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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Ledeč nad Sázavou 

se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01  Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 
za rok 2020 

 
 
Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 
územnímu celku dne 24. listopadu 2020 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno 7. prosince a 
dne 8. prosince 2020 jako dílčí přezkoumání a dne 19. dubna 2021 jako konečné 
přezkoumání na základě žádosti města v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání 
hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy  
o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních 
zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 19. dubna 
2021. 
 
 

Místo provedení přezkoumání: Město Ledeč nad Sázavou 

 Husovo náměstí 7  

 584 01  Ledeč nad Sázavou 
 

Přezkoumání vykonali: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Žaneta Hanusová 
  pověření číslo 20205060508_2 

- kontrolor: Ing. Martina Boháčková Vejskalová 
  pověření číslo 20205078651_1 

- kontrolor: Lenka Kalinová 
  pověření číslo 20205005373_4 

- kontrolor: Ing. Michael Vecheta 

  pověření číslo 20205005373_9 

- kontrolor: JUDr. Alena Labudová 
  pověření číslo 20205080624 

 
 
 

Podklady předložili: Ing. Zdeněk Tůma - starosta 

 Ing. Jan Čepa - vedoucí odboru  

 Bc. Ivana Dospělová, DiS. - účetní 

 Hessová Gabriela - účetní 

 Marcela Končelová - hlavní účetní 

 Jitka Machová  - účetní 
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 Bc. Jana Merunková - referent OS 

 Michaela Procházková - personalistka 

 Jiří Vrána - referent majetku 

  
 

Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 
zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu  
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění 
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 
 
 
A. Výsledek přezkoumání  

Při přezkoumání hospodaření města Ledeč nad Sázavou nebyly zjištěny chyby  
a nedostatky.  
 
B.  Plnění opatření při jatých k  nápravě chyb a nedostatků  
 
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.  
 
Při dílčím přezkoumání za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
 
C.  Závěr  
 
I.  Při přezkoumání hospodaření města Ledeč nad Sázavou za rok 2020 
 

n e b y l y  z j i š t ě n y  c h y b y  a  n e d o s t a t k y .  
 

 
II.  Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: 
 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 
 
III.  Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 
 

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele 

Podíl pohledávek na rozpočtu 3,51 %  

Podíl závazků na rozpočtu 6,81 % 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 1,60 % 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 1,34 % 

Ukazatel likvidity                                         4,00 
 
Komentář: Dlouhodobé pohledávky ke dni 31. 12. 2020 jsou ve výši 835 157,- Kč 
Dlouhodobé závazky ke dni 31. 12. 2020 jsou ve výši 44 164,- Kč  
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Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 % 

 
Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

 
 
Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 20. dubna 2021 
 
 

Ing. Žaneta Hanusová 
…………………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 
 

Ing. Michael Vecheta 
…………………………………………. 

kontrolor  

Ing. Martina Boháčková Vejskalová 
…………………………………………. 

Kontrolor 

Lenka Kalinová  
…………………………………………. 

kontrolor  

JUDr. Alena Labudová  
…………………………………………. 

kontrolor  
 
 
 

 
 

P o u č e n í  
 

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného 
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření,  
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo 
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku. 
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona  
o přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne 
19. dubna 2021. 
 
Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo 
doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním  
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a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů 
ode dne předání návrhu této zprávy. 
 
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání 
hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této 
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci 
přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do 15 dnů  
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 
 
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání 
hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona 
uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu  
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou 
zprávu zaslat. 
 
Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení 
lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění 
přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona  
o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše 50 000 Kč. 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu 
Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 6 stran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1x Město Ledeč nad Sázavou    do datové schránky 

1 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly 



 

1 

PŘÍLOHA  
 
Písemnosti využité při přezkoumání  
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření města Ledeč nad Sázavou byly využity 
následující písemnosti: 
 
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2019 až 2023, zveřejněn na úřední desce  
a internetových stránkách města od 23. 8. do 10. 9. 2018, schválen zastupitelstvem města 
dne 10. 9. 2018, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 3. 10. 2018 
na internetových stránkách města  
Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2020 schválena zastupitelstvem města dne  
18. 12. 2019, zveřejněna dne 3. 1. 2020 na internetových stránkách města včetně oznámení 
na úřední desce města, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby  
Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města  
od 3. 1. 2020 do 23. 1. 2020 
Schválený rozpočet - na rok 2020 schválen zastupitelstvem města dne 20. 1. 2020, 
zveřejněn od 23. 1. 2020 na internetových stránkách města 
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím: 
- Mateřské škole Ledeč nad Sázavou sděleno dne 28. 1. 2020 
- Základní škole Ledeč nad Sázavou sděleno dne 27. 1. 2020 
- Základní umělecké škole Ledeč nad Sázavou sděleno dne 24. 1. 2020 
- Středisku volného času Ledeč nad Sázavou sděleno dne 24. 1. 2020 
Rozpočtová opatření - schválená zastupitelstvem města:  
- č. 3 dne 22. 6. 2020, zveřejněno od 7. 7. 2020 na internetových stránkách města 
- č. 4 dne 14. 9. 2020, zveřejněno od 29. 9. 2020 na internetových stránkách města 
schválená radou města:  
- č. 2 dne 15. 4. 2020, zveřejněno od 21. 4. 2020 na internetových stránkách města 
Závěrečný účet - návrh za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 6. 6. 2020 do 22. 6. 2020, 
závěrečný účet schválen zastupitelstvem města dne 22. 6. 2020 s výrokem bez výhrad  
a zveřejněn od 1. 7. 2020 na internetových stránkách města  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 30. 9. 2020 
Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 30. 9. 2020 
Rozvaha - sestavená ke dni 30. 9. 2020 
Příloha rozvahy - sestavená ke dni 30. 9. 2020 
Hlavní kniha - sestavená ke dni 30. 9. 2020 
Kniha došlých faktur - ke dni 30. 9. 2020 kniha 1 (evidovány faktury č. 390001 až 391105), 
kniha 2 - přenesená daňová povinnost (evidovány faktury č. F2001 až F2048) a kniha  
za hospodářskou činnost (evidovány faktury č. 1 až 82) 
Kniha odeslaných faktur - ke dni 30. 9. 2020 kniha 1 - daňové doklady (evidovány faktury 
č. 2000001 až 2000639), kniha 2 - hroby (evidovány faktury č. 2000001 až 2000070) a kniha 
za hospodářskou činnost (evidovány faktury č. 1 až 40) 
Faktura - č. 200100358, dodavatel TeS, spol. s r.o., IČO 60934395, vystavena dne  
9. 9. 2020 na nákup konvektomatu a zavážejícího vozíku ve výši 480.437,50 Kč bez DPH, 
uhrazena dne 2. 10. 2020, bankovní výpis č. 172, KB, a.s. 
