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Zastupitelstvo města Mikulov         7)       
__________________________________________________ 
 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 26. 6. 2019 
 
 
 
 
 
Bod programu: Účetní závěrka města Mikulov k 31. 12. 2018 
 
 
 
 
 
Přílohy:  Důvodová zpráva 
  Výkazy sestavené ke dni 31. 12. 2018 
  Rozvaha 
  Výkaz zisku a ztráty 
  Příloha  
  Přehled o peněžních tocích 
  Přehled o změnách vl. kapitálu 
  Inventarizační zpráva 
  Zpráva z výsledku veřejnosprávní kontroly nahrazující interní audit  
  (elektronicky na portále, na vyžádaní k zaslání, bude k dispozici při jednání) 
 
 
     
Návrh usnesení: 
 
 
ZM schvaluje účetní závěrku města Mikulov sestavenou k 31. 12. 2018 v Kč v rozsahu.  
Výkazu Rozvaha, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy, Přehledu o peněžních tocích, Přehledu o 
změnách vlastního kapitálu v předloženém znění. 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
 
Ing. Klanicová 
Datum:  17. 6. 2019 

Ing. Klanicová 
vedoucí finančního odboru 
Datum:  17. 6. 2019 
 

Rostislav Koštial 
starosta města 
Datum: 17. 6. 2019 
 
 

 



 
Účetní závěrka za rok 2018 

 
v souladu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky 220/2013 Sb., o 

schválení účetní závěrky v pl. zn. 
 

Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, 
 IČ 00283347, DIČ CZ 00283347 

 
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 
 
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. a 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č.701-710 a metodiky JMK. 
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 
1. Oceňování a vykazování 
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; 
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč 
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč 
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, 
v tomto období nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. 
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv  - pořizovací cenou; 
Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice určené k 
obchodování. 
Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou jsou oceněny na základě znaleckých 
posudků. 
Majetek bezúplatně předaný státem je v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708. 
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na 
žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů po převedení majetku do užívání 
jsou provozním nákladem. 
 
2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 
 
3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy a to rovnoměrné, o kterých účtuje 
ročně k 31. 12. a nebo k datu vyřazení majetku. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh 
ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek.  
 
4. Přepočet údajů v eurech na českou měnu je stanoven pevnou sazbou a to ke 2. 1. 2018 v 
hodnotě 25,495 Kč. Při přepočtu z jiné a na jinou měnu v pokladně se používá denní kurz 
stanovený ČNB. Přepočet kurzu byl proveden k 31. 12. 2018 a to v hodnotě 25,725 Kč. 
 
5. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648) . 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji s hranicí významnosti 10.717.589,-
Kč, účtování na podrozvaze při dosažení stanovené významnosti  5.358.794,- Kč a účtování o 
rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti 2.471.986,- Kč. 
7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje , částka 
jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 
50 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh   a dále účetní 
jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. 
 
 
Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace 
Město sestavuje podle z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, přehled 
o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu. Celé údaje jsou zaznamenány v příloze 
účetní závěrky.  
   
Pohledávky a závazky jsou uvedeny jednak ve výkazu Rozvaha a dále jsou sumárně uvedeny 
v Inventarizační zprávě o výsledku inventarizace majetku města Mikulov dle stavu k 31. 12. 
2018, oba dokumenty jsou přílohou této zprávy. 
 
 
Hospodářský výsledek města Mikulov k 31. 12. 2018 
 
Výnosy celkem:   250.218.686,20 Kč 
Náklady celkem:   200.145.735,13 Kč 
HV-běžného účetního období   50.072.951,07 Kč 
 
 
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny 
v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. 
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní 
závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.  
Povinné účetní výkazy jsou k dispozici k nahlédnutí na FO nebo webových stránkách města 
Mikulov v sekci  rozpočet města http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-
mesta/rozpocet-mesta/ 
 
 
 
 
 
 
Mikulov 5. 6. 2019 
Zpracovala: Klanicová Ingrid, vedoucí finančního odboru 
 
 

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/rozpocet-mesta/
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/rozpocet-mesta/


 
 
 
 

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018 
 

Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov,  
IČ 00283347, DIČ CZ 00283347 

 
 
Datum  rozhodování o schválení účetní závěrky:  
 
Identifikace rozhodujících osob: Zastupitelstvo města Mikulov dle seznamu hlasujících. 
 
