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Č. j.: KUJI 16454/2022 KO 
 
 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Ledeč nad Sázavou 

se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01  Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 
za rok 2021 

 
 
Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 
územnímu celku dne 25. srpna 2021 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 ve dnech  
20. a 21. září 2021 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 21. a 22. února 2022 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  
22. února 2022. 
 
 

Místo provedení přezkoumání: Město Ledeč nad Sázavou 

 Husovo náměstí 7  

 584 01  Ledeč nad Sázavou 
 
 

Přezkoumání vykonali: 
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Jiří Pejcha 
  pověření číslo 20215065466_8 

- kontrolor: JUDr. Alena Labudová 
  pověření číslo 20215081050 

- kontrolor: Ing. Lenka Mifková 
  pověření číslo 20215013851_6 

- kontrolor: Miloslava Neubauerová 
  pověření číslo 20215087538_7 

- kontrolor: Bc. Lenka Sušilová 
  pověření číslo 20215013851_2 
 
 

Podklady předložili: Ing.  Hana Horáková - starostka 

 Ing. Jan Čepa - vedoucí odboru samosprávy 

 Marcela Končelová - hlavní účetní 
 Jiří Vrána - referent majetku 
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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 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
C.  Závěr  
 
I.  Při přezkoumání hospodaření města Ledeč nad Sázavou za rok 2021 
 

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 2021 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 4,80 %  

Podíl závazků na rozpočtu 7,20 % 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 1,57 % 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 1,32 % 

Ukazatel likvidity                                         5,21 

 
Stav dlouhodobých pohledávek ke dni 31. 12. 2021 činil 725 741,00 Kč. 
Stav dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2021 činil 51 589,00 Kč. 
 

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 % 

 
Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
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Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 23. února 2022 
 
 

Ing. Jiří Pejcha 
…………………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 
 

Miloslava Neubauerová 
…………………………………………. 

kontrolor  

Bc. Lenka Sušilová 
…………………………………………. 

kontrolor  

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

 
 
 

         Ing. Lenka Mifková 
       …………………………………………. 
          kontrolor - přítomna pouze na dílčím přezkoumání 
 
 

 
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 
22. února 2022. 
 