- č. 200100132, dodavatel Komplet Keramika s.r.o., IČO 27753506, vystavena dne  
21. 5. 2020 na nákup elektrické pece ve výši 84.200,- Kč vč. DPH, uhrazena dne  
3. 6. 2020, bankovní výpis č. 101, KB, a.s. 
- č. 421010143, dodavatel Požární bezpečnost s.r.o., IČO 27660940, vystavena dne  
16. 7. 2020 na nákup hasičských potřeb ve výši 25.929 Kč vč. DPH, uhrazena dne  
20. 7. 2020, bankovní výpis č. 129, KB, a.s. 
- č. 200100806, dodavatel mbcomp IT s.r.o., IČO 05571375, vystavena dne 31. 7. 2020  
na nákup laminovačky ve výši 5.399 Kč vč. DPH, uhrazena dne 1. 9. 2020, bankovní výpis  
č. 152, KB, a.s. 
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Bankovní výpisy - ke dni 30. 9. 2020 k běžným účtům (3 x KB, ČS, SBERBANK, ČNB),  
k účtu hospodářské činnosti (KB), k depozitnímu účtu (KB), k účtu Fondu rozvoje bydlení 
(ČS), k účtu Sociálního fondu (KB) a k termínovému vkladu (SBERBANK) 
Účetní doklady: 
- Účetní doklady za měsíc září 2020 k hlavní činnosti z příjmového účtu (bankovní výpis KB 
č. 195 až 197) 
- Účetní doklady za měsíc září 2020 k hlavní činnosti z výdajového účtu (bankovní výpis KB 
č. 159) 
Pokladní knihy - ke dni 30. 9. 2020 (pokladní deníky pro příjmové pokladny č. 1, 4, 5 a 6, pro 
výdajovou pokladnu č. 2 a pro pokladnu hospodářské činnosti) 
Pokladní doklady - č. 5 za měsíc září roku 2020 (příjmový pokladní doklad č. 53 až č. 59  
a výdajový pokladní doklad č. 20 až 21) 
- č. 1 za měsíc září roku 2020 (příjmový pokladní doklad č. 1876 až č. 1924) 
- č. 2 za měsíc září roku 2020 (výdajový pokladní doklad č. 314 až 359) 
Evidence poplatků - pro rok 2020 (komunální odpad, psi, poplatek z ubytovací kapacity  
a poplatek z užívání veřejného prostranství) 
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku za období leden až září 2020 
Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září 2020 
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2020 - schváleno zastupitelstvem dne  
18. 12. 2019 
Smlouva o dílo ze dne 26. 3. 2020 na akci „Oprava komunikace v ul. Hrnčíře v Ledči nad 
Sázavou“, dodavatel HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o., IČO: 15059391, cena díla  
6.178.568,89 Kč vč. DPH, schválená zastupitelstvem města dne 25. 3. 2020, zveřejněná na 
profilu zadavatele dne 26. 3. 2020. 
- Dodatek č. 1 ze dne 30. 10. 2020 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 3. 2020 o zvýšení ceny díla 
na 6.413.023,49 Kč vč. DPH z důvodu požadovaných víceprací, zveřejněn na profilu 
zadavatele dne 12. 11. 2020. 
- Skutečně uhrazená cena ze dne 1. 12. 2020. 
- faktura č. 59900198 na částku 4.301.804,86 Kč bez DPH ze dne 31. 10. 2020, uhrazená 
bankovním převodem dne 24. 11. 2020 (výpis KB č. 205) 
- faktura č. 59900185 na částku 1.176.384,72 Kč bez DPH ze dne 6. 10. 2020, uhrazená 
bankovním převodem dne 5. 11. 2020 (výpis KB č. 193) 
- faktura č. 59900152 na částku 934.833,90 Kč bez DPH ze dne 9. 9. 2020, uhrazená 
bankovním převodem dne 2. 10. 2020 (výpis KB č. 172) 
Smlouva o dílo ze dne 19. 9. 2019 na akci „Přístavba sportovního centra, Nádražní 1292, 
Ledeč nad Sázavou“, dodavatel WANDEL CZECH s.r.o., IČO: 28977955, cena díla  
11.354.225,70 Kč bez DPH, schválená zastupitelstvem města dne 11. 9. 2019, zveřejněná 
na profilu zadavatele dne 19. 9. 2019. 