 
V souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek, byly schvalujícímu orgánu předloženy tyto 
dokumenty: 
1. Schvalovaná účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přehled o peněžních tocích a o 
změnách vlastního kapitálu, příloha sestavená ke dni 31. 12. 2018 
 
2. Inventarizační zpráva 
 
3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
 
4. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a 
přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly 
 
5. Zprávy o výsledku kontrol nahrazujících interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., 
v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění a dalšími právními normami za 
účasti vedoucího kontroly, starosty města Mikulova 
 
 
Výrok o schválení účetní závěrky: 
 

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku města Mikulova za rok 2018 bez výhrad 
 
 
 
Vyjádření účetní jednotky: 
Předložené podklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č. 
220/2013 Sb. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní 
jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu 
účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 
 
 
Za účetní jednotku:  Rostislav Koštial, starosta města Mikulov    ………………………… 
 



 
 
Porovnání údajů z výkaz zisku a ztráty r. 2018 a 2017: 
 

  r. 2018 r. 2017 

NÁKLADY CELKEM 200 145 735,13 193 204 488,18 

Náklady z činnosti 162 375 008,57 160 605 791,74 

Spotřeba materiálu 5 901 126,73 3 839 040,82 

Spotřeba energie 2 808 550,77 3 912 502,82 

Prodané zboží 60 401,00   

Změna stavu zásob vlastní výroby -1 292 000,00   

Opravy a udržování 12 375 253,16 11 299 428,45 

Cestovné 383 707,97 427 696,00 

Náklady na reprezentaci 64 995,00 1 109 326,24 

Aktivace vnitroorganizačních služeb     

Ostatní služby 38 382 053,86 39 953 834,52 

Mzdové náklady 46 119 170,00 38 235 496,00 

Zákonné sociální pojištění 14 855 841,00 12 535 253,00 

Jiné sociální pojištění 173 901,00 147 954,00 

Zákonné sociální náklady 660 396,40 780 301,80 

Jiné sociální náklady 897 756,73 872 851,71 

Daň silniční     

Daň z nemovitostí     

Jiné daně a poplatky 459 011,00 351 300,00 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení     

Jiné pokuty a penále 15 000,00 44,49 

Dary a jiná bezúplatná předání 566 720,09 753 971,80 

Prodaný materiál     

Manka a škody     

Tvorba fondů 668 952,51 1 032 319,64 

Odpisy dlouhodobého majetku 18 733 888,18 21 622 523,06 

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek     

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 95 770,00 802 388,26 

Prodané pozemky 65 704,80 175 175,60 

Tvorba a zúčtování rezerv     

Tvorba a zúčtování opravných položek 1 533 594,22 1 970 221,06 

Náklady z vyřazených pohledávek 15 116 988,00 17 368 254,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 2 618 416,75 2 173 880,35 

Ostatní náklady z činnosti 1 109 809,40 1 242 028,12 

Finanční náklady 65 223,56 249 318,78 

Prodané cenné papíry a podíly     

Úroky 63 200,01 87 248,41 

Kurzové ztráty 2 018,55 162 070,37 

Náklady z přecenění reálnou hodnotou     

Ostatní finanční náklady 5,00   



Náklady na transfery 31 624 793,00 28 349 377,66 

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 31 624 793,00 28 349 377,66 

Daň z příjmů 6 080 710,00 4 000 000,00 

Daň z příjmů 6 080 710,00 4 000 000,00 

Dodatečné odvody daně z příjmů     

VÝNOSY CELKEM 250 218 686,20 247 198 594,62 

Výnosy z činnosti 75 557 461,63 78 143 077,34 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků     

Výnosy z prodeje služeb 1 683 783,72 7 267 538,96 

Výnosy z pronájmu 26 484 173,75 25 797 220,57 

Výnosy z prodaného zboží 69 017,38 10 818,49 

Výnosy ze správních poplatků 4 746 289,00 4 977 230,00 

Výnosy z místních poplatků 7 945 182,00 7 377 896,01 

Jiné výnosy z vlastních výkonů 143 000,00 168 900,00 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 8 112,20 415 073,00 