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  
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. 
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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 2021 až 2025, zveřejněn na úřední desce  
a internetových stránkách města od 25. 11. do 21. 12. 2020, schválen zastupitelstvem města 
dne 21. 12. 2020, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 30. 12. 2020  
na internetových stránkách města včetně oznámení na úřední desce města, kde je zveřejněn 
a kde je možno nahlédnout do listinné podoby 
Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2021 schválena zastupitelstvem města dne  
21. 12. 2020, zveřejněna dne 30. 12. 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 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města  
od 6. 1. do 25. 1. 2021 
Schválený rozpočet - na rok 2021 schválen zastupitelstvem města dne 25. 1. 2021, 
zveřejněn od 27. 1. 2021 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce 
města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby  
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím: 
- pro příspěvkovou organizaci „Základní škola Ledeč nad Sázavou“ sděleno zastupitelstvem 
města dne 27. 1. 2021 
- pro příspěvkovou organizaci „Mateřská škola Ledeč nad Sázavou“ sděleno zastupitelstvem 
města dne 1. 2. 2021 
- pro příspěvkovou organizaci „Středisko volného času Ledeč nad Sázavou“ sděleno 
zastupitelstvem města dne 27. 1. 2021 
- pro příspěvkovou organizaci „Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou“ sděleno 
zastupitelstvem města dne 27. 1. 2021 
Rozpočtová opatření - rok 2021  
schválena zastupitelstvem města:  
č. 1 dne 13. 4. 2021, zveřejněno od 26. 4. 2021 na internetových stránkách  
č. 2 dne 28. 6. 2021, zveřejněno od 1. 7. 2021 na internetových stránkách  
na úřední desce města zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna  a kde je možno 
nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud 
Závěrečný účet - návrh za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 20. 5. do 28. 6. 2021, 
schválen zastupitelstvem města dne 28. 6. 2021 bez výhrad. Schválený závěrečný účet 
zveřejněn od 1. 7. 2021 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce 
města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 8. 2021 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 8. 2021 
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 8. 2021 
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 8. 2021 
Kniha došlých faktur ke dni 31. 8. 2021: 
- kniha 1 (evidovány faktury č. 1 až 930) 
- kniha 2 - přenesená daňová povinnost (evidovány faktury č. F2001 až F2062)  
- kniha za hospodářskou činnost (evidovány faktury č. 1 až 100) 
Kniha odeslaných faktur ke dni 31. 8. 2021: 
- kniha vydaných faktur (evidovány faktury č. 2100001 až 2100580) 
- kniha vydaných faktur hroby (evidovány faktury č. 2100001 až 2100061)  
- kniha vydaných faktur za hospodářskou činnost (evidovány faktury č. 1 až 41) 
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Faktury: 
- Faktura č. 20211031 vystavena dne 31. 3. 2021, dodavatel Elektrofyzika s.r.o.,  
IČO: 03054721 za „DryPol systém - přístroj na vysoušení a izolaci vlhkého zdiva“ ve výši  
38 514 Kč včetně DPH, uhrazena dne 12. 4. 2021 výpis z Komerční banky, a.s., č. 65 
(zaúčtováno na účet 028, inventární číslo 220004290) 
- Zálohová faktura č. 21VZ200088 vystavena dne 26. 5. 2021 vypořádána fakturou  
č. 21050884, dodavatel TUALMED, s.r.o., IČO: 51963388 za „Mobilní chodítko pro děti“ 
záloha ve výši 39 5608 Kč včetně DPH uhrazena dne 1. 6. 2021, výpis z Komerční banky, 
a.s., č. 99, přeplatek ve výši 11 769 Kč včetně DPH vrácen dne 29. 6. 2021, výpis  
z Komerční banky, a.s., č. 117 (zaúčtováno na účet 028, inventární číslo 220004312) 
- Faktura č. 22103630 vystavena dne 19. 7. 2021, dodavatel EMPORO, s.r.o.,  
IČO: 28372158 za „Pojízdný otočný jeřáb dílenský“ ve výši 51 065,63 Kč včetně DPH 
uhrazena dne 2. 8. 2021, výpis z Komerční banky, a.s., č. 141 a  Faktura č. 21FV100533 
vystavena dne 9. 8. 2021, dodavatel CONE DESING Int. s.r.o., IČO: 27720551 za „Kolečka  
k pojízdnému otočnému jeřábu“ ve výši 5 506 Kč včetně DPH uhrazena dne 10. 8. 2021 
výdajovým pokladním dokladem č. 197 (zaúčtováno na účet 022, inventární číslo 
420002840) 
Bankovní výpisy: 
