloženo výpisem č. 2020/4) 
451 0138 – úvěrový účet vedený u Hypoteční banky, č. 2917779/2100 k 31. 12. 
2020 ve výši 775 346,29 Kč (doloženo výpisem ze dne 31. 12. 2020) 
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Účet 455 – Dlouhodobé přijaté zálohyve výši 3 555 007,00 Kč – doloženo 
Smlouvou o budoucí smlouvě o převodu akcií ze dne 16. 6. 2011 (převod 21 910 
ks akcí na jméno společnosti Vak Kroměříž za kupní cenu převáděné akcie ve 
výši 186,50 Kč). 
 
Krátkodobé závazky ve výši 6 113 288,74 Kč na účtech: 
Účet 321 - Dodavatelé ve výši 1 098 530,76 Kč  - doloženo fakturami, téměř 
všechny splatné v roce 2020, dále faktury od společnosti Energie pod kontrolou 
(z roku 2016) 
Účet 324 – Krátkodobé přijaté zálohy ve výši 869 055,68 Kč  - jednalo se o 
zálohy na nájem, vodu, plyn, el. energii – doloženo seznamem. 
Účet 331 - Zaměstnanci ve výši 480 285,00 Kč – dobírka mezd za 12/2020, 
doloženo rekapitulací mezd za 12/2020 
Účet 336 – Sociální zabezpečení ve výši 179 023,00 Kč – doloženo rekapitulací 
mezd za 12/2020 
Účet 337 - Zdravotní pojištění ve výši 81 731,00 Kč – doloženo rekapitulací mezd 
za 12/2020 
Účet 342 - Jiné přímé daně - ve výši 72 421,00 Kč – zálohová a srážková daň, 
doloženo rekapitulací mezd za 12/2020 
Účet 343 – DPH ve výši 516 109,29 Kč – doloženo Přiznáním k DPH za 4 Q roku 
2020 ve stejné výši. 
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 2 137,16 Kč – jednalo 
se o vratku za volby do zastupitelstva kraje a Senátu. 
Účet 384 - Výnosy příštích období ve výši 963 870,00 Kč - odhad daně za rok 
2020 (doloženo výpočtem) 
Účet 389 - Dohadné účty pasivní ve výši 1 791 818,85 Kč - dohad spotřeby vody, 
el. energie a plynu (celkem ve výši 470 000,00 Kč) a dohad nevyúčtovaných VPS 
ve výši 1 421 818,85 Kč 
Účet 378 - Ostatní kr. závazky ve výši 58 307,00 Kč –přeplatky za odpad - 
doloženo seznamy. 
Stavy závazků byly odsouhlaseny na stavy v HUK a rozvaze sestavené za 
období 12/2020 - nebyly zjištěny rozdíly.  
 

Faktura Dodavatelské i odběratelské faktury města Morkovice byly v roce 2020 
zpracovány počítačově účetním programem KEO-W a obsahovaly předepsané 
náležitosti dle platných právních předpisů.  
Každá faktura byla doložena likvidačním lístkem, obsahujícím podpisy příkazce 
operace, hlavní účetní a správce rozpočtu a další předepsané náležitosti.  
Účtování jednotlivých faktur bylo uvedeno v části „Příprava platby“ Likvidačního 
lístku, kde byly uvedeny jednotlivé syntetické a analytické účty, týkající se 
zmíněných faktur. Účtování dle rozpočtové skladby při úhradě bylo uvedeno v 
části tohoto záznamu (účetní doklad) a také v Protokolu o zaúčtování bankovního 
výpisu. Byla provedena namátková kontrola přiřazené rozpočtové skladby u 
faktur za I. pololetí 2020.  
Nedostatky nebyly zjištěny. 
 

Hlavní kniha Hlavní kniha byla sestavena v programu KEO-W za období 12/2020 ze dne  
17. 5. 2021 a obsahovala obraty a zůstatky jednotlivých analytických účtů za 
období leden – prosinec 2020, obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení 
§ 13, odst. 2 zák. o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění. Konečné 
zůstatky syntetických účtů odpovídaly zůstatkům v rozvaze sestavené za 
období 12/2020.  
 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Město má zpracovanou Směrnici č. 6 Směrnice o inventarizaci, účinná od  
1. 11. 2011. 
Dle čl. 5 Plán inventur starosta obce do 15. listopadu příslušného roku směnuje 
předsedy a ostatní členy hlavní a dílčích inventarizačních komisí. 
Ke kontrole byl předložen: 
Plán inventur města Morkovice – Slížany a jmenování inventarizačních 
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komisí k pravidelné roční inventarizaci majetku města v roce 2020 byl 
sestaven starostou města. Součástí bylo jmenování inventarizačních komisí  
(1 hlavní + 8 dílčích IK) a likvidační komise. 
Předložený Plándále obsahoval termíny provedení fyzické inventarizace – k  
30. 11. 2020, dokladové inventarizace a pokladny k 31. 12. 2020. Majetek 
pořízený v prosinci bude inventarizován a k 31. 12. 2020 a zapracován do 
soupisů. 
Doložen bylo Protokol o proškolení předsedů dílčích inventarizačních komisí ze 
dne 7. 12. 2020. 
 
Inventarizační zpráva za rok 2020 o provedené inventarizaci k datu 30. 11. 
2020 a k 31. 12. 2020 obsahovala popis inventarizačních činností: plán inventur, 
proškolení členů inventarizačních komisí, průběh inventarizace. Inventarizační 
rozdíly – nebyly zjištěny.  
Inventurní soupisy byly doloženy ke všem rozvahovým a podrozvahovým 
účtům, které byly předmětem inventarizace. Inventurní soupisy obsahovaly 
okamžik zahájení a ukončení, den provedeni, popis účtu, jméno a příjmení a 
podpis inventarizační komise.  
 

Kniha došlých 
faktur 

Kniha došlých faktur byla sestavena dne 20. 5. 2021 v programu KEO-W, 
obsahovala všechny potřebné náležitosti. V roce 2020 zaevidovalo město celkem 
646 přijatých faktur pod č. 20-001-00001 až 20-001-00646.  
 

Kniha odeslaných 
faktur 

Kniha odeslaných faktur byla sestavena dne 20. 5. 2021 vedena v programu 
KEO-W a obsahovala všechny potřebné náležitosti. Město vystavilo v roce 2020 
celkem 578 faktur pod č. 20-002-00001 až 20-002-00578.  
 

Odměňování 
členů 
zastupitelstva 

Byly předloženy mzdové listy všech členů zastupitelstva za rok 2020. 
Výše odměny uvolněného starosty (os. č. 1001/1) a uvolněného místostarosty 
(os. č. 1054/1) byla stanovena v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o 
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, dle aktuální 
přílohy pro rok 2020. 
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 31. 10. 2018 byla stanovena 
výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši 40 % z částky 
uvedené v Příloze k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. Dále bylo 
stanoveno, že se „odměna poskytuje pouze za funkci s nejvyšší odměnou. 
Odměna se poskytuje ode dne následujícího po dni prvního zasedání 
zastupitelstva, jehož se neuvolněný člen zastupitelstva zúčastní nebo ode dne 
následujícího po dni zvolení do funkce (člena rady, předsedy výboru, člena 
výboru), a to po celé funkční období“. 
Na jednání ZO dne 16. 9. 2019 bylo usnesením č. 16/07/2019 schváleno: „výše 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva ve výši 50 % z částky uvedené pro 
daný měsíc v platném NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a doplňků. V případě 
souběhu více funkcí neuvolněných členů ZO se stanovuje odměna jako souhrn 
odměn“. Odměna se neuvolněnému zastupiteli poskytuje od 1. 10. 2019.  
Kontrolou mzdových listů všech neuvolněných zastupitelů nebyl zjištěn 
nedostatek. 
 

