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Plnění vybraných ukazatelů rozpočtu města Karolinky za rok 2016 
rozpočet rozpočet plnění plnění 

schválený upravený v tis.Kč v % 

Příjmy: 

Daň z příjmu ze závislé činnosti 6000 6575 6575 100 

Darí z příjmu FO 500 400 400 100 

Srážková daň 700 699 698,5 99,9 

DP právnických osob 6400 7218 7218 100 

OPPO za město 1473,5 1474,5 1474,5 100 

DPH 12500 12937,5 12937,5 100 

Popl.za odnětí pln.funkcí lesa 6 15 13 87 

Odvody za odnětí ZPF 6 13 13 100 

Komunální odpad 1330 1330 1304 98 

Poplatek ze psů 65 65 60 92 

Rekreační poplatek 180 180 157 87 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 100 61,5 62 

Ubytovací poplatek 125 125 108 86 

Odvod z loterií a podobných her 160 160 135 84 

Odvod z výherních hracích přístrojů 780 1630 1620,5 99 

Správní poplatky 720 620 618 99 

Daň z nemovitostí 1660 1415 1333 94 

Daňové příjmy 32705,5 34957 34726,5 99,9 

Neinvestiční transfer ze SR-globální dotace 2915,4 2915,4 2915,4 100 

Neinv.účel.transfer na pohotovost+mzd.nákl.hasičů 270 270 270 100 

Neinv.účel.transfer na zásahy mimo územní obvod+zás.odě\ o 292 292 100 

Neinv.účel.transfer MZ na hospodaření v lesích 20 125 125 100 

Neinv.účel.transfer ZK "Moderní senior" o 32 32 100 

Dotace Úřadu práce na VPP 98 338 323 96 

Neinv.účel.dotace MPSV na sociální práci o 360,5 360,5 100 

Neinv.dotace MMR na komunikaci Pluskoveček 1000 1000 1000 100 

Investiční dotace SFŽP na Zateplení domu čp.73 a 175 4320 o o o 
Doplatek inv.dotace ROP-Obnova veřejného prostranství 2202 2029 2028 99,9 

Dotace Regionu Bílé Karpaty-Oživení českého a slov.jazyka 560 531 531 100 

Průtoková dotace ROPu pro MěBP-Sportovní areál Horebeč\ 3459 5641 5640 99,9 

Účelová dotace ze SR na "Volby do Zastupitelstva kraje" o 64 64 100 

Neinvestiční transfer od obce V.Karlovice 40 90 69 77 

Přijaté transfery 14884,4 13687,9 13649,9 99,7 

Lesní hospodářství-prodej dřeva 2000 1607 1607 100 

Příjmy IC 70 81,5 81 99 

Příjmy ze školného-U3V+Moderní senior 30 35 34 97 

Příjmy činnosti knihovny 15 25,5 25,5 100 

Příjmy z Muzea sklářství 180 178,5 171 96 

Příjmy z pronájmu Ski areálu 551 551 550,5 99,9 

Pohřebnictví 20,5 35,5 33 93 

Pronájem pozemků 45 45 38 84 

Pronájmy bytových a nebytových prostor 6100 6100 5938,5 97 

Ostatní pronájmy 50 50 49 98 
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Příjmy z poskyt.služeb spoj.s pronájmem 180 173 97,5 56 

Splátky půjček SF 48 48 40 83 

Požární ochrana-příjmy z poskyt.služeb+pojistné náhrady 150 235 217 92 

Vnitřní správa-pokuty, náklady řízení 76,6 76,6 34 44 

Sankční platby-ochrana ŽP 5 5 5 100 

Přijaté neinvestiční dary o 20 20 100 

Příjmy z úroků a kurzových rozdílů 15 77 70 91 

Ostatní nedaňové příjmy 250 250 o o 
Nedaňové příjmy 9786,1 9593,6 9011 94 

Příjmy z prodeje pozemků 50 50 6 12 

Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí 1950 750 612 37 

Kapitálové příjmy 2000 800 618 77 

Příjmy celkem 59376 59038,5 58005,4 98,3 

Výdaje: 
Lesní hospodářství 850 955 798,5 84 

Vniřní obchod-Informační centrum 272 222 202 91 

Neinv.transfer ZK na DO 272 272 269 98,9 

Neinvestiční příspěvky Sdružení Valašsko Horní Vsacko 145,5 145,5 145,5 100 

Komunikace+VP 1065,5 1284,5 305 23,7 

Vlaková zastávka 2 2 o o 
Oprava místní komunikace Pluskoveček o 2477 2477 100 

Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ+MŠ 3650 3651,5 3651,5 100 

Neinv.přísp.ZŠ praktická Halenkov 2 2 2 100 

Náklady na U3V+Moderní senior 200 232 202 87 

Neinvestiční příspěvek na provoz ZUŠ 305 305 305 100 

Mosty-odborné posudky+ PP 20 203 173 85,2 

Knihovna 650 695 694 99,9 

Muzeum sklářství 675 750 704 94 

Záležitosti kultury 310 310 263,5 85 

Zpravodaj města 50 50 46 92 

Rozhlas 20 20 5,5 28 

Neinvestiční příspěvky -VANADl,Div.soubor,dechovka 48,5 48,5 48,5 100 

Sportovní areál 15 15 10 67 

Ski areál 17,5 17,5 5,5 31 

Neinv.přísp.FC V.K.+Karolinka 110 115 115 100 

Neinv.přísp.CD Ski,s.r.o.Karolinka 10 o o o 
Bytové hospodářství-neinv . dot.na provoz MěBP 8000 8100 8100 100 

Bytové hospodářství 50 34 9 26 

Veřejné osvětlení 50 56 53 95 

Pohřebnictví 137 214 214 100 

Územní plánování 20 20 o o 
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 16 16 o o 
Komunální služby a územní rozvoj 2280,5 2643,5 2265 85,7 

Územní rozvoj- příspěvek na JDTM 10 10 o o 
Veřejná zeleň - VPP 113 301 279 93 

Ost.neinvestiční transfery - příspěvky MASVHV 5,5 85,5 85 99,4 
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Úroky z úvěru-obnova veřejného prostranství 22 11 10,5 95,4 

Domov důchodců, dům s pečovatelskou službou-věcné dary 8 8 7,5 93,7 

Požární ochrana-náklady na zaměstnané hasiče 900 900 896 99,5 

Požární ochrana - JPO li 880 1455 1435 98,6 

Požární ochrana - Stanovnice 35 35 13,5 38,5 

Neinvestiční příspěvek hasiči Stanovnice 5 5 5 100 

IZS-agregát 20 20 17 85 

Zastupitelské orgány 1475 1475 1385 93,9 

Vnitřní správa 8300 8716,5 7549 86,7 

Volby do Zastupitelstva kraje o 64 34,5 54 

Bankovní poplatky a kurzové ztráty 100 100 56 56 

Pojištění majetku města 125 125 121 96,8 

Daň z příjmu právnických osob - město za ro.2014 1473,5 1474,5 1474,5 100 

Ostatní činnosti o 39 39 100 

Krizová rezerva 50 50 o o 
Neinvestiční příspěvky pro nezisk.organizace a sdružení 345,5 367,5 357 97,2 