- Dodatek č. 1 ze dne 10. 12. 2019 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2019 o zvýšení ceny díla 
na 11.408.362,84 Kč bez DPH z důvodu požadovaných víceprací, zveřejněn na profilu 
zadavatele dne 11. 12. 2019. 
- Dodatek č. 2 ze dne 9. 7. 2020 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2019 o zvýšení ceny díla na 
11.826.491,21 Kč bez DPH z důvodu požadovaných víceprací, zveřejněn na profilu 
zadavatele dne 13. 7. 2020. 
- Skutečně uhrazená cena ze dne 2. 10. 2020. 
- faktura č. 29/2019 na částku 1.729.364,97 Kč bez DPH ze dne 1. 11. 2019, uhrazená 
bankovním převodem dne 15. 11. 2019 (výpis KB č. 208) 
- faktura č. 39/2019 na částku 1.922.093,57 Kč bez DPH ze dne 20. 12. 2019, uhrazená 
bankovním převodem dne 23. 12. 2019 (výpis KB č. 234) 
- faktura č. 04/2020 na částku 1.924.025,74 Kč bez DPH ze dne 3. 3. 2020, uhrazená 
bankovním převodem dne 6. 4. 2020 (výpis KB č. 66) 
- faktura č. 06/2020 na částku 2.671.402,60 Kč bez DPH ze dne 7. 5. 2020, uhrazená 
bankovním převodem dne 29. 5. 2020 (výpis KB č. 97) 
- faktura č. 25/2020 na částku 3.579.604,33 Kč bez DPH ze dne 31. 8. 2020, uhrazená 
bankovním převodem dne 23. 9. 2020 (výpis KB č. 166) a dne 25. 9. 2020 (výpis KB č. 168) 
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- Smlouva darovací a smlouva o zřízení předkupního práva ze dne 26. 2. 2020, pozemek 
p.č. 455 se stavbou občanské vybavenosti č. p. 433, k.ú. Ledeč nad Sázavou, právní účinky 
vkladu dne 28. 2. 2020, darovací smlouva schválena zastupitelstvem města dne 24. 2. 2020. 
-Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 913/23 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 780 m2 
ze dne 24. 6. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 7. 7. 2020, 
schválená zastupitelstvem města dne 22. 6. 2020, záměr prodeje zveřejněný na úřední 
desce od 25. 5. 2020 do 15. 6. 2020, kupní cena ve výši 585.000 Kč vč. DPH. 
-Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 2236/19 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 57 m2 
ze dne 2. 3. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 14. 5. 2020, 
schválená zastupitelstvem města dne 24. 2. 2020, záměr prodeje zveřejněný na úřední 
desce od 23. 1. 2020 do 7. 2. 2020, kupní cena ve výši 5.700 Kč. 
-Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 944/3 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 914 m2 
ze dne 2. 3. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 12. 3. 2020, 
schválená zastupitelstvem města dne 24. 2. 2020, záměr prodeje zveřejněný na úřední 
desce od 23. 1. 2020 do 7. 2. 2020, kupní cena ve výši 91.400 Kč. 
Darovací smlouvy: 
 - ze dne 22. 4. 2020, finanční dar Český rybářský svaz, z.s. ve výši 10.000,-Kč, schváleno 
radou města dne 18. 3. 2020 
- ze dne 4. 5. 2020, finanční dar STŘED, z. ú. ve výši 2.000,-Kč, schváleno radou města dne 
18. 3. 2020 
- ze dne 4. 9. 2020, finanční dar Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z.s. ve výši 7.500,-
Kč, schváleno radou města dne 13. 7. 2020 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: 
 - Kraj Vysočina a město Ledeč nad Sázavou investiční dotace z Fondu Vysočiny  
"NAŠE ŠKOLA 2020" akce "Pořízení konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ v Ledči nad 
Sázavou" FV02761.0032 ve výši 120.000,- Kč ze dne 1. 7. 2020, žádost ze dne 23. 3. 2020, 
závěrečná zpráva ze dne 27. 10. 2020 