Pokladní doklad Pokladní doklady byly vyhotovovány v programu KEO-W. V roce 2020 
vyhotoveno celkem 2 726 příjmových i výdajových pokladních dokladů. Byla 
provedena kontrola pokladních dokladů za měsíc leden a červen a listopad 2020 
– nebyly zjištěny nedostatky. K výdajovým pokladním dokladům byly doloženy 
paragony, stvrzenkami, atd., které obsahovaly předepsané náležitosti dle ust. § 
11 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění. Dále byl dodržen zák. č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, v platném znění (podpisy odpovědných osob).  
Kontrola prověřila výběry hotovosti z BÚ v návaznosti na přijetí peněz do 
pokladny a naopak odvod hotovosti z pokladny na BÚ. Rozdíly nebyly zjištěny.  
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Pokladní kniha 
(deník) 

Pokladní deník byl zpracován účetním programem KEO-W. V roce 2020 byly v 
pokladním deníku zaevidovány doklady pod č. 20-701-00001 – 20-701-02726. 
Měsíční pokladní deník pokladny byl založen v předložených šanonech za daný 
měsíc a obsahoval předepsané náležitosti ve smyslu platného zákona o 
účetnictví. Počáteční stav pokladny k 1. 1. 2020 činil 294,00 Kč, zůstatek 
pokladny k 31. 12. 2020 vykázán ve výši 3 169,00 Kč a souhlasil se zůstatkem 
účtu 261 v Rozvaze a HUK a byl shodný s řádkem č. 6040 ve výkazu FIN 2-12 M. 
Vyúčtování pokladny bylo prováděno měsíčně. Počáteční a konečné měsíční 
zůstatky na sebe navazovaly.  
 

Příloha rozvahy Kontrole byla předložena "Příloha" sestavena k 31. 12. 2020 v programu KEO-W 
ze dne 16. 2. 2021. V části A. 3 byly uvedeny informace o: účetních metodách, 
účtování zásob, hranice pro drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, 
majetek vytvořený vlastní činností, cenné papíry a majetkové účasti, odpisy.  
V části A. 4 byly uvedeny stavy na podrozvahových účtech: 905 "Vyřazené 
pohledávky" ve výši 292 163,00 Kč, na účtu 909 "Ostatní majetek" ve výši  
81 220 092,89 Kč (majetek svěřený PO), na účtu 964 „Dlouhodobé podmíněné 
závazky z finančního leasingu“ ve výši 416 650,00 Kč (sekačka na hřiště - 
leasing), na účtu 974 „Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv“ ve 
výši 176 109,19 Kč (smluvní pokuta za neodebranou el. energii – doloženo 
fakturami). 
V části F. byl přehled o hospodaření se sociálním fondem - zůstatek k 31. 12. 
2020 ve výši 76 512,70 Kč odpovídal zůstatku na účtu 419 v rozvaze.  
V části "G. Stavby" byly členěny dle jednotlivých druhů a v části "H. Pozemky" dle 
jednotlivých typů. 
 

Rozvaha Ke kontrole byla předložena "Rozvaha" sestavena k 31. 12. 2020 v programu 
KEO-W ze dne 16. 2. 2021. Aktiva ve výši 377 852 603,97 Kč (netto) 
odpovídala pasivům. Stálá aktiva byla ve výši 461 230 464,86 Kč (brutto). 
Doposud došlo ke korekci stálých aktiv o 90 257 156,66 Kč na účtech 013, 018, 
019, 021, 022 a 028.  
Výsledek hospodaření roku 2019 byl převeden na účet 432 0000 "Nerozděl. 
zisk, neuhrazená ztráta" ve výši 2 359 355,27 Kč, doloženo dokladem č. 20-003-
00056 ze dne 1. 7. 2020. 
 

Účetnictví ostatní Odpisy: 
Odpisový plán na rok 2020 byl sestaven v prosinci 2019, počítáno bylo s odpisy 
ve výši 6 097 770,50 Kč a s ročním rozpuštěním transferů ve výši 2 103 185,50 
Kč. 
Účetní odpisy účtovány čtvrtletně, rovnoměrným způsobem. 
Byla provedena kontrola odpisů k 31. 12. 2020: 
- odpisy dle HUK za 12/2020 ve výši 6 160 379,70 Kč (účet 551) 
- odpisy dle vnitřních dokladů:  
č. 20-003-00019 ze dne 31. 3. 2020 odpisy ve výši 1 494 957,00 Kč 
č. 20-003-00039 ze dne 30. 6. 2020 odpisy ve výši 1 515 882,00 Kč 
č. 20-003-00062 ze dne 30. 9. 2020 odpisy ve výši 2 065 913,50 Kč 
č. 20-003-00096 ze dne 31. 12. 2020 odpisy ve výši 1 551 776,00 Kč 
Celkem tedy odpisy dle účetních dokladů ve výši 6 628 528,50 Kč, nebylo shodné 
s účtem 551 ve výši 6 160 379,70 Kč. Rozdíl ve výši 468 148,80 Kč. 
Kontrole byl doložen d.č. 20-003-00107 ze dne 31. 12. 2020, kterým bylo 
opraveno účtování odpisů ve 3Q, jednalo se o částku 519 074,00 Kč (účtováno 
minusem na 551). Dále byla částka ve výši      50 925,50 Kč doložena dokladem 
č. 20-003-00020 - jednalo se o vyřazení sestavy nábytku pro bar vč. grafoskla ve 
výši 126 781,20 Kč, schváleno na jednání RM dne 11. 3. 2020, usnesením č. 
05/38/2020. 
Kontrola vazby účtování odpisů 551 a oprávkových účtů 081, 082 a 073, 
078, 079: 
Součet stran Dal oprávkových účtů byl celkem ve výši 6 160 379,70 Kč, bylo 
shodné s účtováním na nákladovém účtu odpisy SÚ 551. 
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Vazba účtu 018, 028 a 558: 
Obec realizovala do 31. 12. 2020 nákup drobného dlouhodobého majetku (účet 
558) ve výši 593 677,20 Kč, neodpovídalo součtu obratů dle HUK za 12/2020 
strany MD účtu 028 ve výši 616 854,10 Kč. Rozdíl ve výši 23 176,90 Kč – 
doložen d.č. 2011-000483 (předpis) jednalo se o částku ve výši 12 000,00 Kč a 
dále DPH ve výši 11 176,90 Kč (doloženo sestavou opis deníku, týkalo se d.č. 
20-001-00602 a d.č. 20-001-00611, oba doklady se týkaly penzionu). 
 