Neinvestiční výdaje 33111 38098 34828 91,4 

Investice: 

Investiční příspěvek Mikroregionu Vsetínsko 90 90 86 95,6 

Investiční příspěvek SVHV - spi.úvěru Cyklostezka 325 325 325 100 

Výkup pozemků 150 365 84 23 

Investiční příspěvek MěBP 2150 2550 2550 100 

Průtokový investiční transfer MěBP-Sportovní areál-ROP 3459 5641 5640 99,9 

Bytové hospodářství-sociální byty č.p.175 o 400 249 62,3 

Revitalizace zeleně o 252 115 45,6 

Skatepark-žádost zprojektu "Příhraniční spolupráce" o 100 67,5 67,5 

Místní komunikace-ul.Luční 932 932 100 

Ski areál-splátka dle Smlouvy o zápočtu 551 551 550,5 99,9 

Víceúčelové kulturní centrum č.p . 545 450 450 349 77,6 

Vodovod, kanalizace Bzové o 26,5 26,5 100 

Zasíťování pozemků Kalincov 27 27 27 100 

Koncept obnovy veřejného osvětlení 26 26 o o 
Zateplení budovy Sportovního areálu č.p . 635-PD 190 190 144 75,8 

Zateplení budoy u ZŠ č.p.391 230 978 630 64,4 

Zateplení budovy č.p.73 2344 144 142 98,6 

Zateplení budovy č.p . 175 ul.Nábřežní 5145 205 152 74,1 

Střecha-Raťkovský šenk o o 191 o 
Přeložka chodníku, odstavná plocha ul. Nábřežní o 330 311,5 94,4 

Komunikace Pluskoveček 3000 o o o 
Regenerace sídliště Na Horebečví 4000 2850 2794 98 

Bezbariérový chodník podél silnice 11/487 333 502 416 82,9 

Projekt Stanovnice-mokřad 810 50 47 94 

IZS-Modernizace IZS, přístavba a nástavba hasičské zbrojnicE 250 735 685 93,2 

Vnitřní správa-server 357 407 407 100 

Rekonstrukce kotelen 500 6086 5875 96,5 

Investiční výdaje celkem 24387 24212,5 22796 94,1 

Výdaje celkem 57498 62310,5 57624 92,5 

Závěrečný účet města Karolinka za rok 2016 



Stránka 4 

Financování: 
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 3000 3000 o o 
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých ppůjčených prostř . -5878 -5878 -2878 49 

Zapojení přebytku hospodaření min . účetních období 1000 150 -3287 -2191 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky-úvěr o 6000 5784 96,4 

Financování celkem -1878 3272 -381 -11,65 

Karolinka dne 3.února 2017 :&-f/:/ ~anečková 
starostka města 

Vyhotovila: Božena Rap:<i MĚSTO 
756 OS i</\?QU!\lKA 

Závěrečný účet města Karolinky byl schválen dne 21.06.2017, usnesení Z/25/5 . 

Závěrečný účet města Karolinka za rok 2016 



v 

ME STO KAROLINKA 
756 05 Karolinka, Radniční nám. 42 

Závěrečný účet Města Karolinky IČO: 00303909 za rok 2016 

Rozpočet města Karolinky na rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem města dne 
23. 3. 2016 jako vyrovnaný ve výši 59 376 tis. Kč přijnnl, 57 498 tis. Kč výdaji/ 
a (minus) - 1 878 tis. Kč financování. 
V prilběhu roku 2016 bylo Zastupitelstvem a Radou města schváleno celkem sedm úprav 
rozpočtu a v konečné podobě činí rozpočet přijmi/ města na rok 2016 částku 59 038, 5 tis. Kč, 

rozpočet výdcljil 62 310,5 tis. Kč a rozpočet financováni 3 272 tis. Kč. 

Rozpočet daňových příjmů je plněn částkou 34 726,5 tis. Kč při upraveném rozpočtu 
34 95 7 tis. , což představuje 99,9 %. Oproti roku 2015 jsou daňové příjmy vyšší 
o 1 941,5 tis. Kč. 

Nedaňové příjmy - příjmy z vlastni činnosti o celkově upraveném rozpočtu 9 593, 6 tis. Kč je 
plněni 9 011 tis. Kč. Tvoří je zejména příjmy z prodeje dřeva (1607 tis), příjmy z prodeje zboží 
a služeb lC a J\!Juzea sklářství (252 tis), příjmy ze zápisného knihovny 25,5 tis. Kč, pronéljmu 
pozemků, bytových a nebytových prostor a ostatní pronájmy, což j sou pronájmy vývěsních 
skříněk, pronájem movitého majetku v Raťkovském šenku a pronájem Ski areálu. Celkem je 
plněni přijmi/ z pronéljmil 6 576 tis. Kč. 
Příjmy za služby spojené s poskytováním pronéljmil v částce 97,5 tis. Kč tvoří příjmy od Pošty, 
Policie, Úřadu práce, Telecomu a České spořitelny v budově MěÚ 
Příjmy za fakturaci hasiči/ za používáni techniky JSDH na ořezávky stromil, čištěni kanáhl, 
dovoz vody a příjmy z poskytnutých pojistných náhrad za dopravní nehody činily celkem 21 7 
tis. Kč. 
U vnitřní správy jsou příjmy z pokut a nákladil řízeni, týkcljicí se přestupkil Odboru pro 
projednáváni přestupkú plněny částkou 34 tis. Kč, je zde promítnut i přijatý neinvestiční dar 
firmy Hanuš-Pegas, s.r.o. ve výši 20 tis. Kč na nákup dveří. 
V plněni rozpočtu 2016 jsou zahrnuty splátky poskytnutých piljček ze SF zaměstnanci/ ve výši 
40 tis. Kč. 

Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje majetku činí 618 tis. Kč, při upraveném rozpočtu 
800 tis. Kč. 
Tvoří je příjmy z prodeje pozemkil, prodeje bytu Na Horebečvi a prodeje vozidla Avia hasiči/ 
Stanovnice. 