- Kraj Vysočina a město Ledeč nad Sázavou investiční dotace z rozpočtu Kraje, akce 
"Přístavba šaten zimního stadionu" ID O02942.0003 ve výši 1.380.412,- Kč ze dne  
20. 7. 2020, žádost ze dne 25. 3. 2020, závěrečná zpráva ze dne 7. 10. 2020 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: 
 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SFP004/2020 ze dne 4. 5. 2020, poskytnutí 
dotace ve výši 400.000,- Kč, příjemce dotace HC Ledeč nad Sázavou, z.s., žádost ze dne 
10. 12. 2019, schválena zastupitelstvem města na jednání dne 24. 2. 2020, veřejnoprávní 
smlouva zveřejněna na internetových stránkách od 15. 5. 2020 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SFP012/2020 ze dne 15. 4. 2020, poskytnutí 
dotace ve výši 30.000,- Kč, příjemce dotace Český svaz chovatelů, z.s., žádost ze dne  
19. 12. 2019, schválena radou města na jednání dne 18. 3. 2020 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SFP016/2020 ze dne 22. 4. 2020, poskytnutí 
dotace ve výši 45.000,- Kč, příjemce dotace Tenisový klub Ledeč nad Sázavou, žádost ze 
dne 9. 4. 2020, schválena radou města na jednání dne 15. 4. 2020 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SFP020/2020 ze dne 27. 7. 2020, poskytnutí 
dotace ve výši 240.000,- Kč, příjemce dotace TJ Sokol Ledeč nad Sázavou, žádost ze dne 
17. 6. 2020, schválena zastupitelstvem města na jednání dne 22. 6. 2020, veřejnoprávní 
smlouva zveřejněna na internetových stránkách od 4. 8. 2020 
Dohody o provedení práce - ze dne 26. 6. 2020 (recitátorka při občanských obřadech),  
ze dne 23. 1. 2020 (správa areálu, běžné domovnické a provozní činnosti v rámci objektu 
Spolkového domu Habrek čp. 85), ze dne 30. 7. 2020 (výkon pečovatelské služby) 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 18. 12. 2019, 20. 1. 2020, 
24. 2. 2020, 25. 3. 2020, 22. 6. 2020 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne 13. 1. 2020, 20. 1. 2020, 3. 2. 2020,  
17. 2. 2020, 24. 2. 2020, 18. 3. 2020, 26. 3. 2020, 15. 4. 2020, 4. 5. 2020, 25. 5. 2020,  
28. 5. 2020, 15. 6. 2020, 29. 6. 2020, 13. 7. 2020, 7. 8. 2020, 31. 8. 2020, 7. 9. 2020  
a 14. 9. 2020 
Výsledky kontrol zřízených organizací: 
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-Protokol číslo 1/2020 B o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace 
Mateřská škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace za období od října do prosince 
2019 ze dne 15. 5. 2020. 
-Protokol číslo 2/2020 B o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace 
Základní škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace za období od září do prosince 
2019 ze dne 15. 5. 2020. 
-Protokol číslo 3/2020 B o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace 
Středisko volného času Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace za období od září do 
prosince 2019 ze dne 18. 5. 2020. 
-Protokol číslo 4/2020 B o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace za období od září do 
prosince 2019 ze dne 15. 5. 2020. 
Účetní závěrka města za rok 2019 schválena zastupitelstvem města dne 22. 6. 2020 
Účetní závěrka příspěvkových organizací Mateřské školy Ledeč nad Sázavou, Základní 
školy Ledeč nad Sázavou, Základní umělecké školy Ledeč nad Sázavou a Střediska volného 
času Ledeč nad Sázavou schválena radou města dne 25. 5. 2020 včetně vypořádání 
hospodářského výsledku 
 