Jiné pokuty a penále 8 200 844,43 7 647 053,23 

Výnosy z vyřazených pohledávek 15 054 755,00 17 368 254,00 

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě 
pozemků 

4 902 788,00 972 813,00 

Výnosy z prodeje pozemků 2 994 912,00 2 005 544,00 

Čerpání fondů 1 032 659,97 1 650 501,53 

Ostatní výnosy z činnosti 2 291 944,18 2 484 234,55 

Finanční výnosy 7 949 001,65 2 901,65 

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů     

Úroky 2 750,84 2 856,48 

Kurzové zisky 20 259,14 38,62 

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 7 926 012,04   

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     

Ostatní finanční výnosy -20,37 6,55 

Výnosy z transferů 28 297 923,77 27 942 040,99 

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 28 297 923,77 27 942 040,99 

Výnosy ze sdílených daní a poplatků 138 414 299,15 141 110 574,64 

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 29 758 386,00 26 006 967,95 

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 25 491 675,20 25 546 806,88 

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 51 425 771,47 42 869 967,44 

Výnosy ze sdílených spotřebních daní     

Výnosy ze sdílených majetkových daní 6 527 288,43 6 134 303,92 

Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 25 211 178,05 40 552 528,45 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ     

Výsledek hospodaření před zdaněním 56 153 661,07 57 994 106,44 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 50 072 951,07 53 994 106,44 

 



























































 
 
Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku města Mikulov dle 
stavu ke dni 31.12.2018 
 
Na základě rozhodnutí rady města ze dne 25.9.2018 byla provedena řádná inventarizace majetku a 
závazků města v souladu s ustanovením § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018 inventarizačními komisemi určenými radou města. 
 
Za organizaci, řízení a provádění inventarizace majetku a závazků včetně dodržení výše uvedených 
předpisů odpovídá ústřední inventarizační komise ve složení: 
 

předseda -  Sylva Chludilová  ………………………………………. 

členové -  Ing. Ingrid Klanicová  ………………………………………. 

  Libuše Kuldová   ………………………………………. 

 
Inventarizace majetku a zařízení Města Mikulov za rok 2018 byla provedena do 18.2.2019 s 
tímto výsledkem: 

  Účetní stav   
Název položky  Brutto Korekce Netto 
AKTIVA CELKEM  1.452.499.612,71 295.617.907,54 1.156.881.705,17 
PASIVA CELKEM    1.156.881.705,17 

 
Řádná fyzická inventarizace byla provedena k 31.12.2018.  
Inventarizace proběhla dle plánu inventur, který byl schválen radou města 25.9.2018. 
Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a Směrnicí pro provedení 
inventarizace. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů 
inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. 
Inventarizace majetku města byla zahájena dne 14.1.2019 a ukončena dne 18.2.2019.  
 
Celkem bylo stanoveno 14 inventarizačních komisí (viz Směrnice pro provedení 
inventarizace). Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo v budově MěÚ Mikulov 
dne 4.12.2018. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. 
 
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Byla 
provedena kontrola veškerého hmotného, nehmotného a finančního majetku. Stav majetku a 
závazků byl zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou nebo kombinací obou způsobů 
v závislosti na druhu majetku a závazků a zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný 
stav byl zjištěn přepočtením, vážením, měřením dle údajů uvedených v inventurních 
soupisech. Nemovitosti a pozemky byly zkontrolovány v návaznosti na katastr nemovitostí a 
nebyly shledány žádné rozdíly.  
 
Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly: 
Přebytky  0 
Manka a škody 0 
 
Hodnota vyřazeného majetku dle schváleného soupisu likvidační komise: 1.824.206,66  Kč. 

 



Inventarizace proběhla v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše 
uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o 
inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní 
jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009. Inventarizační komise nemá 
výhrady k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů. 
Inventarizační komise neuložila žádná nápravná opatření k odstranění nedostatků jak 
v průběhu inventarizací, tak po skončení inventarizací. 
 