Příjmy přijatých transferů představilji pro město Karolinka: 
Neinvestiční transfer ze SR-globální dotace 
Neinv. účel. transfer na pohotovost+mzd.nákl. hasičů 
Neinv. účel.transfer na zásahy mimo územní 
obvod+zás. oděvy 
Neinv. účel. transfer MZ na hospodaření v lesích 
Neinv. účel. transfer ZK "Moderní senior" 
Dotace Úřadu práce na VPP 
Neinv.účel.dotace MPSV na sociální práci 
Neinv.dotace MMR na komunikace Pluskoveček 

if +420 57 1450421 
~ +420 57 1420 730 

BANKOVNÍ SPOJENÍ 
ČS a.s., Nový Jičín 

č.ú.1765308319/0800 
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Doplatek inv.dotace ROP-Obnova veřejného prostranství 
Dotace Regionu Bílé Karpaty-Oživení českého a 
slovenského jazyka 
Průtoková dotace ROP pro MBPK-Sportovní areál 

Horebečví 

Účelová dotace ze SR na "Volby do Zastupitelstva kraje" 

Neinvestiční transfer od obce Velké Karlovice 

P ř i j a t é tra n s f e r y celkem 

2028 

531 

5640 

64 

69 
13649,9 

Neinvestiční výdaje města jsou plněny ve výši 34 828 tis. Kč, pli upraveném rozpočtu 38 098 
tis. Kč to činí plnění 91,4 %. 
Lesní hospodářství - hospodaření v městských lesích si vyžádalo částku 798, 5 tis. Kč včetně 
čerpání poskytnutých účelových dotací MZ. 
Náklady Informačního centra činily 202 tis. Kč. 
Na dopravní obslužnost pro ZK bylo poukázáno 269 tis. Kč a neinvestiční příspěvky pro 
Sdružení Valašsko Horní Vsacko činily 145,5 tis. Kč. Tvoří jej členský příspěvek, příspěvek na 
cestovní ruch, údržbu lyžařských tras, pojištění Cyklostezky. 
Záležitosti místních komunikací a veřejného prostranství si vyžádaly částku 305 tis. Kč. Zde 
město vynaložilo zejména náklady za opravy výtlukil místních komunikací, oprava sjezdu u 
č.p. 4 7, podání žádostí o dotaci na opravu j\!fK po povodňových škodách. 
Oprava místní komunikace Pluskoveček si vyžádala částku 2 477 tis. Kč, přičemž I 000 tis. Kč 
je kryto neinvestiční dotací 1\!f1\!fR. 
V rámci upraveného rozpočtu město v roce 2016 celkem poskytlo neinvestiční příspěvky na 
provoz zřízeným příspěvkovým organizacím: 
- Základní škole a Mateřské škole 3 651 ,5 tis. Kč 

- Základní umělecké škole 305 tis. Kč a 
- 1\lfěstskému bytovému podniku 8 I 00 tis. Kč. 
V souvislosti s provozem Univerzity třetího věku (U3 V) a projektu 1\!foderní senior vznikly 
městu náklady v částce 202 tis. Kč, které jsou částečně kryty příjmy účastníkil v částce 34 tis. 
Kč a dotací ZK ve výši 32 tis. Kč. 
U knihovny je při upraveném rozpočtu plnění na 99, 9 % 694 tis. Kč. Z toho nákup nového 
knižního fondu a předplatné tvoří 79,8 tis. Kč. 

Náklady provozu Muzea sklářství byly plněny částkou 704 tis. Kč. Tady jde zejména o mzdové 
náklady, náklady na nákup zboží za účelem dalšího prodeje, materiálové náklady a provozní 
výdaje muzea. Příjmy je kryto 171 tis. Kč. 

Záležitosti kultury ve výši čerpání 263,5 tis. Kč zahrnují činnost Sboru pro občanské 
záležitosti - vítání občánkil, dárkové koše jubilantilm, kulturní akce, setkání na Ztracenci, 
Sklářský a vánoční jarmark, dále kytice k pomníkilm, provoz svatební obřadní síně, apod. 
(Sklářský jarmark 216 tis. Kč za spoluúčasti 50 tis. Kč a.s. Crystalex, vítání občánkil I O tis. 
Kč, dárkové koše jubilantilm 2 2 tis. Kč, svatební obřady 17 tis. Kč.) 

Náklady na tisk a distribuci zpravodaje „ Čtvrtletníku města " v roce 2016 činily 46 tis. Kč. 
Komunální služby a územní rozvoj - údržba a provoz městského majetku (budovy, veřejná 

prostranství) si vyžádaly částku 2 265 tis. Kč včetně platby daní a poplatkil (350 tis. Kč.) 

Jedná se zejména o platby za elektrickou energii (142 tis. Kč), vodu (I I tis) . a plyn budov č.p. 
175, 545(2 17 tis.) , náměstí, úklid Zdravotního střediska a Domu služeb, revize výtahil, elektro 
revize nebytových budov, náklady veřejného WC včetně čisticích prostředkil, odborné odhady 
a posudky majetku. Z tohoto paragrafu byly zaplaceny i opravy podlah a výměna krytiny ve 
Zdravotním středisku (361,5tis. Kč). 
U daní a poplatkil jde o platby odvodu daně z přidané hodnoty, daně z převodu nemovitostí. 
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Provoz a údržba smuteční obladni sině si vyžádaly 214 tis. Kč. 

U Veřejné zeleně jde zejména o náklady pracovnikii veřejně prospěšných prací, krytých 
převážně dotaci Úřadu práce. 
Město jako člen zaplatilo členský příspěvek Sdruženi Mikroregionu Vsetinsko v částce 5,5 tis. 
Kč a Místní akční skupině Valašsko Horní Vsacko ve výši 5, 5 tis. Kč. Jedná se o pNspěvek 2, -
Kč ročně/obyvatele. Navíc bylo j\!JASVHV poskytnuto 80 tis. Kč na spolufinancováni 5% 
provozních výdaji/ J\!!AS v programovém období 2014-2020. 
Dle Dodatku ke Smlouvě se Zlínským krajem na tvorbu „Jednotné digitalizace technických 
map " v roce 2015 město zaplatilo 1 O tis. Kč. Smlouvaje platná od 1.11.2012 do 30.10.201 7. 
Upravený rozpočet požární ochrany ve výši 1 455 tis. Kč je plněn ve výši 1 435, včetně dotaci 
ZK (412 tis. Kč). 
Náklady na 3 zaměstnané hasiče činí 896 tis. Kč při dotaci 150 tis. Kč„ Náklady na údržbu 
hasičské zbrojnice ve Stanovnici 13,5 tis. Kč. 
Hasičilm Stanovnice byl navíc poskytnut neinvestiční příspěvek na uskutečněnou hasičskou 
soutěž ve výši 5 tis. Kč. 
Neinvestiční náklady 17 tis. Kč integrovaného záchranného systému představuji údržbu a 
PHA1 agregátu v budově AfěÚ 
Rozpočet Zastupitelských orgánil v rámci schváleného rozpočtu 1 47 5 tis. Kč je plněn částkou 
1 385 tis. Kč. 