- předloženy ke dni 31. 8. 2021 k běžným účtům (3 x KB, a.s., ČS, a.s., SBERBANK, ČNB)  
- k účtu hospodářské činnosti (KB, a.s.), k depozitnímu účtu (KB, a.s.) 
- k účtu Fondu rozvoje bydlení (ČS, a.s.), k účtu Sociálního fondu (KB, a.s.)  
- k termínovému vkladu (SBERBANK) 
Účetní doklady - za období od 20. 8. do 31. 8. 2021 (doklady k bankovním výpisům č. 155  
až 162 k účtu vedenému u Komerční banky) 
Pokladní deníky: 
- předloženy ke dni 31. 8. 2021 (pokladní deník pro příjmovou pokladnu č. 1 - příjmové 
pokladní doklady č. P1 až P1669, výdajové pokladní doklady č. V1 až V56, pokladní deník  
pro výdajovou pokladnu č. 2 - příjmové pokladní doklady č. P1 až P56, výdajové pokladní 
doklady č. V1 až V215, pokladní deník pro příjmovou pokladnu č. 4 - příjmové pokladní 
doklady č. P1 až P421, výdajové pokladní doklady č. V1 až V24, pokladní deník   
pro příjmovou pokladnu č. 5 - příjmové pokladní doklady č. P1 až P47, výdajové pokladní 
doklady č. V1 až V22, pokladní deník pro příjmovou pokladnu č. 6 - příjmové pokladní 
doklady č. P1 až P142, výdajové pokladní doklady č. V1 až V17 a pokladní kniha  
k hospodářské činnosti příjmové a výdajové pokladní doklady č. 1 až 144) 
Pokladní doklady: 
- pokladní deník pro příjmovou pokladnu č. 1 za měsíc červen roku 2021 (příjmový pokladní 
doklad č. 1253 až 1392  a výdajový pokladní doklad č. 31 až 37)  
- pokladní deník pro výdajovou pokladnu č. 2 za měsíc červen 2021 (příjmový pokladní 
doklady č. P36 až P42, výdajové pokladní doklady č. V123 až V160) 
- pokladní deník pro příjmovou pokladnu č. 5 za měsíc červen (příjmové pokladní doklady  
č. P28 až P34, výdajové pokladní doklady č. V14 až V16) 
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 8. 2021 
Smlouvy o převodu majetku:- Smlouva kupní č. OdMI/82/2020/KS na prodej pozemků 
(město prodává) pozemky p. č. 1623, p. č. 1624/4 a p. č. 2276/3, k. ú. Ledeč nad Sázavou 
firmě IMEDOS, s. r. o. IČO 04269039, smlouva uzavřena dne 6. 1. 2021 s právními účinky 
vkladu do katastru nemovitostí ke dni 11. 1. 2021 (záměr prodeje pozemků zveřejněn  
od 4. 11. do 19. 11. 2020 a prodej pozemků schválen zastupitelstvem města dne  
21. 12. 2020, usnesení číslo 117/2020/2/ZM) 
- Smlouva kupní č. OdMI/83/2020/KS na prodej pozemku (město prodává) pozemek  
p. č. 2291/7, k. ú. Ledeč nad Sázavou firmě WOOD-FOREST GROUP, a. s. IČO 28779185, 
smlouva uzavřena dne 7. 1. 2021 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni  
16. 2. 2021 (záměr prodeje pozemků zveřejněn od 23. 9. do 8. 10. 2020 a prodej pozemků 
schválen zastupitelstvem města dne 21. 12. 2020, usnesení číslo 119/2020/7/ZM) 
- Smlouva kupní č. OdMI/8/2021/KS na prodej pozemků (město prodává) část pozemku  
p. č. 361/3 jako díl „e“ a část pozemku p. č. 3551 jako díl „a“, k. ú. Obrvaň paní Anně D.,  
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rok narození 1967, smlouva uzavřena dne 3. 2. 2021 s právními účinky vkladu do katastru 
nemovitostí ke dni 20. 4. 2021 (záměr prodeje pozemků zveřejněn od 5. 1. do 20. 1. 2021  
a prodej pozemků schválen zastupitelstvem města dne 25. 1. 2021, usnesení číslo 
8/2021/1/ZM) 
- Smlouva kupní č. OdMI/9/2021/KS na koupi pozemků (město kupuje) část pozemku  
p. č. 23/3 jako díl „c“ a  díl „d“, který se slučuje do pozemku p. č. 361/3, k. ú. Obrvaň  od paní 
Anny D., rok narození 1967, smlouva uzavřena dne 3. 2. 2021 s právními účinky vkladu  
do katastru nemovitostí ke dni 20. 4. 2021 (koupě pozemků schválena zastupitelstvem města 
dne 25. 1. 2021, usnesení číslo 9/2021/1/ZM) 
- Smlouva kupní č. OdMI/7/2021/KS na prodej pozemků (město prodává) pozemky  
p. č. 354/65 a p. č. 354/66, k. ú. Ledeč nad Sázavou manželům Ing. Petře D., rok narození 
1975 a  Ing. Bohuslavu D., rok narození 1971, smlouva uzavřena dne 10. 2. 2021 s právními 
účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 17. 2. 2021 (záměr prodeje pozemků zveřejněn 
od 5. 1. do 20. 1. 2021 a prodej pozemků schválen zastupitelstvem města dne 25. 1. 2020, 
usnesení číslo 7/2021/1/ZM) 
- Smlouva kupní č. OdMI/2/2021/KS na prodej pozemku (město prodává) pozemek  
p. č. 245/1, k. ú. Obrvaň, firmě WFG Real Estate, s. r. o.,  IČO: 09661166, smlouva uzavřena 
dne 24. 3. 2021 s právními účinky vkladu do katastru movitostí ke dni 9. 4. 2021  
(záměr prodeje pozemků zveřejněn od 4. 11. do 19. 11. 2020 a prodej pozemků schválen 
zastupitelstvem města dne 25. 1. 2020, usnesení číslo 1/2021/1/ZM) 