Hlavní účetní:       Starosta města: 
Naděžda Pešinová      Rostislav Koštial  
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Město  MIKULOV 
se sídlem Městský úřad Mikulov 
Náměstí 1 
692 20 Mikulov 

 
 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo nám. 3/5 
601 82  BRNO 
 
 
 
Mikulov 6. 2. 2019 
 
 

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol 
zajišťovaných orgánem veřejné správy a přiměřenosti a 
účinnosti zavedeného systému finanční kontroly za r. 2018 
 
V rámci města Mikulov působí ve smyslu ustanovení § 2 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změněn některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění 
pozdějších předpisů město Mikulov a 6 příspěvkových organizací zřízených městem Mikulov. 
Všichni vedoucí těchto orgánů veřejné správy nesou odpovědnost za organizování, řízení a 
zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly. 
 
1. Zhodnocení výsledků řídících kontrol 
 
Město Mikulov má zaveden vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb. v pl. zn.  
Vnitřní kontrolní systém definuje   Směrnice k finanční kontrole.  Směrnice byla v roce 2016 
aktualizována  - 20. 12. 2016 schválila  rada města nové znění. Směrnice č. 5/2016/R upravuje 
povinnosti všech vedoucích zaměstnanců a dalších pověřených zaměstnanců vyplývající ze 
zákona 320/2011 Sb. Směrnice  stanovuje  povinnosti při provádění finanční kontroly v rámci 
Městského úřadu Mikulov a postup kontroly ve vztahu k příspěvkovým organizacím 
založených městem Mikulov a příjemcům finanční podpory z rozpočtu města, součástí 
směrnice jsou jmenování příkazců operací, správců rozpočtu a hlavní účetní včetně vymezení 
oblasti odpovědnosti a podpisových vzorů.  V roce 2018 byly aktualizovány podpisové vzory 
a jmenování příkazců operací a správců rozpočtů v souladu se změnami v organizaci. 
 
Hlavní cíl finanční kontroly: prověřovat dodržování právních předpisů a opatření při 
hospodaření s veřejnými prostředky zejména zda jsou prováděné operace v souladu se 
schváleným rozpočtem, projektem, smlouvou a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a 
efektivnosti. 
.  
Základním cílem řídící kontroly je zajištění kontroly uskutečňovaných operací ve všech jejich 
časových fázích, tj. předběžné, průběžné a následné řídící kontroly. 
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Vedoucí odborů, vedoucí organizačních složek zabezpečují výkon řídící kontroly u všech 
operací patřící do jejich kompetence, a to jak na straně příjmů, výnosů, tak na straně výdajů, 
nákladů a dále a dále v oblasti hospodaření s majetkem města 
O provedených kontrolách jsou vyhotovovány písemné záznamy. 
Při provádění řídící kontroly bylo v uplynulém roce zjištěno několik drobných nedostatků, 
zejména co se týká provádění oprav záznamů na účetním dokladu neúčetním způsobem a 
neprovedení finanční kontroly na všech stupních, ojediněle byly zaznamenány nedostatky 
týkající se chybějících podpisů. 
Nedostatky byly operativně odstraňovány. 
 
V roce 2018 v rámci plánu kontrolní činnosti bylo nejvíce kontrol zaměřeno na operace 
s hotovostí a ceninami. Kontroly byly především zaměřeny na dodržování pokladních limitů, 
správnosti vedení pokladny, dodržování stanoveného postupu při manipulaci s ceninami. Při 
kontrolách nebylo zjištěno žádné závažnější pochybení.  
Dále byla kontrola zaměřena na poskytování příspěvků v rámci programu regenerace Městské 
památkové rezervace.   
Předběžná kontrola u smluv probíhá elektronicky v IS Ginis modul SML. Kontroly se 
zaměřily i i na povinnosti vyplývající se zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a 
zaměřily na správné zveřejnění metadat  a na včasné zveřejnění smluv. 
 