Rozpočet vnitřní správy po úpravě ve výši 8 716,5 tis. Kč je plněn na 86, 7 %, tj. 7 549 tis. Kč. 
Plnění zahrnuje běžný provoz úřadu včetně výdaji/ sociálního fondu, obnovu dveří, malování 
chodeb, vybudování nových sociálních zařízeni, školení zaměstnanci/, cestovné, P H}.1, 
poštovné, internet, telefon, otop, el. energii, udržovací poplatky za PC programy, materiálové 
náklady, opravy a údržbu zařízení J\!lěÚ V rámci této kapitoly byly i použity finanční 
prostředky z dotace 1\!JPSV na sociální práci. Limit mzdových prostředkil nebyl překročen. 
Finanční náklady na Volby do Zastupitelstva kraje činily 34,5 tis. Kč. Ze státního rozpočtu 
bylo pro město Karolinka uvolněno účelově vázaných 64 tis. Kč, které podléhají finančnímu 
vypořádáni se SR a nevyužité finanční prostředky byly v lednu 2017 vráceny zpět do SR. 
Pojištěni majetku města si vyžádalo částku 121 tis. Kč, bankovní poplatky a kurzové ztráty 
eurového účtu celkem 56 tis. Kč. 

Krizová rezerva v rozpočtované výši 50 tis. Kč nebyla použita. 
Pro neziskové organizace, spolky a občanská sdruženi včetně nepodnikajících fj;zických osob 
město Karolinka poskytlo celkem 523 tis. Kč. Poskytnuté finanční pNspěvky podléhají 
finančnímu vypořádáni poskytovateli. (Je zde zahrnut i příspěvek FC VK. +Ka 115 tis. , , ZŠ 
praktická Halenkov 2 tis. , SDH Stanovnice 5 tis„ VANADl Dechovka, Divadelní soubor 48,5 
tis. Kč). 

Město Karolinka v roce 2016 zaplatilo přijatý krátkodobý bankovní úvěr z roku 2015 na: 
financováni projektu „ Obnova veřejného prostranství" ve výši 2 877 788, 96 Kč, 
což odpovídá nesplacené jistině k 31.12.2015 se splatností do 30. 06.2016. 

Za úroky z úvěni město celkem zaplatilo 1O,5 tis. Kč. 

Kontokorentní úvěr u České spořitelny, a. s. ve výši 3 000 000 Kč se splatností do 31.12. 2016 
nebyl použit. 

Kapitálové výdaje - investiční výdaje při upraveném rozpočtu 24 212, 5 tis. Kč jsou plněny na 
22 796 tis. Kč, tj. 94, 1 %. 

Závěrečný účet města Karolinky za rok 20 16 



Zahrnují investiční příspěvky 1\1ikroregionu Vsetínsko na akci „ Čistá Bečva " ve výši 86 tis. 
Kč, investiční příspěvky SVHV na splátky úvěru Cyklostezka Bečva 325 tis. Kč a nákupy 
pozemkil v částce 84 tis. Kč. 
1\1ěstskému bytovému podniku Karolinka byl poukázán v rámci upraveného rozpočtu účelový 
investiční příspěvek v celkové výši 2 550 tis. Kč( 1 702,5 tis. tis. Kč Revitalizace Sport.areálu, 
svozové vozidlo 400 tis. Kč a 447,5 tis. Kč na nákup sekačky) a priltokový investiční transfer 
ROP ve výši 5 640 tis. Kč. 
TZ budovy Ski areálu dle Smlouvy o narovnáni v roce 2016 činilo 550,5 tis. Kč. 
U vnitřní správy byl pořízen nový server v hodnotě 400 tis. Kč a dokoupeno rozšíření 

softwaru programu KEO-W 
Regenerace sídliště Na Horebečvi činila v roce 2016 částku 2 794 tis. Kč a dokončená akce 
v celkovém objemu 2 902,5 tis. Kč byla navedena do mqjetku města stejně tak jako 
vybudováni místní komunikace ulice Luční v částce 932 tis. Kč. 

Prvotní náklady projektil roku 201 7 (Zatepleni do mil č.p. 635, 3 91, 7 3 a 17 5) činily celkem 
1 068 tis. Kč. 

rozpočet rozpočet plnění plnění 

schválený upravený v tis.Kč v % 

Zateplení budovy Sportovního areálu č.p.635-PD 190 190 144 75,8 

Zateplení budovy u ZŠ č.p.391 230 978 630 64,4 

Zateplení budovy č. p. 73 2344 144 142 98,6 

Zateplení budovy č.p.175 ul.Nábřežní 5145 205 152 74,1 

Jedná se zejména o doplatky za projektové dokumentace, energetické audity a u domečku č.p. 
3 91 ul. Kobylská i o bourací práce. 
Za dokumentaci pro stavební povoleni, zpracováni žádosti o dotaci a přeložku distribučního 
zařízeni akce „ Stavební úpravy a přístavba stanice IZS Karolinka ", město v roce 2016 
zaplatilo 685 tis. Kč. 
Náklady projektu roku 2017„ Bezbariérový chodník, silnice II/487"-pnltah Karolinkou činily 
v roce 2016 416 tis. Kč, kde město zaplatilo zálohu ČEZ za přeložku distribučního zařízeni a 
za projektovou dokumentaci MMS Projektu. 
Víceúčelové kulturní centrum Karolinka při upraveném rozpočtu 450 tis. Kč je plněni 349 tis. 
Kč, došlo k rozšířeni zabezpečovacího zařízeni, byly provedeny nové rozvody topeni a montáž 
radiátorú v klubovně a suterénu budovy VKC včetně kompletace sociálního zařízeni, dodávka 
a montáž stínící techniky a dveří .. 
Byla zahájena rekonstrukce městských kotelen, financováni probíhá zapojením dlouhodobého 
úvěru, který lze čerpat do 31.12. 2017 a to až do výše 20 000 tis. Kč. Splatnost úvěru je do 
20.12.2024 bez zajištěni, 1. splátka úvěruje od 20.1.2017 ve výši 210 tis. Kč měsíčně. V roce 
2016 bylo použito z úvěru 5 7 84 tis. Kč a 91 tis. Kč z vlastních prostředků rozpočtu to na 
opravu kotelny Na Oboře596 a U 1\1asny, ul. Sklářská 63. 
Prvotní náklady projektil roku 2017: 

„ Revitalizace zeleně v Karolince " - částečná úhrada P D činila 115 tis. Kč, 
„Přeložka chodníku a výstavba odstavné plochy na ulici Nábřežní " 311,5 tis. Kč, 
kde město uhradilo zálohu ČEZ za přetožku distribučního zařízeni 170,5 tis., 
stavební povoleni 1 O tis. a projekt 131 tis. Kč, 
„ Sociální byty ul. Nábřežní 17 5" -( internát) - platba za P D + žádost o dotaci, 
částka 249 tis. Kč. 

Zpracováni žádosti o dotaci projektů Příhraniční spolupráce „ Skatepark " vyšlo na 67, 5 tis. 
Kč a „ 1\1okřad Karolinka " 4 7 tis. Kč. 

Závěrečný účet města Karolinky za rok 2016 



Do majetku města byla navedena dokončená stavba „ Zasíťování pozemklt lokality Kalincov" 
v částce 2 976,6 tis. Kč a kanalizace+vodovod - Kalincov, Bzové o objemu 130, 7 tis. Kč. 