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: 
 
Rozpočtové opatření - schválená zastupitelstvem města:  
- č. 5 dne 21. 12. 2020, zveřejněno od 30. 12. 2020 na internetových stránkách města 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený ke dni 31. 12. 2020 
Výkaz zisku a ztráty - sestavený ke dni 31. 12. 2020 
Rozvaha - sestavena ke dni 31. 12. 2020 
Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31. 12. 2020 
Kniha došlých faktur - ke dni 31. 12. 2020 kniha 1 (evidovány faktury č. 390001 až 391638), 
kniha 2 - přenesená daňová povinnost (evidovány faktury č. F2001 až F2073) a kniha  
za hospodářskou činnost (evidovány faktury č. 1 až 133) 
Kniha odeslaných faktur - ke dni 31. 12. 2020 kniha 1 - daňové doklady (evidovány faktury  
č. 2000001 až 2000911), kniha 2 - hroby (evidovány faktury č. 2000001 až 2000199) a kniha 
za hospodářskou činnost (evidovány faktury č. 1 až 59) 
Faktury: 
- č. 200101141 (KDF č. 1389) dodavatel mbcomp IT s.r.o. IČO 05571375, vystavena dne  
20. 10. 2020 na nákup 2 ks PC Dell Optiplex 9010 a příslušenství na částku 30 040 Kč  
vč. DPH, uhrazena dne 2. 12. 2020, bankovní výpis č. 210, KB, a.s. 
- č. 7003200266 (KDF č. 1443) dodavatel Elektro SPEKTRUM s.r.o. IČO 26014360, 
vystavena dne 8. 12. 2020 na nákup pračky Miele a sušičky Miele na částku 83 670 Kč  
vč. DPH, uhrazena dne 18. 12. 2020, bankovní výpis č. 221, KB, a.s. 
- č. 20FV10536 (KDF č. 1483) dodavatel KRICNER s.r.o. IČO 01711229, vystavena dne  
10. 12. 2020 na nákup 16 ks kontejnerů 1100 l a 8 ks kontejnerů 240 l na částku  
119 780,32 Kč vč. DPH, uhrazena dne 28. 12. 2020, bankovní výpis č. 225, KB, a.s. 
Bankovní výpisy - ke dni 31. 12. 2020 k běžným účtům (3 x KB, ČS, SBERBANK, ČNB),  
k účtu hospodářské činnosti (KB), k depozitnímu účtu (KB), k účtu Fondu rozvoje bydlení 
(ČS), k účtu Sociálního fondu (KB) a k termínovému vkladu (SBERBANK) 
Účetní doklady - za měsíc prosinec roku 2020 (doklady k bankovnímu výpisu č. 221 ze dne 
18. 12. 2020) 
Pokladní deníky - ke dni 31. 12. 2020 (pokladní deníky pro příjmové pokladny č. 1, 4, 5 a 6, 
pro výdajovou pokladnu č. 2 a pro pokladnu hospodářské činnosti) 
Pokladní doklady - pokladna č. 2 za měsíc prosinec roku 2020 (příjmový pokladní doklad  
č. 64 až č. 72 a výdajový pokladní doklad č. 445 až 479) 
Evidence poplatků - pro rok 2020 (komunální odpad, psi, poplatek z ubytovací kapacity  
a poplatek z užívání veřejného prostranství) 
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku za období leden až prosinec 2020 
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Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2020, Plán inventur ze dne  
1. 12. 2020, Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího 
provádění ze dne 1. 12. 2020, Inventarizační zpráva ze dne 29. 1. 2021 
Mzdová agenda - Předpis mezd za měsíc prosinec 2020 
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) - smlouva kupní na prodej 
pozemku p.č. 904/3 o výměře 110 m2, k.ú. Ledeč nad Sázavou ze dne 13. 10. 2020 (město 
prodávající), právní účinky vkladu 22. 10. 2020, prodej schválen zastupitelstvem města  
na jednání dne 14. 9. 2020, záměr prodeje zveřejněn ve dnech 1. 7. 2020 - 16. 7. 2020 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SFP0023/2020 ze dne 12. 10. 2020, 
poskytnutí dotace ve výši 5.269.060,76 Kč, příjemce dotace Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč 
nad Sázavou, spolek IČO: 26553783, žádost ze dne 14. 10. 2019, schválena zastupitelstvem 
města na jednání dne 14. 9. 2020, veřejnoprávní smlouva zveřejněna na internetových 
stránkách od 9. 11. 2020 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SFP0024/2020 ze dne 2. 11. 2020, 
poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč, příjemce dotace Tenisový klub Ledeč nad Sázavou, 
spolek IČO: 26637642, žádost ze dne 7. 10. 2020, schválena zastupitelstvem města  
na jednání dne 26. 10. 2020 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Ledeč nad 
Sázavou, Komenského čp. 104“  
- Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky ze dne 17. 8. 2020, zasláno  
4 x elektronicky,  
- 3 x nabídka  
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 2. 9. 2020 
- Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 2. 9. 2020 
- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 2. 9. 2020 
- Usnesení rady města ze dne 7. 9. 2020 a Rozhodnutí zadavatele ze dne 7. 9. 2020  
- Oznámení o výběru dodavatele ze dne 8. 9. 2020, 3 x elektronicky zasláno 
- Smlouva o dílo ze dne 24. 9. 2020, zhotovitel ATOS, spol. s r. o., IČO: 62028081, cena  
3 344 333 Kč bez DPH, cena 4 046 642,93 Kč včetně DPH, smlouva zveřejněna na profilu 
zadavatele dne 24. 9. 2020, plnění probíhá  
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava havarijního stavu – kotelna  
28. října“  
- usnesení rady města ze dne 14. 12. 2020 
- přímé zadání z důvodu havarijního stavu v topném období 
- Smlouva o dílo č. S12/2020 dne 23. 12. 2020, zhotovitel ATOS spol. s r. o., IČO: 62028081, 
cena 636 405,27 Kč bez DPH, cena 770 050,38 Kč včetně DPH, smlouva zveřejněna  
na profilu zadavatele dne 5. 1. 2021  
- Zálohová faktura ze dne 15. 12. 2020 (splatnost 25. 12. 2020) na částku 770 050 Kč včetně 
DPH, uhrazena dne 18. 12. 2020 (ČS výpis č. 221) cena hrazena před uzavřením smlouvy  
a započetím díla na základě objednávky  
- Faktura č. 210125 ze dne 11. 2. 2021 (splatnost 21. 2. 2021) na částku 0 Kč  
(záloha 636 404,96 Kč bez DPH, 770 050 včetně DPH uhrazena) 
- Skutečně uhrazená cena ve výši 636 404,96 Kč bez DPH, 770 050 včetně DPH zveřejněna 
na profilu zadavatele dne 11. 2. 2021 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava komunikace ul. Zahradní, 
Ledeč nad Sázavou “  
- Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky ze dne 25. 3. 2020, zasláno  
3 x elektronicky,  
- 3 x nabídka  
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 8. 4. 2020 
- Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 8. 4. 2020 
- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 8. 4. 2020 
- Usnesení rady města ze dne 15. 4. 2020 a Rozhodnutí zadavatele ze dne 16. 4. 2020  
- Oznámení o výběru dodavatele ze dne 16. 4. 2020, 3 x elektronicky zasláno 
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- Smlouva o dílo ze dne 22. 4. 2020, zhotovitel UNIMONT J.C.K. s.r.o., IČO: 25269445, cena 
2 857 161, 37 Kč bez DPH, cena 3 457 165,26 Kč včetně DPH, smlouva zveřejněna  
na profilu zadavatele dne 22. 4. 2020  
- Dodatek č. 1 ze dne 29. 10. 2020 schválen zastupitelstvem města dne 26. 10. 2020 
(vícepráce, méněpráce) zvýšení ceny na 3 038 426,31 Kč bez DPH a 3 676 495,84 Kč 
včetně DPH zveřejněn na profilu zadavatele dne 11. 11. 2020 
- Faktura č. 366/20 ze dne 5. 11. 2020 (splatnost 5. 12. 2020) na částku 3 038 426,31 Kč  
bez DPH a 3 676 495,84 Kč včetně DPH, uhrazena dne 27. 11. 2020 (KB výpis č. 207) 
- Skutečně uhrazená cena ve výši 3 038 426,31 Kč bez DPH a 3 676 495,84 Kč včetně DPH 
zveřejněna na profilu zadavatele dne 1. 12. 2020 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 14. 9. 2020, 26. 10. 2020 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - ze dne 14. 9. 2020, 5. 10. 2020, 19. 10. 2020,  
2. 11. 2020, 23. 11. 2020, 14. 12. 2020, 21. 12. 2020 
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