Výkaz pro 
hodnocení plnění 
rozpočtu 

Ke kontrole byl předložen výkaz Fin 2-12M sestavený za období 12/2020 dne  
4. 2. 2021 v programu KEO-W. 
Celkové příjmy po konsolidaci ve výši 87 070 597,55 Kč byly plněny na  
101,48 %, z toho: 
Daňové příjmy ve výši         46 447 548,91 Kč 
Nedaňové příjmy ve výši       7 050 645,10 Kč 
Kapitálové příjmy ve výši       2 650 316,96 Kč 
Přijaté transfery ve výši        49 615 651,62 Kč 
 
Celkové výdaje po konsolidaci ve výši 82 306 546,32 Kč byly plněny na  
97,55 %, z toho: 
Běžné výdaje ve výši          57 169 089,93 Kč 
Kapitálové výdaje ve výši   43 831 021,43 Kč      
 
Konsolidace příjmů a výdajů ve výši 18 693 565,04 Kč (se týkala převodů 
prostředků z rozpočtových účtů)  
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci      4 764 051,23 Kč 
+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2020             663 893,85 Kč 
- pokladna (ř. 6040)                                    - 2 875,00 Kč 
-pol. 8124 splátky dlh. přijatých prostř.    - 3 618 796,38 Kč 
+ pol. 8901 (DPH)                                     1 264 691,01 Kč 
+ pol. 8905 (kontokorent)                                        0,00 Kč 
= konečnému stavu účtů k 31. 12. 2020 ve výši 3 070 964,71 Kč – nebyl zjištěn 
rozdíl (odpovídal zůstatku na účtu 231 vykázanému v rozvaze za období 
12/2020). 
 
Předmětem kontroly byly následující kapitálové příjmy: 
-§ 3639 pol. 3111 ve výši 1 310 516,96 Kč (prodej pozemků) 
- § 6171 pol. 3112 ve výši 1 339 800,00 Kč (prodej školní chata, budova zvláštní 
školy Slížany) 
 
Předmětem kontroly byly následující kapitálové výdaje: 
- § 2219 pol. 6121 ve výši 3 237 667,34 Kč (cesta u Záchranky, PD ul. 
Kolaříkova, chodník u Kostela) 
- § 2321 pol. 6121 ve výši 15 000,00 Kč (dešťovka koupaliště) 
- § 2333 pol. 6121 ve výši 118 580,00 Kč (obnova vodní nádrže Slížany – 
přehrada) 
- § 3113 pol. 6121 ve výši 21 006 418,96 Kč (stavební úpravy ZŠ, výměna 
střešní krytiny dílny ZŠ) 
- § 3113 pol. 6351 ve výši 385 174,05 Kč (průtoková investiční dotace MMR) 
- § 3412 pol. 6121 ve výši 2 612 449,70 Kč (využití dešťových vod, vč. dopojení) 
- § 3412 pol. 6322 ve výši 50 318,85 Kč (investiční dotace FC na trávník, dle 
Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Morkovice-Slížany na 
akci „REKO FC“, bude pokračovat v roce 2021) 
- § 3421 pol. 6121 ve výši 42 623,69 Kč (skateboardová rampa) 
- § 3613 pol. 6122 ve výši 253 253,00 Kč (vybavení penzion – myčka, 
konvektomat, nerezové nádobí atd.) 
- § 3631 pol. 6121 ve výši 4 552,08 Kč (VO Záhumenice) 
- § 3633 pol. 6121 ve výši 282 623,00 Kč (územní studie lokalita „Záhumenice“ 
+ inženýrské sítě) 
- § 3639 pol. 6121 ve výši 3 267,00 Kč (cesta) 
- § 3633 pol. 6130 ve výši 197 324,00 Kč (nákup pozemků) 
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- § 3722 pol. 6121 ve výši 1 609 354,05 Kč (stavba polopodzemní kontejnery) 
- § 3722 pol. 6122 ve výši 987 602,00 Kč (biodrtič, kontejnery) 
- § 5512 pol. 6122 ve výši 59 075,00 Kč (přívěsný vozík) 
- § 6171 pol. 6111 ve výši 63 288,00 Kč (nový program KEO4) 
- § 6171 pol. 6121 ve výši 12 284 364,71 Kč (výstavba polyfunkčního domu, 
metropolitní síť) 
- § 6171 pol. 6122 ve výši 618 086,00 Kč (plátno + reproduktor v zasedací 
místnosti) 
 
Město Morkovice-Slížany mělo rozpočtované finanční prostředky na § 5213 
"Krizová opatření" pol. 5903 "rezerva na krizová opatření" v souladu s § 25 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění.  
 

Výkaz zisku a 
ztráty 

Kontrole byl předložen "Výkaz zisku a ztráty" sestaven k 31. 12. 2020 
programem KEO-W ze dne 16. 2. 2021. Město Morkovice-Slížany nevykazuje 
hospodářskou činnost. Náklady celkem ve výši 44 931 575,47 Kč a výnosy 
celkem ve výši 63 640 750,06 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního 
období - zisk ve výši 18 709 174,59 Kč odpovídal výsledku hospodaření v 
rozvaze na straně pasiv (část C III. 1.) za období 12/2020.  
Výsledek hospodaření před zdaněním – zisk ve výši 19 673 044,59 Kč.  
Daň z příjmů (SU 591) ve výši 963 870,00 Kč. 
Pol. 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce ve výši 922 070,00 Kč 
odpovídala § 6399 pol. 5365 ve stejné výši k 31. 12. 2020. 
 
Byla provedena kontrola vazby zaúčtování výnosových účtů z daní a poplatků 
(účet  681, 682, 684, 686 a 688) s jednotlivými příjmovými položkami účetního 
výkazu FIN 2-12 M, nebyl zjištěn rozdíl. 
Byl zjištěn rozdíl u účtu 605 a pol. 1361: 
- pol. 1361 ve výši 208 330,00 Kč se nerovnala stavu vykázanému na SÚ 605 ve 
výši 208 990,00 Kč, rozdíl ve výši 660,00 Kč  
Kontrole byl vysvětlen rozdíl ve výši 660,00 Kč, který vznikl předpisem (faktura č. 
z KDF 19-001-00717) ve výši 300,00 Kč na CZECH POINT v roce 2019 a úhrada 
až v roce 2020 (na pol. 1361 ve výši 300,00 Kč). Dále se jednalo o chybně 
účtovanou fakturu č. 20-002-00294 ve výši 360,00 Kč na pol. 1340. 
 

Rozvaha 
zřízených 
příspěvkových 
organizací 

Kontrole byly předloženy "Rozvahy" zřízených příspěvkových organizací:  
Mateřská škola Morkovice-Slížany, příspěvková organizace sestavena k  
31. 12. 2020 v programu KEO-W ze dne 16. 2. 2021. 
Aktiva ve výši 12 040 459,39 Kč (netto) odpovídala pasivům. Stálá aktiva 
(brutto) ve výši 14 739 607,30 Kč. Doposud došlo ke korekci stálých aktiv o  
5 149 742,69 Kč na účtech 018, 021, 022 a 028. Zůstatek běžného účtu (SU 
241) činil 1 969 649,45 Kč a zůstatek účtu FKSP (SU 243) činil 212 476,73 Kč.  
V "Příloze" v části F. byl uveden Fond kulturních a sociálních potřeb ve výši  
196 579,75 Kč k 31. 12. 2020, Rezervní fond ve výši 222 773,52 Kč a Fond 
investic ve výši 236 353,00 Kč. 
 
Základní škola Morkovice-Slížany, příspěvková organizace sestavena k  
31. 12. 2020 v programu KEO-W ze dne 17. 2. 2021. 
Aktiva ve výši 14 955 055,63 Kč (netto) odpovídala pasivům. Stálá aktiva 
(brutto) ve výši 13 989 885,32 Kč. Doposud došlo ke korekci stálých aktiv o  
12 482 850,82 Kč na účtech 018, 022  
a 028. Zůstatek běžného účtu (SU 241) činil 5 172 778,83 Kč a zůstatek účtu 
FKSP (SU 243) činil 723 220,00 Kč.  
V "Příloze" v části F. byl uveden Fond kulturních a sociálních potřeb ve výši  
757 423,37 Kč k 31. 12. 2020, Rezervní fond ve výši 781 129,93 Kč a Fond 
investic ve výši 220 856,35 Kč. 
 
Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace 
sestavena k 31. 12. 2020 v programu KEO-W ze dne 18. 2. 2021. 
Aktiva ve výši 51 714 918,80 Kč (netto) odpovídala pasivům. Stálá aktiva 
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(brutto) ve výši 69 640 335,91 Kč. Doposud došlo ke korekci stálých aktiv o  
19 867 622,87 Kč na účtech 018, 021, 022 a 028. Zůstatek běžného účtu (SU 
241) činil 1 561 430,52 Kč a zůstatek účtu FKSP (SU 243) činil 34 978,24 Kč. V 
"Příloze" v části F. byl uveden Fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 40 
961,24 Kč k 31. 12. 2020, Rezervní fond ve výši 154 350,53 Kč a Fond investic 
ve výši 1 252 379,12Kč. 
 

Výkaz zisku a 
ztráty zřízených 
příspěvkových 
organizací 

Ke kontrole byly předloženy "Výkazy zisku a ztráty" zřízených příspěvkových 
organizací: 
Mateřská škola Morkovice-Slížany, příspěvková organizace sestaven k  
31. 12. 2020 v programu KEO-W ze dne 16. 2. 2021. PO v roce 2020 
vykazovala hospodářskou činnost.  
Hlavní činnost: Náklady ve výši 9 555 015,46 Kč, výnosy ve výši 9 636 838,41 
Kč a výsledek hospodaření ve výši 81 822,95 Kč. 
Hospodářská činnost: Náklady ve výši 336 083,00 Kč, výnosy ve výši  
342 316,00 Kč a výsledek hospodaření ve výši 6 233,00 Kč. 
Součet výsledku hospodaření za hlavní a hospodářskou činnost ve výši  
88 055,95 Kč odpovídal zůstatku vykázaném v rozvaze na straně pasiv v části 
CIII. 1.  
Základní škola Morkovice-Slížany, příspěvková organizace sestaven k  
31. 12. 2020 v programu KEO-W ze dne 17. 2. 2021. PO v roce 2020 
vykazovala hospodářskou činnost.  
Hlavní činnost: Náklady ve výši 42 103 755,51 Kč, výnosy ve výši  
42 299 189,06 Kč a výsledek hospodaření 195 433,55 Kč. 
Hospodářská činnost:Náklady ve výši 695 517,00 Kč, výnosy ve výši  
708 819,00 Kč a výsledek hospodaření ve výši 13 302,00 Kč. 
Součet výsledku hospodaření za hlavní a hospodářskou činnost ve výši  
208 735,55 Kč odpovídal zůstatku vykázaném v rozvaze na straně pasiv v části 
CIII. 1.  
 
Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace 
sestaven k 31. 12. 2020 v programu KEO-W ze dne 18. 2. 2021. PO v roce 2020 
vykazovala hospodářskou činnost.  
Hlavní činnost: Náklady ve výši 13 313 019,94 Kč, výnosy ve výši  
14 226 400,56 Kč a výsledek hospodaření ve výši 913 380,61 Kč. 
Hospodářská činnost: Náklady ve výši 666 313,63 Kč, výnosy ve výši  
700 508,00 Kč a výsledek hospodaření ve výši 34 194,37 Kč. 
Součet výsledku hospodaření za hlavní a hospodářskou činnost ve výši  
947 574,98 Kč odpovídal zůstatku vykázaném v rozvaze na straně pasiv v části 
CIII. 1.  
 

Zřizovací listina 
příspěvkových 
organizací, 
odpisový plán 

V roce 2020 nedošlo ke změně zřizovacích listin zřízených PO.  
Odpisové plány zřízených PO byly schvalovány RM, včetně jejich aktualizací. 
 
 

Darovací smlouvy Kontrole byla předložena: 
Darovací smlouva ze dne 8. 6. 2020. Smlouva byla uzavřena mezi Městem 
Morkovice-Slížany (dárce) a ČR – Hasičským záchranným sborem Zlínského 
kraje (obdarovaný). 
Dle čl. II. odst. 2 byly nově dle GP vytvořeny pozemky: 
-pozemek p.č. 1786/13 o výměře 14 483 m2, orná půda, v k.ú. Morkovice 
-pozemek p.č. 1786/14 o výměře 6 000 m2, orná půda, v k.ú. Morkovice 
Dlč čl. III. dárce daroval obdarovanému pozemek p.č. 1786/14 o výměře 6 000 
m2 se všemi právy, povinnostmi, závazky, součástmi a příslušenstvím, se kterými 
tento pozemek držel a užíval. 
Kontrole byl doložen Záměr převést uvedený pozemky, který byl řádně zveřejněn 
na úřední desce od 8. 7. 2019 do 24. 7. 2019. 
Na jednání ZM dne 24. 2. 2020 bylo usnesením č. 11/09/20 schváleno darování 
pozemku p.č. 1786/14 orná půda o výměře 6 000 m2. 
V době dílčího přezkoumání hospodaření nebylo k dispozici Vyrozumění z KN. 
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Kontrola vyřazení pozemků bude provedena při závěrečném přezkoumání 
hospodaření města za rok 2020. 
 

Dohody o 
pracovní činnosti 

V roce 2020 (do 30. 6. 2020) neuzavřelo město žádnou novou Dohodu o 
pracovní činnosti. Předloženy byly 3 Dohody o pracovní činnosti uzavřené 30. 12. 
2019 s nástupem do práce dne 1. 1. 2020. Všechny dohody byly uzavřeny na 
dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Jednalo o pracovní činnosti: 
uklízečka městského úřadu a knihovny v Morkovicích, průvodce a uklízečka v 
košíkářské muzeu v Morkovicích. 
 

Dohody o 
provedení práce 

V roce 2020 uzavíralo město Morkovice-Slížany dohody o provedení práce. 
Dohody byly uzavírány na nahodilé činnosti, např.: roznos Zpravodaje města, 
uklízečka městského úřadu a knihovny v Morkovicích, promítání filmů, práce 
spojené se zápůjčkou filmů, domovnická činnost v budově hasičské zbrojnice. 
 

Pracovní smlouvy 
včetně platových 
výměrů 

Kontrole byla předložena Pracovní smlouva ze dne 30. 9. 2020, na pracovní 
pozici „referent stavebního úřadu“. Nástup do práce byl stanoven na 1. 10. 2020, 
na dobu neurčitou, s pracovnicí os. č. 1306. Součástí pracovní smlouvy byl i 
platový výměr ze dne 30. 9. 2020. 
 

Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

Rada města na svém zasedání dne 20. 4. 2020 a zastupitelstvo města na svém 
zasedání dne 16. 12. 2019. a 13. 7. 2020 schválili, neinvestiční a investiční 
dotace pro spolky. Kontrole byl předložen celý šanon s veškerou dokumentací. 
Byla provedena namátková kontrola následujících smluv: 
Doložena byla Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtu města Morkovice-Slížany na činnost žadatele v roce 2020 ze dne  
6. 1. 2020, uzavřená mezi městem a FC Morkovice, z.s.  
- žádost podána 4. 10. 2019  
- Smlouva schválena na jednání ZM dne 16. 12. 2019, usnesením ze zasedání č. 
6/08/19 
- poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 665 000,00 Kč 
- dotace je poskytnuta na činnost fotbalového klubu, na úhradu nákladů 
specifikovaných ve smlouvě 
- dle čl. III. bylo sjednáno zaslání neinvestiční dotace jednorázově bankovním 
převodem 
- termín pro předložení vyúčtování byl sjednán do 15. 12. 2020 
- do 30. 6. 2020 proplaceno prostřednictvím bankovního účtu města dne 18. 5., 
24. 6., 19. 9. 2020 vždy ve výši 100 000,00 Kč (účtováno prostřednictvím účtů 
231, 373 a 973, OdPa 6171, pol. 5222) 
-Dodatek č. 1 ze dne 24. 9. 2020, byl schválen na jednání ZO dne 21. 9. 2020 
usnesením č. 16/12/20. Uvedeným dodatkem byla snížena neinvestiční dotace 
na částku ve výši 550 000,00 Kč. 
-při závěrečném přezkoumání hospodaření bylo předloženo vyúčtování dotace ze 
dne 14. 12. 2020 a také Finanční kontrola vyúčtování dotace ze dne 22. 2. 2021, 
provedena odpovědným pracovníkem. Dle předložené kontroly byly konzultovány  
a doloženy některé doklady, vše bylo následně řádně doloženo a vysvětleno, tak 
že dotace byla čerpána v souladu s podmínkami smlouvy. 
 
Doložena byla Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtu města Morkovice-Slížany na činnost žadatele v roce 2020 ze dne 
15. 1. 2020, uzavřená mezi městem a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Morkovice  
- žádost podána 21. 10. 2019  
- Smlouva schválena na jednání ZM dne 16. 12. 2019, usnesením ze zasedání č. 
6/08/19 
- poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 220 000,00 Kč 
- dotace je poskytnuta na činnost organizace, blíže specifikována v čl. II Smlouvy 
- dle čl. III. bylo sjednáno zaslání neinvestiční dotace jednorázově bankovním 
převodem 
- termín pro předložení vyúčtování byl sjednán do 15. 12. 2020 
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- do 30. 6. 2020 proplaceno prostřednictvím bankovního účtu města dne 24. 6. 
2020 částka ve výši 62 000,00 Kč, 10. 9. 2020 částka ve výši 100 000,00 Kč 
(účtováno prostřednictvím účtů 231, 373 a 973, OdPa 6171, pol. 5222) 
-Dodatek č. 1 ze dne 5. 10. 2020, byl schválen na jednání ZO dne 21. 9. 2020 
usnesením č. 16/12/20. Uvedeným dodatkem byla snížena neinvestiční dotace 
na částku ve výši 162 000,00 Kč. 
-při závěrečném přezkoumání hospodaření bylo předloženo vyúčtování dotace ze 
dne 8. 12. 2020 a také Finanční kontrola vyúčtování dotace ze dne 22. 2. 2021, 
provedena odpovědným pracovníkem. Dle předložené byl dodržen účel čerpání a 
dotace byla čerpána v souladu s podmínkami smlouvy. 
 
Doložena byla Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtu města Morkovice-Slížany na činnost žadatele v roce 2020 ze dne 
28. 1. 2020, uzavřená mezi městem a Pěveckým sborem CANTUS Morkovice, 
z.s.  
- žádost podána 29. 10. 2019  
- Smlouva schválena na jednání ZM dne 16. 12. 2019, usnesením ze zasedání č. 
6/08/19 
- poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 81 000,00 Kč 
- dotace je poskytnuta na činnost organizace, blíže specifikována v čl. II Smlouvy 
- dle čl. III. bylo sjednáno zaslání neinvestiční dotace jednorázově bankovním 
převodem 
- termín pro předložení vyúčtování byl sjednán do 15. 12. 2020 
- do 30. 6. 2020 proplaceno prostřednictvím bankovního účtu města dne 24. 6. 
2020 (účtováno prostřednictvím účtů 231, 373 a 973, OdPa 6171, pol. 5222) 
-Dodatek č. 1 ze dne 30. 9. 2020, byl schválen na jednání ZO dne 21. 9. 2020 
usnesením č. 16/12/20. Uvedeným dodatkem byla snížena neinvestiční dotace 
na částku ve výši 55 000,00 Kč. 
-při závěrečném přezkoumání hospodaření bylo předloženo vyúčtování dotace ze 
dne 14. 12. 2020 a také Finanční kontrola vyúčtování dotace ze dne 22. 2. 2021, 
provedena odpovědným pracovníkem. Dle předložené kontroly byly odůvodněny 
některé doklady, vše bylo následně vysvětleno, tak že dotace byla čerpána v 
souladu s podmínkami smlouvy. 
 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace byly zveřejněny v 
elektronické podobě na webu města, v souladu s ustanovením § 10 d zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění.  
Kontrola prověřila účtování o veřejnoprávních smlouvách, nebyl zjištěn 
nedostatek. Bylo účtováno v souladu s ČUS č. 703, na účtu 373 0510 byl k 31. 
12. 2020 zůstatek ve výši 1 421 818,85 Kč, souhlasilo s OdPa 6171 pol. 5222. 
Kontrola doporučuje účtovat o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města 
na věcně příslušné OdPa rozpočtové skladby. 
 

Smlouvy a další 
materiály k 
přijatým účelovým 
dotacím 

Město Morkovice-Slížany přijalo v roce 2020 následující transfery: 
 
pol. 4111 ve výši 3 812 065,00 Kč, jednalo se o: 
 
částka ve výši 3 677 500,00 Kč – jednalo se o „kompenzační bonus“ 
částka ve výši 22 565,00 Kč – dotace pod UZ 98 018 na SLDB 
částka ve výši 112 000,00 Kč – dotace pod UZ 98193 na volby do zastupitelstva 
kraje a Senátu 
čerpáno na: 
pol. 5021 ve výši 69 324,00 Kč – odměny členům OVK (20 členů OVK + 1 
koordinátor voleb pro spádové obce), dohody za roznos lístků v celkové výši 15 
324,00 Kč 
pol. 5139 ve výši 14 321,47 Kč – nákup kancelářských potřeb, renovace toneru, 
nákup ochranných a desinfekčních pomůcek 
pol. 5162 ve výši 10 039,37 Kč – hlasové spojení v době voleb 
pol. 5169 ve výši 12 524,00 Kč – přípravné a úklidové práce 
pol. 5175 ve výši 3 654,00 Kč – stravné po členy OVK 
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pol. 4112 ve výši 2 950 400,00 Kč na zajištění výkonu státní správy 
- v upraveném rozpočtu byla rozpočtovaná částka 2 950 400,00 Kč. 
 
pol. 4116 ve výši 1 146 613,74 Kč, jednalo se o: 
částka ve výši 169 693,00 Kč - neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV na 
výkon sociální práce pro rok 2020. Doloženo dopisem z KÚZK ze dne 8. 4. 2020, 
č.j. KUZL 25111/2020. Účtováno pod ÚZ 13015. 
částka ve výši 976 920,74 Kč – průtoková dotace pro ZŠ na akci „Projekt 
výstavba učeben v ZŠ“ 
 
pol. 4122 ve výši 100 000,00 Kč, jednalo se o: 
částka ve výši 8 000,00 Kč neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na 
realizaci projektu „Podpora technických prací na ZŠ Morkovice“. Doloženo 
dopisem z KÚZK ze dne 22. 4. 2020, č.j. KUZL 27617/2020. Účtováno pod ÚZ 
00150. 
částka ve výši 92 000,00 Kč – doloženo dopisem z KÚZK ze dne 21. 9. 2020 na 
poskytnutí neinvestiční dotaze z Fondu Zlínského kraje č. D/0053/2020/KH – 
Program – Dotace pro JSDHO ZK pod UZ 00020. 
 