Financování - plněni (minus) -391 tis. Kč při upraveném rozpočtu 3 272 tis. Kč. 
Je tvořeno: 

Splátkami krátkodobého úvěru ve výši 
Přijatým dlouhodobým úvěrem ve výši 
Rekonstrukce kotelen 

- 2 878 tis. Kč (Obnova VP) 
5 784 tis. Kč na financováni 

Zapojením přebytku hospodařeni roku 2015, částka - 3 287 tis. Kč 

j\!Jěsto Karolinka má zřízeny 3 příspěvkové organizace a to : 
Základní školu a Mateřskou školu Karolinka, Základní uměleckou školu Karolinka a Městský 
bytový podnik Karolinka. 
Příspěvkové organizace vykazují k 31.12.2016 hospodářský výsledek: 
ZŠ a J\1Š Karolinka 420 681,85 Kč 
ZUŠ Karolinka 58 480, 45 Kč 
J\;Jěstský bytový podnik Karolinka - 1 857 339,32 Kč 

V roce 2016 bylo město Karolinka vyvázáno z ručitelských závazkil úvěru Sdružení Valašsko 
Horní Vsacko (Cyklostezka Bečva) ve výši 3 247 629,- Kč a u úvěru J\;Jěstského bytového 
podniku Karolinka v částce 9 976 662,41 Kč (Revitalizace sportoviště Na Horebečví). 

Přílohou Závěrečného účtu města Karolinky za rok 2016 je: 
Tabulka o plnění vybraných ukazateli! rozpočtu 
Přehled vyplacených neinvestičních příspěvkil dle Veřejnoprávních smluv za rok 
2016 
Zpráva č. 20912016/IAK o výsledku přezkoumání hospodařeni města Karolinka, 

IČ:00303909zarok2016 ~: ~~ 

Vyhotovila: Božena Rapantová j ovanečková 
/.... starostka města 

MĚSTO 
r56 Oč r·'..t\?OUl\'KA 

': --------~ 

Závěrečný účet města Karo linky za rok 2016 



Poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu Města Karolinka za rok 2016 

příjemce částka v Kč 
Ceský rybářský svaz z.s.,místní organizace 
Vsetín 6000 
Český svaz včelařů o.s., základní organizace 
Nový Hrozenkov 2000 
Dechová hudba Karolinka o.s. 3500 
Divadelní soubor Jana Honsy Karolinka 10000 
FC Velké Karlovice+Karolinka z.s. 115000 
Horská služba ČR, o.p.s. 25000 
Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov 80000 
Ing. Martin Dorotík 5000 
Jakub Pekař 5000 
Jan Gášek 15000 
Josef Bambuch 19000 
Josef Hodulák 4000 
KČT, oblast Valašsko-Chřiby 5000 
Myslivecký spolek Přehrada Karolinka z.s . 3500 
Naděje 5000 
O Valašského pilařa o.s. 3000 
Pavel Horák 3000 

Renata Křenková 10000 
Roman Škarka 10000 
Sdružení pro rozvoj Soláně o.s. 10000 
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Sklárny 
Karolinka 5000 
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů 
Stanovnice 5000 
Sportovní klub Biatlon Velké Karlovice, o.s. 25000 
Svaz postižených civilizačními chorobami v 
ČR z.s. základní organizace Karolinka 8000 
Tělocvičná jednota Sokol Karolinka 70000 
Tenisový klub Karolinka, o.s. 20000 
TJ Karolinka, šachový oddíl 14000 
Valašské národní divadlo z.s. 35000 
Základní škola praktická Halenkov, p.o. 2000 

celkem 523000 



PŘEHLED ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU MĚSTA KAROLINKY ZA ROK 

2016 

Počáteční stav ke dni 01.01.2016 

Příjmy : 

Jednotný příděl z rozpočtu města do SF 

Splátky půjček SF 

Příjmy celkem 

Výdaje : 

Příspěvek př i narození dítěte 

P říspěve k na rekreaci 

Finanční dary-pracovní výročí 

Finanční dary-životní výročí 

Příspěve k na stravné 

P říspěvek na penzijní připoj iště ní 

Půjčky SF 

Výdaje celkem 

Konečný zůstatek SF ke dni 31.12.2016 

Karolin ka 20.01.2017 

vyhotovila : Božena Rapantf á 

~ 

92 978,00 Kč 

250 000,00 

40 000,00 

290 000,00 Kč 

6 000,00 

78 000,00 

5 500,00 

10 000,00 

41 240,00 

84 200,00 

40 000,00 

264 940,00 Kč 

118 038,00 Kč/7 

Marie Chov~n~;p 
MĚSTO 
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• • Krajský úřad 
Zlínského kraje 

Odbor interního auditu a kontroly 
Oddělení kontrolní 

Klasifikace: chráněný dokument 

Město Karolinka 
Radniční náměstí 42 
756 05 Karolinka 

datum 

11 . května 2017 

pověřená úřední osoba 

Ing. Antonín Putala 

číslo jednací 

KUZL 26681/2016 

spisová značka 

KUSP 26681 /2016 

Zpráva č. 209/2016/lAK 

o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Karolinka, IČ: 00303909 

za rok 2016 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 31.10. -1.11 ., 3.11. 2016 (dílčí přezkoumání) 

9. 5. 2017 - 11. 5. 2017 (konečné přezkoumání) 

na základě zákona č . 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne 31 . 1 O. 2016 předáním pověření ke kontrole a 
ukončena dne 11 . 5. 2017 podle§ 18 zákona č. 255/2012 Sb ., o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se 
práva podat námitky. 

Místo provedení přezkoumání: 

Přezkoumání vykonali: 

Městský úřad Karolinka , Radničn í náměstí 42 

756 05 Karolinka 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání : Ing . Antonín Putala 
kontrolor: Ing . Milan Slovák 

Město Karolinku zastupovaly: 
starostka: 
účetní 

účetní : 

Krajský úřad Zlínského kraje 
tř . Tomáše Bati 21, 
76 1 90 Zlín 

Marie Chovanečková 
Božena Rapantová 
Ing . Irena Šálková 

Ié: 70891320 
tel.: 577 043 206, fax: 577 043 202 
e-mail:podatelna@ kr-zlinsky.cz. www.kr-zli nsky.cz 



Klasifikace chráněný dokument 

A. Přezkoumané písemnosti 

Druh písemnosti 
Návrh rozpočtu 

Pravidla 
rozpočtového 
provizoria 

Rozpočtová 

opatření 

Rozpočtový výhled 

Popis písemnosti 
Návrh rozpočtu města Karolinky na rok 2016 byl zveřejněn na úředn í desce 
v období od 7.3.2016 do 23.3.2016 pro příjmy v celkové výši 59 .376.000 Kč , 
výdaje v celkové výši 57.498.000 Kč a financování ve výši mínus 1.878.000 Kč . 

Členění výdajové části rozpočtu odpovídá členěn í do §. Investice jsou uvedeny 
samostatně . Financování představuje přijetí úvěru ve výši 3.000.000 Kč a splátky 
úvěrů ve výši 5.878 .000 Kč , zapojení ZBÚ ve výši 1.000.000 Kč . Dále byl 
zveřejněn i návrh rozpočtu SF města Karolinky na rok 2016 . 