- Smlouva kupní č. OdMI/17/2021/KS na koupi pozemků (město kupuje) pozemky  
p. č. 2155/28, p. č. 2156/1, p. č. 2156/2, p. č. 2157, p. č. 2158, p. č. 2159/1 a p. č. 2159/2,  
k. ú. Ledeč nad Sázavou od pana Ondřeje V., rok narození 1982, smlouva uzavřena dne  
26. 2. 2021 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 4. 3. 2021  
(koupě pozemků schválena zastupitelstvem města dne 22. 2. 2021, usnesení číslo 
32/2021/2/ZM) 
- Darovací smlouva (město daruje) pozemky p. č. 327/5, p. č. 2216/27, p. č. 2232/1  
a p. č. 2314/1, k. ú. Ledeč nad Sázavou Kraji Vysočina Jihlava IČO 70890749 ve výši   
13 626,77 Kč, smlouva uzavřena dne 14. 1. 2021 s právními účinky vkladu do katastru 
nemovitostí ke dni 22. 1. 2021 (záměr darovat pozemky zveřejněn od 4. 11. do 19. 11. 2020 
a darování pozemků schváleno v zastupitelstvu města dne 21. 12. 2020, usnesení číslo 
115/2020/7/ZM) 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: 
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SFP012/2021 ze dne 26. 7. 2021, poskytnuta 
dotace ve výši 240 000 Kč na zajištění provozu Sokolovny, příjemce dotace Tělocvičná 
jednota Sokol Ledeč nad Sázavou, pobočný spolek, IČO: 15059685, poskytnutí dotace 
schváleno ZM na jednání dne 28. 6. 2021, Žádost o poskytnutí dotace ze dne 11. 6. 2021, 
smlouva zveřejněna na úřední desce umožňující dálkový přístup dne 2. 8. 2021 
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SFP002/2021 ze dne 12. 3. 2021, poskytnuta 
dotace 300 000 Kč na Opravu fasády děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Ledči  
nad Sázavou, příjemce dotace Římskokatolická farnost-děkanství, Ledeč nad Sázavou,  
IČO: 15060713, poskytnutí dotace schváleno ZM na jednání dne 22. 2. 2021, Žádost  
o poskytnutí dotace ze dne 20. 1. 2021, smlouva zveřejněna na úřední desce umožňující 
dálkový přístup dne 15. 3. 2021 
Dokumentace k veřejným zakázkám: 
- Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Přístavba sportovního centra Ledeč 
nad Sázavou, Nádražní čp. 1292, Ledeč nad Sázavou - 2. etapa“  
- Výzva k podání nabídky ze dne 17. 3. 2021, zasláno 4 x elektronicky 
- 4 x nabídka  
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 31. 3. 2021 
- Usnesení zastupitelstva města ze dne 19. 4. 2021  
- Informace ze dne 21. 4. 2021 - 4 x elektronicky zaslána 
- Smlouva o dílo ze dne 26. 4. 2021, zhotovitel  WANDEL CZECH s.r.o., IČO: 28977955, 
cena 4 707 104,43 Kč bez DPH, cena 5 695 596,36 Kč včetně DPH, (přenesená daňová 
povinnost), smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 29. 4. 2021  
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- Dodatek č. 1 ze dne 7. 7. 2021 schválen zastupitelstvem města dne 28. 6. 2021 (vícepráce, 
méněpráce) zvýšení ceny na 4 804 588,91 Kč bez DPH a 5 813 552,58 Kč včetně DPH, 
zveřejněn na profilu zadavatele dne 7. 7. 2021 
- Faktura č. 17/2021 ze dne 31. 5. 2021 na částku 643 421,40 Kč bez DPH, přenesená 
daňová povinnost, uhrazena dne 28. 6. 2021 (KB výpis č. 116) 
- Faktura č. 22/2021 ze dne 31. 8. 2021 na částku 4 161 167,51 Kč bez DPH, k datu kontroly 
neuhrazena - splatnost 30. 9. 2021 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Povrchová úprava obrusné vrstvy 
komunikace a uličních vpustí v ulici Zahradní, Ledeč nad Sázavou“  
- Přímé zadání  
- Usnesení rady města ze dne 19. 7. 2021  
- Smlouva o dílo č. S80/2021 dne 21. 7. 2021, zhotovitel Vodovody a kanalizace Havlíčkův 
Brod, a.s., IČO: 48173002, cena 715 107,46 Kč bez DPH, cena 865 280,03 Kč včetně DPH, 
smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 29. 7. 2021  
- objednávka č. 257/21/2 ze dne 9. 9. 2021 - předpokládaná cena 865 280,03 Kč včetně 
DPH - plnění probíhá 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 21. 12. 2020, 25. 1.,  
22. 2., 19. 4. a 28. 6. 2021 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 18. 1., 15. 2., 8. 3., 22. 3., 12. 4., 
3. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 12. 7., 19. 7., 9. 8. a 30. 8. 2021 
Účetní závěrka:  
Účetní závěrka města za rok 2020  schválena zastupitelstvem města dne 28. 6. 2021   
Účetní závěrka příspěvkové organizace „Základní škola Ledeč nad Sázavou“, „Mateřská 
škola Ledeč nad Sázavou", „Středisko volného času Ledeč nad Sázavou" a „Základní 
umělecká škola Ledeč nad Sázavou" za rok 2020 schválena radou města dne 24. 5. 2021 
 