pol. 4211 ve výši 18 244 419,00 Kč – doloženo Registrací akce a rozhodnutím o 
poskytnutí dotace ze dne 5. 8. 2020 z MF na akci „Město Morkovice-Slížany – 
Stavební úpravy ZŠ Morkovice 2020“, id. č. 298D228008948, typ financování Ex 
ante. 
 
pol. 4216 ve výši 4 668 588,84 Kč 
částka ve výši 1 994 247,38 Kč - doloženo Registrací akce a rozhodnutím o 
poskytnutí dotace ze dne 18. 7. 2019 z MŽP na akci „Využití dešťových vod z 
městských budov – Město Morkovice-Slížany“.  
částka ve výši 2 289 167,41 Kč – doloženo Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
(změna) ze dne 24. 3. 2020 z MŽP, na akci „Polopodzemní kontejnery – Město 
Morkovice-Slížany“. Id. č. 115D314021203, typ financování: ex post. 
částka ve výši 385 174,05 Kč - průtoková dotace pro ZŠ na akci „Projekt 
výstavba učeben v ZŠ“ 
 

Smlouvy o dílo Viz. Dokumentace k veřejným zakázkám. 
 

Smlouvy o 
převodu majetku 
(koupě, prodej, 
směna, převod) 

Předmětem kontroly byly namátkově následující smlouvy, které uzavřelo město 
Morkovice-Slížany v prvním pololetí roku 2020: 
 
Město Morkovice-Slížany jako prodávající 
a)Kupní smlouva ze dne 17. 7. 2020. Jednalo se o prodej ideální poloviny 1/10 
pozemku p.č. 1256 orná půda o výměře 2017 m2 a id. 1/10 pozemku p.č. 1366 
orná půda o výměře 1208 m2. 
Dle čl. I. byla sjednána kupní cena ve výši 7 000,00 Kč. 
-Záměr prodeje nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce města od 18. 2. 2020 
do 4. 3. 2020. 
-na jednání ZM dne 25. 5. 2020 byl usnesením č. 8/10/20 schválen prodej 
uvedeného podílu pozemků za cenu ve výši 7 000,00 Kč 
-dle Vyrozumění o provedeném vkladu do KN byly právní účinky zápisu ke dni  
5. 8. 2020, zápis byl proveden dne 26. 8. 2020. 
-doložen d.č. 20-006-01156 ze dne 3. 8. 2020 o vyřazení pozemků, účtován MD 
231 0042/D 647 0300 ve výši 7 000,00 Kč a MD 554 0300/D 031 0600 ve výši  
3 969,98 Kč. 
 
b)Kupní smlouva ze dne 8. 6. 2020. Jednalo se o prodej pozemku p.č. 1814/99 
– orná půda o výměře 797 m2 v k.ú. Morkovice. 
Dle čl. II. byla sjednána kupní cena ve výši 433 966,50 Kč vč. DPH. 
-Záměr prodeje nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce města od 2. 3. 2020 
do 17. 3. 2020. 
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-na jednání ZM dne 25. 5. 2020 byl usnesením č. 10/10/20 schválen prodej 
pozemku p.č. 1814/99 orná půda o výměře 797 m2, za cenu 450 Kč/m2 bez 
DPH. 
-dle Vyrozumění o provedeném vkladu do KN byly právní účinky zápisu ke dni 
11. 6. 2020, zápis byl proveden dne 3. 7. 2020. 
-doložen d.č. 20-006-00872 ze dne 3. 10. 2020 o vyřazení pozemků, účtován MD 
231 0042/D 647 0300, 343 0027 ve výši 433 966,50 Kč, 358 650,00 Kč a  
75 316,50 Kč a MD 554 0300/D 031 0600 ve výši 194 874,00 Kč. 
 

Smlouvy o přijetí 
úvěru 

V roce 2020 splácelo město Morkovice-Slížany úvěry uzavřené v předchozích 
letech. 
Smlouva o úvěru č. 0544/18/5626 ze dne 21. 5. 2018 byla uzavřena mezi 
Městem Morkovice-Slížany a Československou obchodní bankou, a.s. Dle 
předložené Smlouvy čl. I. byla sjednána výše úvěrového limitu do 30 000 000,00 
Kč, s možností čerpání úvěru do 30. 9. 2019. Dle čl. II. byla sjednána fixní 
úroková sazba ve výši 1,66 % p.a. Dále byly sjednány čtvrtletní splátky ve výši 
967 742,00 Kč, s tím že první splátka je stanovena na 16. 9. 2019 a poslední 
splátka v odlišné výši 967 740,00 Kč je splatná dne 15. 3. 2027. Dle čl. III byl 
poskytnut úvěr bez zajištění. 
Smlouva byla schválena na jednání ZM dne 2. 5. 2018, usnesením z 23. jednání 
ZM. 
Kontrole byl předložen Dodatek č. 1 uzavřený dne 23. 5. 2019. Dodatek se 
týkal změny v čl. I jednalo se o čerpání úvěru i bez předložení příslušných faktur. 
Uvedený Dodatek byl schválen na jednání RM dne 29. 5. 2019, usnesením  
č. 05/16/2019. 
K 31. 12. 2019 byl čerpán úvěr ve výši 34 901 728,00 Kč (pol. 8123). 
Pol. 8123 se skládala z částek: 
-20 865 024 Kč – úvěr zaslaný k čerpání přímo městu (na stavbu radnice) 
-7 536 704 Kč – úvěr na stavbu radnice – přímé proplacení faktur 
-6 500 000 Kč – úvěr dle Smlouvy o úvěru č. 2019007141 na investice v rámci 
programu Dešťovka, rekonstrukce ZŠ a sokolovny a vícepráce na projektu pro 
výstavbu polyfunkčního budovy. 
 
Do 31. 12. 2020 byla zaplacena na splátkách úvěrů částka ve výši  
3 618 796,38 Kč – odpovídalo pol. 8124. 
Pol. 8124 se skládala z částek: 
- 1 935 484,00 Kč – splátka úvěru na stavbu radnice 
- 430 615,28 Kč – ČMBH I. 
- 504 288,00 Kč – dvanácti-bytovka 
- 423 449,10 Kč – ČMBH II. 
- 324 960,00 Kč – dešťovka + škola 
 
Kontrolou usnesení z jednání ZM dne 26. 6. 2019 bylo zjištěno, že: 
- usnesením č. 15/06/19 bylo schváleno přijetí úvěru ve výši 6 500 000,00 Kč od 
ČSOB a.s.  
- usnesením č. 16/06/19 byla schválena smlouva o úvěru č. 2019007141 
-usnesením č. 17/06/19 bylo schváleno přijetí kontokorentního úvěru ve výši  
5 000 000,00 Kč 
- usnesením č. 18/06/19 byla schválena smlouva o úvěru č. 2019007146 
 
Kontrole byla předložena: 
Smlouva o úvěru č. 2019007141 ze dne 1. 7. 2019 byla uzavřena mezi Městem 
Morkovice-Slížany a Československou obchodní bankou, a.s. Dle předložené 
Smlouvy čl. I. byl sjednán úvěr do výše 6 500 000,00 Kč na investice plánované v 
rozpočtu na rok 2019 (investice v rámci programu Dešťovka, rekonstrukce ZŠ a 
sokolovny a vícepráce na projektu pro výstavbu polyfunkční budovy). Dle čl. II. 
byla sjednána fixní úroková sazba ve výši 2,25 % p.a. Dále byly sjednány 
měsíční splátky ve výši 54 160,00 Kč, s tím že první splátka je stanovena na 15. 
1. 2020 a poslední splátka v odlišné výši 54 160,00 Kč je splatná dne 17. 12. 
2029. Dle čl. IV byl poskytnut úvěr bez zajištění. 
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Kontrole byl předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2019007141 ze dne 
21. 11. 2019. Dodatek se týkal doplnění čl. I. – uvedením čísla účtu pro klienta, 
ostatní ustanovení Smlouvy se nezměnily. 
 