ZM na zasedání dne 22.12.2015 schválilo rozpočtové provizorium města 
Karolinky na rok 2016 ve výši 49.093.000 Kč příjmů , 44.593.000 Kč výdajů a 
mínus 4.500.000 Kč financování . 

Rozpočtové opatření č . 1 schválilo ZM dne 18.5.2016 (navýšení příjmové části o 
782.500 Kč , navýšení výdajové části o 1.282.500 Kč , financování 500.000 Kč) . 

Rozpočtové opatření č. 2 schválilo ZM dne 29.6.2016 (navýšení příjmové části o 
2.114.500 Kč , navýšení výdajové části o 22.114.500 Kč - rekonstrukce kotelen , 
financování 20.000.000 Kč) . 
Rozpočtové opatření č . 3 schválilo ZM dne 14.9.2016 (snížení příjmové i 
výdajové části o 1.581 .000 Kč) . 
Rozpočtové opatření č . 4 schválila RM dne 11.10.2016 (příjmy i výdaje beze 
změny - přesuny mezi paragrafy) . 
Rozpočtové opatření č . 5 schválilo ZM dne 22.11 .2016 (snížen í příjmové i 
výdajové části o 2.284.000 Kč) . 

Rozpočtové opatřen í č . 6 schválilo ZM dne 21 .12.2016 (navýšení příjmové části o 
630.500 Kč , snížení výdajové části o 14.719.500 Kč , financován í mínus 
15.350.000 Kč) . 
Rozpočtové opatření č . 7 schválila RM dne 30.12.2016 (příjmy i výdaje beze 
změny - přesuny mezi paragrafy) . 
Rozpočtovými opatřeními došlo ke snížení příjmů o částku 337.500 Kč , 
k navýšení výdajů o částku 4.812 .500 Kč a k navýšení financování o částku 
5.150.000 Kč (pol. 8123 ve výši 6 mil. Kč , pol. 8115 snížena o 850.000 Kč) . 
Změny byly zaneseny do výkazu FIN 2-12 M bez rozdílů . 

Rozpočtový výhled města na období let 2017 - 2019 schválilo ZM na zasedání 
dne 21 .12.2016. 

Schválený rozpočet Rozpočet města Karolinka na rok 2016 schválilo ZM na zasedán í dne 23 .3.2016 
(usnesení Z/16/6) - příjmy ve výši 59.376 .000 Kč , výdaje ve výši 57.498 .000 Kč a 
financování ve výši mínus 1.878.000 Kč . 

Stanovení 
závazných 
ukazatelů zřízeným 
organizacím 

Město zřizuje tři příspěvkové organizace. 
ZM dne 23.3.2016 schválilo rozpočet města včetně neinvestičních příspěvků na 
provoz pro PO . Základní škole a Mateřské škole Karolinka byl schválen příspěvek 
na provoz ve výši 3.650.000 Kč . Základní umělecké škole Karolinka byl schválen 
příspěvek na provoz ve výši 305.000 Kč . Městskému bytovému podniku 
Karolinka byl schválen příspěvek na provoz ve výši 8.000 .000 Kč a investičn í 
př íspěvek ve výši 2.150. 000 Kč. Výše příspěvku byla všem PO sdělena dopisy 
dne 14.4.2016. 

Městskému bytovému podniku Karolinka byl v průběhu roku navýšen 
neinvest iční příspěvek o 100.000 Kč na 8.100.000 Kč a investiční příspěvek o 
400.000 Kč na 2.550.000 Kč . Navýšení obou příspěvků schválilo ZM dne 
22.11 .2016. PO toto bylo oznámeno dopisem ze dne 5.12.2016 . 

RM dne 4.4.2016 schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Karolinka za účetní 
období roku 2015 (usnesení č . 58/628). RM dne 4.4.2016 rovněž schváli la návrh 
na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření ZŠ a MŠ 
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Závěrečný účet 

Bankovní výpis 

Evidence majetku 

Evidence 
pohledávek 

Klasifikace chráněný dokument 

Karolinka ve výši 60.242,71 Kč za rok 2015 následovně : 50.242, 71 Kč do 
rezervního fondu a 1 O 000 Kč do fondu odměn (usnesení č . 58/629). 

RM dne 1.2.2016 schválila účetní závěrku Základní umělecké školy 
Karolinka za účetn í období roku 2015 (usnesení č . 53/583). RM rovněž schválila 
návrh na rozdělen í zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření Základní 
umělecké školy Karolinka ve výši 68.036,05 Kč za rok 2015 následovně : 
28.000 Kč do fondu odměn , 40.036,05 Kč do fondu rezervn ího (usnesen í 
Č . 53/580). 

RM dne 29.6.2016 schválila účetní závěrku MBP Karolinka za účetní 
období roku 2015 (usnesen í RO č . 671732) . RM dne 29.6.2016 rovněž schválila 
návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření MBP Karolinka ve výši 
64.202, 19 Kč za rok 2015 následovně 40.000 Kč do fondu odměn , 24.202, 19 Kč 
do rezervního fondu PO (usnesení RO č . 67/733) . 

Závěrečný účet města za rok 2015 byl zveřejněn v období od 14.4.2016 do 
2.5.2016 . Dne 18.5.2016 (usnesen í Z/17/13) schválilo ZM závěrečný účet Města 
Karolinka za rok 2015 včetně výsledku přezkoumání hospodaření města 
Karolinka za rok 2015 s těmito výhradami. 
Ukládá účetn í města : 
- odúčtovat chybné vedení zástavn ího práva k pozemku p . č . 168/5 v k.ú. 
Karolinka, 
- přeúčtovat hodnotu č . p . 42 z AÚ 021 0200 na AÚ 021 0220, 
- provádět úpravy rozpočtu v souladu s§ 16 zákona č . 25012000 Sb. 

Stav financí ZBÚ ke dni 31 .12.2016 na bankovních účtech: 
ČS č.ú . 1765308319/0800 (AÚ 231 0010) zůstatek ve výši 2.037.172,09 Kč 
ověřen na výpis č . v. 012; 
ČNB č.ú. 94-2926851/0710 (AÚ 231 0012) zůstatek ve výš i 3.801 .381 ,87 Kč 
ověřen na výpis p . č . 33; 
ČNB č.ú . 34534-2926851/0710 (AÚ 231 0013) zůstatek ve výši 35.606,57 EUR, 
(pro 26,885 Kč/EUR odpovídá 957.282,63 Kč) ověřen na výpis p.č. 12; 
ČSOB č . ú . 264325618/0300 (AÚ 231 0011 ) zůstatek ve výši 21 ,78 Kč ověřen na 
výpis č . 2016/5. 
ČS č . ú . 35-1765308319/0800 (AÚ 231 0014) zůstatek ve výši 10.000 Kč ověřen 
na výpis č . 002 (ze dne 12.6.2016) ; 
ČNB č. ú. 2006-2926851 /0710 (AÚ 231 0015) zůstatek ve výši 1.167,33 Kč 
ověřen na výp is p . č . 12; 
Prostředky na bank. účtech v celkové výši 6.807.025,70 Kč odpovídají hodnotě 
SÚ 231 v rozvaze i hodnotě řádku 6010 výkazu Fin 2-12 M k témuž datu. 
Stav prostředků SF ke dni 31 .12.2016 dle bankovního účtu : 
ČS č . ú . 1038- 1765308319/0800 (SÚ 236) zůstatek ve výši 118.038 Kč ověřen na 
výpis č . 033. 