 
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: 
 
Rozpočtová opatření - schválena zastupitelstvem města:  
č. 3 dne 20. 9. 2021, zveřejněno od 21. 9. 2021 na internetových stránkách  
č. 4 dne 8. 11. 2021, zveřejněno od 15. 11. 2021 na internetových stránkách  
na úřední desce města zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna  a kde je možno 
nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021 
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021 
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021 
Kniha došlých faktur: 
- předložena ke dni 31. 12. 2021 (hlavní činnosti fa. č. 1 až 1664, byty fa. č. 1 až 96, PDP  
fa. č. 1 až 98, zálohové fa. č. 1 až 77) 
Kniha odeslaných faktur: 
- předložena ke dni 31. 12. 2021 (hlavní činnosti fa. č. 1 až 957, hřbitov fa. č. 1 až 174, PDP 
fa. č. 1 až 2) 
Faktura: 
- číslo 21033457 vystavena dne 1. 9. 2021, dodavatel Tomáš Dvořák - ELESPO,  
IČO 06192386 za nákup odvlhčovače Master DH752 ve výši 24 862 Kč včetně DPH, 
uhrazeno dne 6. 9. 2021 z účtu Komerční banky, a. s., číslo výpisu 166 (zaúčtováno  
na majetkový účet 028, inventární číslo 220004362) 
- číslo 210100458 vystavena dne 15. 11. 2021, dodavatel TeS, spol. s r. o., IČO 60934395 
za nákup chladicí skříně Tefcold ve výši 17 802,97 Kč včetně DPH, uhrazeno dne  
8. 12. 2021 z účtu Komerční banky, a. s., číslo výpisu 230 (zaúčtováno na majetkový účet 
028, inventární číslo 220004392) 
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- číslo 210100390 vystavena dne 1. 10. 2021, dodavatel Pipek s. r. o., IČO 62526294  
za pořízení traktoru TYM 255 NC ve výši 308 550 Kč včetně DPH, uhrazeno dne 8. 10. 2021  
z účtu Komerční banky, a. s., číslo výpisu 189 a úhrada částky 800 Kč za přihlášení  
do evidence, uhrazeno hotově, výdajovým pokladním dokladem číslo 257 ze dne 4. 10. 2021 
(zaúčtováno ve výši 309 350 Kč na majetkový účet 022, inventární číslo 420002871) 
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2021 (KB, a.s., Sberbank, ČS, a.s., ČNB) 
Účetní doklady - za měsíc prosinec 2021 (výpisy č. 225 až 230 k účtu vedenému u Komerční 
banky) 
Pokladní deník - předložen ke dni 31. 12. 2021 (pokladní deník  pro příjmovou pokladnu č. 1 
- příjmové pokladní doklady č. P1 - P2098, výdajové pokladní doklady č. V1 - V78, pokladní 
deník  pro výdajovou pokladnu č. 2 - příjmové pokladní doklady č. P1 - P76, výdajové 
pokladní doklady č. V1 - V383, pokladní deník  pro příjmovou pokladnu č. 4 - příjmové 
pokladní doklady č. P1 - P662, výdajové pokladní doklady č. V1 - V37, pokladní deník   
pro příjmovou pokladnu č. 5 - příjmové pokladní doklady č. P1 - P77, výdajové pokladní 
doklady č. V1 - V33, pokladní deník  pro příjmovou pokladnu č. 6 - příjmové pokladní doklady 
č. P1 - P272, výdajové pokladní doklady č. V1 - V29) 
Pokladní doklady - za měsíc prosinec roku 2021: 
pokladní deník pro pokladnu č. 1 
za měsíc prosinec rok 2021 (příjmové pokladní doklady číslo P2017 až P2098 a výdajové 
pokladní doklady číslo V73 až V78) 
pokladní deník pro pokladnu č. 2 
za měsíc prosinec rok 2021 (příjmové pokladní doklady číslo P71 až P76 a výdajové 
pokladní doklady číslo V348 až V383) 
Evidence poplatků - předložena ke dni 31. 12. 2021 (TKO) 
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 12. 2021 
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2021, Plán inventur (včetně 