Smlouva o úvěru č. 2019007146 ze dne 1. 7. 2019 byla uzavřena mezi Městem 
Morkovice-Slížany a Československou obchodní bankou, a.s. Dle předložené 
Smlouvy čl. I. byl sjednán kontokorentní  úvěr do výše 5 000 000,00 Kč. Dle čl. II. 
byla sjednána pohyblivá úroková sazba s přechodnou fixací, v pevné výši 0,50 % 
p.a. Dle čl. IV byl poskytnut úvěr bez zajištění. 
Kontrole byl předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2019007146 ze dne 
21. 11. 2019. Dodatek se týkal znění odst. 1) čl. I. kde se nahradilo tímto zněním: 
„Banka se zavazuje poskytnout Klientovi peněžní prostředky z úvěru podle 
Smlouvy („Úvěr“) formou kontokorentního úvěru na účtu Klineta č. 
230127461/0300, vedeného u Banky v Kč („Účet“), do výše 5 000 000 Kč 
(„Úvěrový limit“). Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a 
zaplatit z nich úroky“. Ostatní ustanovení Smlouvy se nezměnily. 
Kontrole byl předložen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 2019007146 ze dne 
25. 2. 2020. Dodatek se týkal změny čl. I. odst. 1), kdy se nově počínaje dnem 
26. 2. 2020 zvýšil úvěrový limit na výši 7 000 000,00 Kč. Dále dle čl. I. odst. 2) 
počínaje dnem 30. 6. 2020 se úvěrový limit snižuje na výši 5 000 000,00 Kč. 
Dodatek byl projednán a schválen na zasedání ZM dne 24. 2. 2020, usnesením 
č. 4/09/20. 
 
Kontrole bylo doloženo (v prvním pololetí roku 2020): 
Oznámení o odkladu splátek a změně Smlouvy o úvěru č. 0544/18/5626 
(radnice) ze dne 21. 5. 2018, podepsané ve Zlíně dne 20. 4. 2020. Dle 
Oznámení byly odloženy splátky jistiny úvěru poskytnutého dle Smlouvy splatné v 
období od 15. 6. 2020 (včetně této splátky) do 15. 9. 2020 (včetně této splátky, 
tak, že tyto splátky jistiny budou splatné čtvrtletně po dni konečné splatnosti 
sjednané aktuálně ve Smlouvě. Novým dnem konečné splatnosti bude den 
splatnosti poslední takto odložené splátky. 
Oznámení o odkladu splátek a změně Smlouvy o úvěru č. 2019007141 
(investiční) ze dne 1. 7. 2019, podepsané ve Zlíně dne 20. 4. 2020. Dle 
Oznámení byly odloženy splátky jistiny úvěru poskytnutého dle Smlouvy splatné v 
období od 15. 5. 2020 (včetně této splátky) do 15. 10. 2020 (včetně této splátky, 
tak, že tyto splátky jistiny budou splatné měsíčně po dni konečné splatnosti 
sjednané aktuálně ve Smlouvě. Novým dnem konečné splatnosti bude den 
splatnosti poslední takto odložené splátky. 
RM na svém zasedání dne 6. 4. 2020 projednala a schválila usnesením č. 
06/41/20 tyto odklady splátek. 
 

Zveřejněné 
záměry  

Viz. Smlouvy o převodu majetku. 
 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

V prvním pololetí 2020 byly realizovány následující veřejné zakázky: 
1. „Stavební úpravy ZŠ Morkovice“ – město realizovalo VŘ na základě Příkazní 
smlouvy 
2. „Oprava střechy BD č.p. 182“ – město realizovalo zakázku ve vlastní režii 
3. „Oprava chodníku ul. Cimburk“ – město realizovalo zakázku ve vlastní režii 
4. „Komunikace Nádražní I. Morkovice“ – město realizovalo zakázku ve vlastní 
režii 
5. „Rekonstrukce bytu v budově č.p. 692“ – město realizovalo zakázku ve vlastní 
režii 
6. „Dopojení dešťových svodů ZŠ Morkovice“ – město realizovalo zakázku ve 
vlastní režii 
7. „Zásahové obleky pro JSDH“ – město realizovalo zakázku ve vlastní režii 
8. „Polopodzemní kontejnery – Město Morkovice-Slížany“ – město realizovalo 
zakázku na základě Příkazní smlouvy 
 
Ke kontrole byla vybrána veřejná zakázka „Komunikace Nádražní I. Morkovice“ 
Administrace zakázky byla ve vlastní režii. Kontrole byla předložena veškerá 
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dokumentace týkající se veřejného řízení. Dle předložené Výzvy k podání 
nabídky na zakázku malého rozsahu ze dne 27. 1. 2020 bylo stanoveno jako 
základní kritérium pro hodnocení nabídky – nejnižší nabídková cena. 
Dle předložené dokumentace byly vyzvány celkem 4 firmy k předložení nabídek. 
Nabídky zaslali pouze 3 z nich.  
Dle předloženého Oznámení o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu byla 
vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou od firmy Rovina stavební, a.s. 
s nabídkovou cenou ve výši 1 922 913,00 Kč bez DPH. 
Kontrole byla předložena Smlouva o dílo ze dne 20. 5. 2020. Dle čl. 2 byl sjednán 
předmět díla, a to výstavba „Komunikace – Nádražní I Morkovice“. Dle čl. 3 byla 
sjednána cena díla ve výši 1 922 913,00 Kč bez DPH. Dle čl. 5 bylo sjednáno 
ukončení prací a převzetí hotového díla dne 15. 9. 2020. 
Byla provedena kontrola zveřejnění Smlouvy o dílo na profilu zadavatele, nebyl 
zjištěn nedostatek. 
 

Vnitřní předpis a 
směrnice 

Kontrolou bylo zjištěno, že v prvním pololetí roku 2020 byla schválena: 
Směrnice na poskytování dotace z rozpočtu města Morkovice – Slížany na 
odstranění stávající nemovitosti. Směrnice schválena na jednání ZM dne 25. 5. 
2020, usnesením č. 5/10/20. 
 