Město Mikulov nemá zřízen útvar interního auditu. 
Přezkoumávání, vyhodnocování operací a účinnosti vnitřního kontrolního systému je 
prováděno kontrolou nahrazující interní audit. Pro město Mikulov  tuto kontrolu v roce 2018 
prováděla společnost Dataxa, s.r.o., Libina č.p. 95. Kontrola se zaměřila na dodržování 
Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Dále byla provedena kontrola na úseku rozpočtu 
- soulad se zákonem 250/200 Sb., provádění rozpočtových opatření, inventarizaci, nájemních 
smluv, kontrolu pohledávek a závazků, veřejné zakázky, ochrany majetku, nájemních smluv, 
kontrolu poskytování dotací fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města, kontrolu 
dohod o převzetí odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, kontrolu leasingových 
smluv, kontrolu pojistných smluv a pojištění pokladní hotovosti a kontrola pachtovních 
smluv.  Kontra se zaměřila i na zveřejňování rozpočtu a rozpočtových opatření na úřední 
desce města Mikulov a na webových stránkách. 
Byla provedena kontrola promítnutí schválené rozpočtové změny č. 1, 2, 3, 4do Výkazu pro 
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků sestaveného k datu 30. 9. 2018. 
Byla provedena kontrola stavu účtů 231, 236, 451. 
Namátková kontrola inventarizace majetku a závazků byla především zaměřena na formální 
stránku, správnost a úplnost inventurních soupisů včetně kompletního doložení příloh a 
položkových soupisů majetku.  
Dále byla provedena kontrola cestovních příkazů. 
Byla provedena kontrola nájemních a pachtovních smluv ve dvou případech byly zjištěny 
drobné nedostatky, které byly odstraněny. 
Byla provedena namátková kontrola provádění řídící kontroly. 
Při řídící kontrole ani při provádění kontrol nahrazující interní audit nebyly zjištěny žádné 
závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost a hospodaření města. 
 
Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů. 
 
Ve městě se nevykonávají žádné hospodářské operace v rámci mezinárodních smluv, a proto 
nebyly podle mezinárodních smluv provedeny žádné kontroly. 
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2. Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol 
 
Město Mikulov má zřízeno celkem 6 příspěvkových organizací.   

a) školské organizace: 
Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav 
Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav 
Mateřská škola Mikulov, Habánská 82 , okres Břeclav 
Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav 

      b) ostatní organizace: 
          Mikulovská sportovní, která zajišťuje provoz sportovní haly  
          G-centrum Mikulov, příspěvková organizace, která byla založena v říjnu 2009 a    
          zajišťuje provoz domova pro seniory, denního stacionáře a domu s pečovatelskou  
          službou. 
 
Příspěvkové organizace nemají útvar interního auditora. Byl nahrazen výkonem 
veřejnosprávní kontroly. 
Veřejnosprávní kontrola je prováděna minimálně  1x ročně.  V roce 2018 byla provedena 
v měsíci dubnu, srpnu a říjnu.  K výkonu těchto kontrol byla přizvána společnost ON-OK 
Libina s.r.o. se sídlem Libina č.p. 190. Kontroly byly zaměřeny především na dodržování 
rozpočtových pravidel, bilanční kontinuitu, vnitřní předpisy, inventarizaci, pokladny, cestovní 
náhrady, nájemní smlouvy, darovací smlouvy a dary, přiměřenost a účinnost vnitřního 
kontrolního systému příspěvkové organizace.  Dále se kontroly zaměřily na kontrolu nákladů 
a výnosů, náležitosti účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb. v pl. zn. a daňové přiznání 
(Zákon o dani z příjmů a další daně) zejména s ohledem na využití daňové úspory. Pozornost 
byla také věnována zveřejňování smluv v registru smluv. 
Kontrola se zaměřila i na zveřejnění rozpočtů organizací a střednědobých výhledů. 
Pozornost byla věnována i kontrole likvidity a použití účelových zdrojů. 
 
Ve dvou případech bylo zjištěno, že smlouva nebyla zveřejněna v souladu se zákonem o 
registru smluv.  
Provedením namátkové kontroly krytí fondů a dodržení rozpočtových pravidel byly zjištěny 
drobné rozdíly způsobené tím, že organizace použila účelové zdroje na přechodné zajištění 
časového nesouladu provozních prostředků. 
U většiny ostatních kontrolovaných oblastí bylo konstatováno bez závad  a dále organizace 
akceptovaly doporučení z minulých kontrol. 
Nedostatky byly projednány a průběžně odstraňovány.  
Kontrolu hospodaření příspěvkových organizací prováděl v r. 2018 také finanční výbor. 
Výsledky byly projednány na zasedání v měsíci září. 
 