proškolení členů inventarizační komise) ze dne 1. 12. 2021, Inventarizační zpráva ze dne  
31. 1. 2022 
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec roku 2021 
Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2021 
Účetnictví ostatní - Soupis dlouhodobého majetku s dotací ke dni 31. 12. 2021 
Smlouvy o převodu majetku: 
- Kupní smlouva (město prodává) díl „a“ pozemku p. č. 361/3 (nově vzniklý pozemek 361/9)  
v k. ú. Obrvaň paní Anně D., rok narození 1967, smlouva uzavřena dne 15. 11. 2021, právní 
účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 16. 11. 2021 (záměr prodeje části pozemku 
zveřejněn od 5. 10. do 20. 10. 2021 (prodej schválen zastupitelstvem města dne 8. 11. 2021, 
usnesení číslo 101/2021/6/ZM) 
- Kupní smlouva (město kupuje) díl „c“ a díl „d“, který se odděluje od pozemku p. č. 23/3 
(sloučen do pozemku p. č. 361/3), k. ú. Obrvaň od paní Anny D., rok narození 1967, smlouva 
uzavřena dne 15. 11. 2021, právní účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 16. 11. 2021 
(nákup schválen zastupitelstvem města dne 8. 11. 2021, usnesení číslo 102/2021/6/ZM) 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí dotace  
FV02791.0544 ze dne 21. 10. 2021 na realizaci akce „Oprava místních komunikací  
v Habreku a Obrvani“ ve výši 99 600 Kč (Žádost o poskytnutí dotace ze dne 25. 6. 2021  
a Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 8. 11.2021) 
Faktura č. 20210049 vystavena dne 5. 10. 2021, dodavatel REACOM, s. r. o.,  
IČO: 27679438 za tryskové opravy na realizaci akce „Oprava místní komunikace Habrek  
ve výši 265 716 Kč včetně DPH, uhrazena dne 1. 11. 2021 z účtu Komerční banky, číslo 
výpisu 204  (zaúčtováno na účet 511) 
Faktura č. 20210048 vystavena dne 5. 10. 2021, dodavatel REACOM, s. r. o.,  
IČO: 27679438 za tryskové opravy na realizaci akce „Oprava místní komunikace Obrvaň  
ve výši 104 544 Kč včetně DPH, uhrazena dne 1. 11. 2021 z účtu Komerční banky, číslo 
výpisu 204  (zaúčtováno na účet 511) 
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Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - veřejnoprávní smlouva  
o poskytnutí dotace č. SFP022/2021 ze dne 15. 11. 2021, poskytnuta dotace ve výši  
100 000 Kč pro Římskokatolickou farnost - děkanství Ledeč nad Sázavou, IČO: 15060713, 
poskytnutí dotace schváleno ZM na jednání dne 8. 11. 2021, smlouva zveřejněna na úřední 
desce města dne 15. 11. 2021 
Dokumentace k veřejným zakázkám: 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Přístavba sportovního centra  
Ledeč nad Sázavou, Nádražní čp. 1292, Ledeč nad Sázavou - 2. etapa“  
- Skutečně uhrazená cena byla zveřejněna na profilu zadavatele ve výši 4 804 588,91 Kč 
bez DPH, 5 813 552,58 Kč včetně DPH dne 27. 9. 2021 
- k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Povrchová úprava obrusné vrstvy 
komunikace a uličních vpustí v ulici Zahradní, Ledeč nad Sázavou“  
- Faktura č. FVO -  2021 - 02 - 002345 ze dne 16. 9. 2021 na částku 715 107,43 Kč bez 
DPH, částku 865 280 Kč s DPH, uhrazena dne 24. 9. 2021 (KB výpis č. 180) 
- Skutečně uhrazená cena byla zveřejněna na profilu zadavatele ve výši 715 107,43 Kč bez 
DPH, 865 280 Kč včetně DPH dne 27. 9. 2021, změněna dne 14. 2. 2022 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 20. 9., 8. 11.  
a 20. 12. 2021 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 13. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11.,  
8. 11., 22. 11. a 13. 12. 2021 