Výsledky kontrol 
zřízených 
organizací 

Kontrole byl předložen: 
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Mateřské školy Morkovice. 
Kontrola byla provedena na základě Pověření ke kontrole č. 1/2020. Dle 
předloženého protokolu bylo předmětem kontroly účetnictví, inventarizace a 
pracovně právní vztahy ve vazbě na hospodaření s veřejnými prostředky ve 
smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2019. Dle předloženého Protokolu byly zjištěny chyby, ke kterým byla 
zaslána Nápravná opatření dne 12. 5. 2020. 
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Mateřské školy Morkovice za 
období od 1. 1.  do 31. 12. 2020. Doložen byl Zápis o seznámení s výsledky 
veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 14. 5. 2021.Kontrola byla provedena na 
základě Pověření ke kontrole č. 1/2021. Dle předloženého protokolu bylo 
předmětem kontroly účetnictví, inventarizace a pracovně právních vztahů za rok 
2020 ve vztahu k hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 
písm. a) zákona o finanční kontrole provedené dne 21. 4. 2021 v sídle 
kontrolované osoby. Dle předloženého protokolu byly zjištěny méně závažné 
chyby, ale také porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 
rozpočtová pravidla, v platném znění. 
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Základní školy Morkovice. 
Kontrola byla provedena na základě Pověření ke kontrole č. 2/2020. Dle 
předloženého protokolu bylo předmětem kontroly účetnictví, inventarizace a 
pracovně právní vztahy ve vazbě na hospodaření s veřejnými prostředky ve 
smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2019. Dle předloženého Protokolu byly zjištěny chyby, ke kterým byla 
zaslána Nápravná opatření dne 17. 6. 2020. 
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Základní školy Morkovice za 
období od 1. 1.  do 31. 12. 2020. Doložen byl Zápis o seznámení s výsledky 
veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 14. 5. 2021.Kontrola byla provedena na 
základě Pověření ke kontrole č. 2/2021. Dle předloženého protokolu bylo 
předmětem kontroly účetnictví, inventarizace a pracovně právních vztahů za rok 
2020 ve vztahu k hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 
písm. a) zákona o finanční kontrole provedené dne 22. 4. 2021 v sídle 
kontrolované osoby. Dle předloženého protokolu byly zjištěny méně závažné 
chyby, ale také porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 
rozpočtová pravidla, v platném znění. 
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Technických služeb města 
Morkovice-Slížany. Kontrola byla provedena na základě Pověření ke kontrole č. 
3/2020. Dle předloženého protokolu bylo předmětem kontroly účetnictví, 
inventarizace a pracovně právní vztahy ve vazbě na hospodaření s veřejnými 
prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období 
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od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.  
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Technických služeb města 
Morkovice-Slížany za období od 1. 1. do 31. 12. 2020. Doložen byl Zápis o 
seznámení s výsledky veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 14. 5. 
2021.Kontrola byla provedena na základě Pověření ke kontrole č. 3/2021. Dle 
předloženého protokolu bylo předmětem kontroly účetnictví, inventarizace a 
pracovně právních vztahů za rok 2020 ve vztahu k hospodaření s veřejnými 
prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole provedené 
dne 23. 4. 2021 v sídle kontrolované osoby. Provedenou kontrolou byly zjištěny 
méně závažné chyby a nedostatky. 
 

Zápisy z jednání 
rady včetně 
usnesení 

Ke kontrole byly předloženy zápisy, prezenční listiny, návrh programu a usnesení 
z jednání rady města, která se uskutečnila v roce 2020.  
 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva 
včetně usnesení 

Do 31. 12. 2020 se uskutečnilo 5 veřejných zasedání zastupitelstva města 
(dne 24. 2., 25. 5., 22. 6., 21. 9. a 7. 12. 2020). Městský úřad vždy informoval o 
místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce 
vždy alespoň 7 dnů před zasedáním v souladu s § 93 zákona č. 128/2000 Sb., v 
platném znění.  O průběhu zasedání zastupitelstva byly pořízeny zápisy, které 
podepsal starosta a ověřovatelé. K zápisům ze zasedání zastupitelstva byly 
doloženy výpisy z unesení a prezenční listiny vše bylo v souladu s § 95 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  
 

Peněžní fondy 
územního celku – 
pravidla tvorby a 
použití 

Kontrole byl předložen Statut účelového Sociálního fondu Města Morkovice-
Slížany a zásady hospodaření s fondem, které byly schváleny 
zastupitelstvem 1. 1. 2002 (od stejného data účinnost). 
Dle předloženého Statutu byl příděl z rozpočtu města stanoven ve výši 2,5 % z 
ročního objemu platů a odměn zaměstnanců města a z ročního objemu odměn 
dlouhodobě uvolněných členů ZM.  
Město pro účelový fond nemělo zřízen samostatný účet, příjmy a výdaje fondu se 
účtovaly v rámci běžného účtu města. 
Použití dle čl. 5 bylo dle předloženého Statutu: 
-příspěvek na stravování až do výše 30,00 Kč na jedno hlavní jídlo 
-dary při příležitosti pracovního nebo životního jubilea 
-příspěvek na kulturní akce, zájezdy, rekreace, ozdravnou a sportovní činnost 
-příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění až do výše 500,00 Kč 
Na jednání RM dne 7. 8. 2019, usnesením č. 08/22/2019 bylo schváleno 
poskytnutí příspěvku na stravné ve výši 25 Kč z fondu města a 20 Kč ze 
sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy ZO Města Morkovice - 
Slížany 
 
Kontrolou bylo zjištěno, že do 31. 12. 2020 byla proúčtována: 
- tvorba fondu na straně Dal AÚ 419 0101 ve výši 157 951,00 Kč 
-použití fondu na straně MD AÚ 419 0111 ve výši 131 860,80 Kč 
 
Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2020 byl ve výši 76 512,70 Kč, odpovídal stavu 
uvedenému ve výkaze Příloha a Rozvaha za 12/2020. 
 

Právo provádění 
dalších kontrol 

Provedenou kontrolou hospodaření města se město nezbavuje odpovědnosti za 
správnost účetních dokladů a není omezeno právo provádění dalších kontrol.  
 

Účetní závěrka 
města 

Účetní závěrka Města Morkovice-Slížany sestavená k 31. 12. 2019 byla 
schválena v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., v platném 
znění, zastupitelstvem města dne 22. 6. 2020, usnesením č. 7/11/20. Kontrole 
byl doložen Protokol o schvalování účetní závěrky ze dne 22. 6. 2020. 
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B. Zjištění 

 
I.    Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek 
 

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních 
operací, týkajících se rozpočtových prostředků.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních 
fondů.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního 
celku.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 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.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu 
právních předpisů o účetnictví.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 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.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 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.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví 
územního celku.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž 
hospodaří územní celek.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s 
výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch 
třetích osob.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.  
Zákon č. 420/2004 Sb. § 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.  

 
II. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
III. Při konečném  přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené 

v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 
 

C. Závěr 

 
I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let 
 

Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a 

nedostatky byly napraveny. 

 
II. Při přezkoumání hospodaření města Morkovice-Slížany za rok 2020 nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. 
 

 

III.  Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
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IV.  Při přezkoumání hospodaření města Morkovice-Slížany za rok 2020 

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,29 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 8,05 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %  

 
V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

 
Morkovice-Slížany dne čtvrtek 20. května 2021 

 

Ing. Jana  Brázdilová ………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis 

  

  

 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky konečného a dílčího přezkoumání.  

 

Mgr. Pavel Horák, starosta města Morkovice-Slížany, prohlašuje, že v kontrolovaném období 
územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil majetkem za závazky fyzických a právnických 
osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí půjčky, 
smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o 
sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil 
pouze veřejné zakázky malého rozsahu. 

 
Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen  dne 20. května 2021   
 
 

Mgr. Pavel Horák 

starosta 
……………………………………………….. 

podpis 

 
 
1 x obdrží: Město Morkovice-Slížany 
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ekonomický, oddělení kontrolní  

 
 