Město Mikulov poskytuje ze svého rozpočtu finanční podporu dle „Pravidel pro poskytování 
a vyúčtování finanční podpory z rozpočtu města Mikulov“. Jedná se ve většině případů o 
dotace neziskovým organizacím v oblasti kultury, sportu, volnočasových  aktivit.  
 
Veřejnosprávní kontrola příjemců podpor z rozpočtu města Mikulov je prováděna dle plánu 
kontrol a je zaměřena především na ověření zda údaje uvedené ve vyúčtování odpovídají 
skutečnosti v účetnictví a ověření a přezkoumání zda operace jsou v souladu s právními 
předpisy, schváleným rozpočtem, projektem a uzavřenou smlouvou.  Kontrola 2 největších 
příjemců byla provedena za účasti přizvané osoby – společnosti ON-OK Libina s.r.o. se 
sídlem Libina č.p. 190. 
 



 4 

Kontrola na místě za účasti přizvané osoby byla provedena u: 
 
 
- Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s.  
    Dotace byla poskytnuta ve výši 1.400.000,--. Kč.  
    Dotace byla zkontrolována v plné výši (100%). 
    Příjemce dodržel podmínky smlouvy. 
  
- Fotbalový klub FC Pálava Mikulov 
  Podmínky stanovené ve smlouvách byly splněny a na místě nebyly zjištěny rozdíly.  
  
Dále v  roce 2018 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě u 20. Při těchto kontrolách 
byly ojediněle zjištěny tyto drobné nedostatky: 

-     označení dokladů textem „ financováno z rozpočtu města Mikulov“ 
- chybějící náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví 
- jedenkrát pozdní  předložení vyúčtování  
 

Lze konstatovat, že se výrazně zlepšila úroveň předkládaných vyúčtování. 
 
U ostatních subjektů byla kontrola provedena administrátorem v rozsahu předloženého 
vyúčtování. Tato kontrola je zaměřena především na formální správnost vyúčtování. 
 
 
Komentář k příloze č. 2: 
 
V roce 2017 město Mikulov nevykázalo žádné manka a škody. 
 
Příspěvkovým organizacím v r. 2018  nebyly uloženy žádné . 
 
Komentář k příloze č. 4:  
 
Celkový objem veřejných příjmů (kontrolovaných na místě) – PO: 
 
ZŠ Mikulov, Valtická    21.000 tis. Kč 
ZŠ Mikulov, Hraničářů   19.800 tis. Kč 
MŠ Mikulov, Habánská       1.600 tis. Kč 
MŠ Mikulov, Pod Strání         890 tis. Kč 
G-centrum Mikulov      5.400 tis. Kč 
Mikulovská sportovní      2.800 tis. Kč 
 
Celkem:     51.490 tis. Kč 
z toho na místě zkontrolováno:  16.400 tis. Kč 
 
 
Celkový objem veřejných výdajů uskutečňovaných kontrolovanými osobami: 
  
ZŠ Mikulov, Valtická       5.748 tis. Kč 
ZŠ Mikulov, Hraničářů    16.954 tis. Kč 
MŠ Mikulov, Habánská        3.400 tis. Kč 
MŠ Mikulov, Pod Strání      1.150 tis. Kč 
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G-centrum Mikulov     13.430 tis. Kč 
Mikulovská sportovní      4.770. tis. Kč 
 
Celkem:      45.452 tis. Kč 
 
z toho na místě zkontrolováno:   15.562 tis. Kč 
 
 
Závěr:  Zjištěné nedostatky nebyly v takovém rozsahu, aby nepříznivě ovlivnily činnost  
            orgánu veřejné správy.   
 
Zpracovala: Ing. Klanicová Ingrid 
 
 
 
………………………………….. 
Rostislav Koštial, starosta města 
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