Pejcha Jiří Ing.
REFO_OK-PHO

oddělení přezkoumání hosp
23.2.2022 07:08:03

Mifková Lenka Ing.
REFO_OK-PHO

oddělení přezkoumání hosp
23.2.2022 07:11:27

Neubauerová Miloslava
REFO_OK-PHO

oddělení přezkoumání hosp
23.2.2022 11:45:48

Sušilová Lenka Bc.
REFO_OK-PHO

oddělení přezkoumání hosp
24.2.2022 07:02:07

Labudová Alena JUDr.
REFO_OK-

odbor kontroly
24.2.2022 07:20:13



Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby

( v souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )

Ověřuji pod pořadovým číslem 607/2022, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením
vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis
byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v
souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky
vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Elektronický podpis:
Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 23.02.2022 06:08:18 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 11951469(0xB65D6D)
Platnost: od 04.02.2022 do 04.02.2023, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ
Podepisující: Ing. Jiří Pejcha, Kraj Vysočina
Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS ( Razítko bylo připojeno k dokumentu )
Číslo časového razítka: 323849817 ( 13 4D 8E 59 )
Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 1 06/2021 (První certifikační autorita, a.s.)
Datum a čas z razítka: 23.02.2022 06:08:18

Elektronický podpis:
Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 23.02.2022 06:11:36 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 11852939(0xB4DC8B)
Platnost: od 21.07.2021 do 21.07.2022, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ
Podepisující: Ing. Lenka Mifková, Kraj Vysočina
Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS ( Razítko bylo připojeno k dokumentu )
Číslo časového razítka: 323851320 ( 13 4D 94 38 )
Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 2 06/2021 (První certifikační autorita, a.s.)
Datum a čas z razítka: 23.02.2022 06:11:36

Elektronický podpis:
Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 23.02.2022 10:46:09 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 11828627(0xB47D93)
Platnost: od 25.05.2021 do 25.05.2022, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ
Podepisující: Miloslava Neubauerová, Kraj Vysočina
Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS ( Razítko bylo připojeno k dokumentu )
Číslo časového razítka: 323931201 ( 13 4E CC 41 )

Identifikační údaje ověřovací doložky

Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 09.03.2022 13:25:35
Místo vyhotovení ověřovací doložky: Husovo náměstí 7, 58401 LEDEČ NAD SÁZAVOU
Ověřující organizace: Město Ledeč nad Sázavou
Ověřující osoba: Končelová Marcela



Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby

( v souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )

Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 1 06/2021 (První certifikační autorita, a.s.)
Datum a čas z razítka: 23.02.2022 10:46:09

Elektronický podpis:
Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 24.02.2022 06:03:20 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 11878619(0xB540DB)
Platnost: od 02.09.2021 do 02.09.2022, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ
Podepisující: Bc. Lenka Sušilová, Kraj Vysočina
Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS ( Razítko bylo připojeno k dokumentu )
Číslo časového razítka: 324101066 ( 13 51 63 CA )
Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 2 06/2021 (První certifikační autorita, a.s.)
Datum a čas z razítka: 24.02.2022 06:03:20

Elektronický podpis:
Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 24.02.2022 06:20:28 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 11823644(0xB46A1C)
Platnost: od 13.05.2021 do 13.05.2022, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ
Podepisující: JUDr. Alena Labudová, Kraj Vysočina
Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS ( Razítko bylo připojeno k dokumentu )
Číslo časového razítka: 324103530 ( 13 51 6D 6A )
Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 2 06/2021 (První certifikační autorita, a.s.)
Datum a čas z razítka: 24.02.2022 06:20:28

Identifikační údaje ověřovací doložky

Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 09.03.2022 13:25:35
Místo vyhotovení ověřovací doložky: Husovo náměstí 7, 58401 LEDEČ NAD SÁZAVOU
Ověřující organizace: Město Ledeč nad Sázavou
Ověřující osoba: Končelová Marcela


		2022-03-09T12:26:09+0000
	HELIOS Fenix