Stav nesplacené jistiny ke dni 31 .12.2016 dle úvěrových účtů : 
ČS č . ú . 430091459/0800 (SÚ 451) zůstatek ve výši 5.783.931 ,89 Kč ověřen na 
výpis č . v . 010. 

Majetek města vedený v účetn ictví v účtové skupině 01 , 02 a 03 (mimo pozemky) 
je evidován s využitím SW KEO. Evidenci pozemků zpracovává městu firma 
REAL Soft. Město má zapsaný nemovitý majetek v KN na LV 10001 , 2033, 79, 
698, 992, 993, 994, 995, 996, 998, 999, 1001 , 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 
1007, 1022, 1051 , 1395, 1418, 1433, 1434, 1435, 1436, 1438, 1441 , 1450, 1463, 
1506, 1528, 1534, 1547, 1548, 1573, 1581 , 1589, 1646, 1665, 2014, 2017, 2021 , 
2022 , 2026, 2027, 2029, 2030 , 2033 vše kat. území Karolinka a na LV 2767 kat. 
území Velké Karlovice. 

Město eviduje k 31.12.2016 dlouhodobé pohledávky na SÚ 465 v hodnotě 
2.650 Kč (záloha na PB láhve) . 
Město eviduje k 31 .12.2016 krátkodobé pohledávky v celkové hodnotě 
2.313.502, 11 Kč . V účetnictv í 

SÚ 311 (odběratelé) částka 722 .896,07 Kč je doložena u IS č . 17 a 18 (kopiemi 

.., 

.) 



Evidence závazků 

Faktura 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Kniha došlých 
faktur 

Kniha odeslaných 
faktur 

Pokladní doklad 

Pokladní kniha 
(deník) 

Klasifikace chráněný dokument 

faktur na částku 31084 Kč , částka 6.000 Kč jsou zálohy na plyn , dlužné za nájmy 
ve výši 691 .812,07 Kč je doloženo soupisem dlužníků ) . K účtu je vytvořena OP 
ve výši 497. 730, 77 Kč (IS č . 18a); 
SÚ 314 (poskytnuté zálohy) částka 1.256.811 ,04 Kč je doložena u IS č . 19 
(rozpisy záloh za el. energ ii, plyn , otop), 617.627 Kč se týká zálohy na pře ložky , 

dále jsou doloženy zálohy na poštovné, předplatné ; 
SÚ 315 (pohledávky z hl. činnosti ) částka 221 .061 Kč je doložena u IS č. 20 
seznamy dlužníků (pohledávky z neuhrazených poplatků , pokut a nájmů ). K účtu 
je vytvořena OP v hodnotě 147.095,5 Kč (IS č . 20a) ; 
SÚ 335 (pohledávky za zaměstnanci) částka 26.171 Kč je doložena u IS č . 24 
soupisem dlužníků (171 Kč za PHM, 26.000 Kč půjčky ze SF); 
SÚ 346 (pohledávky za vybr. ústředními vl. institucemi) částka 4.807 Kč , je 
pohledávkou vůči ÚP za práce v období 11/2016; 
SÚ 377 (ostatní kr. pohledávky) částka 81756 Kč je doložena u IS č . 27 
soupisem příjemců (pohledávky na dávkách sociální péče). 

Město eviduje k 31 .12.2016 dlouhodobé závazky v hodnotě 5.783.931 ,89 na SÚ 
451, viz písemnost „Smlouvy o úvěru" . 
Město eviduje k 31 .12.2016 krátkodobé závazky v celkové hodnotě 
4.159.093,55 Kč . V účetnictví: 
SÚ 321 (dodavatelé) částka 143.068,89 Kč je doložena u IS č. 21 výpisem 
z KDF; 
SÚ 331 (zaměstnanci) částka 420.688 Kč , SÚ 336 (sociální zabezpečení) částka 
195.682 Kč , SÚ 337 (zdravotní pojištění) částka 88.441 Kč , SÚ 342 (daně) 
částka 84.895 Kč jsou doloženy rekapitulací mezd za 12/2016; 
Sú 343 (DPH ) částka 102.792,72 Kč je daňový závazek z DPH za 4. čtvrtlet í 
2016; 
SÚ 37 4 (kr. přijaté zálohy na transfery) částka 30.086 Kč se týká vratky dotace; 
SÚ 389 (dohad nákladů) částka 2.138.392,94 Kč , 615.122,94 Kč za energie 
spotřebované v r. 2016 (ve výši záloh) , 1.583.270 Kč na daň z příjmu právnických 
osob za obec; 
SÚ 378 (ostatní kr. závazky) částka 955.047 Kč je zůstatek závazku vůči Skiareál 
Karolinka s.r.o . z Dohody o narovnání ze dne 29.4.2013. 

Kontrola dokladů 16-001-00089 až 16-001-00130, 16-001-00271 až 16-001-
00399, 16-001-538 až 16-001-00794 (účtování předpisů závazku a plánované 
úhrady) , dále dokladů 16-002-00100 až 16-002-00158 (vydané faktury). 

Město Karolinka provedlo inventarizaci majetku a závazků k datu 31 .12.2016. 
Provedení inventarizace se řídilo Plánem inventur pro inventarizaci majetku a 
závazků 2016. 
Hlavní inv. komise zpracovala dne 31 .1.2017 Inventarizačn í zprávu. Ze zprávy 
vyplývá , že nebyly zjištěny inv. rozdíly. 

Evidence došlých faktur je vedena v SW KEO-W - KDF. K 31 . 12.2016 je 
evidováno přijetí 794 faktur (úč . ř . 16-001-00001až16-001-00794). 

Evidence je vedena ručně chronologickými záznamy v evidenční tabulce i v SW 
KEO-W. K 31.12.2016 je evidováno vystaven í 158 faktur ( úč . ř . 16-002-00001 až 
16-002-00158). 

Kontrola dokladů 16-701-01407 až 16-701-01568 (září ) , 16-701-01760 až 16-
701-02149 (listopad až prosinec) . 

Evidence peněžní hotovosti je vedena v IS KEO. Příjmové a výdajové pokladní 
doklady jsou chronologicky číslovány jednou číselnou řadou . Jednotlivé doklady 
jsou účtovány samostatně . V období leden až prosinec byly vystaveny doklady 
16-701-00001 až16-701 -02149. Zůstatek pokladny k 31.12.2016 čin í O Kč . Tato 
hodnota odpovídá účetn ímu zobrazení SÚ 261 v rozvaze i pol . 5182 výkazu Fin 
2-12 M k témuž datu. 



Příloha rozvahy 

Rozvaha 

Účetnictv í ostatní 

Výkaz pro 
hodnocení plnění 
rozpočtu 

Výkaz zisku a ztráty 

Smlouvy a další 
materiály 
k poskytnutým 
účelovým dotacím 

Smlouvy a další 
materiály k přijatým 
účelovým dotacím 

Klasifikace: chráněný dokument 

Předložen výkaz sestavený k datu 31 .12.2016 (protokol o zpracování ze dne 
10.2.2017) . 

Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31 .12.2016 (protokol o zpracování ze 
dne 10.2.2017) . Hodnota aktiv brutto k uvedenému datu činí 435. 730.859, 18 Kč , 
netto 332.176.572 , 70 Kč , hodnota korekce je 103.554.286,48 Kč . Hodnota pasiv 
je rovna hodnotě aktiv netto. 

Obec účtuje pouze v rámci rozpočtu (hlavn í činnost) . Vodovod, sportovní areál, 
městské byty, nebytové prostory, hřbitov (obřadní síň ), veřejné osvětlení , údržbu 
MK a svoz KO spravuje městu MBP Karolinka. Příjmy za vodné, užívání bytových 
a nebytových prostor, sportoviště , hrobových míst jsou příjmem MBP Karolinka. 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 -12 M sestaven k 31'.12.2016 (datum 
zpracování 2.2.2017) . Hospodaření (dle tříd RS po konsolidaci) viz tabulka. 

Výkaz FIN 2 - 12 M Rozpočet Rozpočet po Plnění 

v Kč schválený změnách rozpočtu 

Daňové příjmy 32 705 500,00 34 957 000,00 34 726533,10 
Nedaňové příjmy 9 786 100,00 9 593 600,00 9 01o668,81 
Kapitálové příjmy 2 000 000,00 800 000,00 618 060,00 
Přijaté transfery 14 884 400,00 13 687 900, 00 13 650 395,85 
Příjmy celkem 59 376 000,00 59 038 500,00 58 005 657, 76 
Běžné výdaje 33 111 000,00 38 098 000,00 34 835 049,26 
Kapitálové výdaje 24 387 000,00 24 212 500,00 22 789 391,72 
Výdaje celkem 57 498 000,00 62 310 500,00 57 624 440,98 
Financování -1 878 000,00 3 272 000,00 -381 216,78 

Kontrolován výkaz Z/Z sestavený k datu 31 .12.2016 (protokol o zpracování ze 
dne 10.2.2017). K uvedenému datu jsou vykázány náklady v celkové hodnotě 
49.737.670 Kč , výnosy v celkové hodnotě 52.460.070, 12 Kč . Výsledek 
hospodaření v hodnotě plus 2.722.400, 12 Kč odpovídá hodnotě položky C.111.1 
rozvahy k témuž datu. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 

Karolinka č. MK/FP/O 1/2016-12 uzavřená dne 6.4.2016 mezi poskytovatelem 
Městem Karolinka a příjemcem FC Velké Karlovice + Karolinka na poskytnutí 
dotace na základě žádosti ze dne 9.12.2015 ve výši 110.000 Kč na náklady 
uvedené ve smlouvě . Poskytnutí dotace a uzavření VPS bylo schváleno na 
16. zasedání ZM dne 23.3.2016 (č. usnesení Z/16/5 a Z/16/7). Smlouva byla 
zveřejněna na el. úřední desce dne 28.4.2016. Příjemce je povinen do 
30.11 .2016 zaslat poskytovateli konečné vyúčtování dotace. Záloha na dotaci 
byla poukázána na účet příjemce ve 2 splátkách : 7.4.2016 - 60.000 Kč (d'okl. č. 
16-801-00567), 12.9.2016 - 50.000 Kč (dokl. č. 16-801-01436). Dotace byla 
finančně vypořádána dne 29.11 .2016 u dokladu č. 16-007-00100. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
města Karolinka č . MK/FP/03/2016-14 uzavřená dne 11.4.2016 mezi 
poskytovatelem Městem Karolinka a příjemcem Charita sv. Rodiny Nový 
Hrozenkov na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb ve 
městě Karolinka na základě došlé žádosti ze dne 17.12.2015 ve výši 80.000 Kč . 
Poskytnutí dotace a uzavření VPS bylo schváleno na 16. zasedání ZM dne 
23.3.2016, č . usnesení Z/16/5 a Z/16/9. Smlouva byla zveřejněna na el. úřední 
desce dne 28.4.2016. Příjemce je povinen do 30.11 .2016 zaslat poskytovateli 
konečné vyúčtování dotace. Záloha na dotaci byla poukázána na účet příjemce 
dne 26.4.2016 - 80.000 Kč (dokl. č . 16-801-00686). Dotace byla finančně 
vypořádána dne 30.11 .2016 u dokladu č . 16-007-00102. 

Obec přijala v roku 2016 účelově určené finanční prostředky : 
Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti : 
- ÚZ 13013 pol. 4116 v hodnotě 324.000 Kč . 
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Smlouvy o převodu 
majetku (koupě , 

prodej , směna , 
převod) 

Smlouvy o přijet í 

úvěru 

Klasi fikace: chráněný dokument 

Výkon agendy sociálně-právní ochrany dět í pro rok 2016: 
- ÚZ 13015 pol. 4116 v hodnotě 360.500 Kč , § 6171 ÚZ ve výši 360.500 Kč . 
Dotace MV ČR na výdaje JPO li ( Sdě lení KUZL 21510/2016, KUZL 73708/2016) 
- ÚZ 14004 pol. 4116 v hodnotě 340.000 Kč , výdaje § 5512 ÚZ ve výši 
340.000 Kč . 

Dotace MMR ČR na opravu MK Pluskoveček : 
- ÚZ 17027 pol. 4116 v hodnotě 1. 000. 000 Kč, výdaje § 2219 pol. 51 69 ÚZ ve 
výši 1.000.000 Kč . 

Dotace MZe ČR na hospodaření v lesích (Sdělen í KUZL 43203/2016 ŽPZE-MN): 
- ÚZ 29015 pol. 4116 v hodnotě 13.440 Kč , výdaje§ 1032 pol . 5169 ÚZ ve výši 
13.440 Kč . 
Dotace MZe ČR na zpracování lesního hospodářského plánu ( Sdělen í KUZL 
46742/2016 ŽPZE AO): 
- ÚZ 29017 pol. 4116 v hodnotě 41 .100 Kč , výdaje § 1032 pol . 5169 ÚZ ve výši 
13.761 ,33 Kč , zbylá hodnota v r. 2015. 
Dotace na volby do Senátu PČR a do zastupitelstev krajů ( Sdělen í KUZL 
65751/2016): 
- ÚZ 98193 pol. 4111 v hodnotě 64.000 Kč , výdaje§ 6115 ÚZ ve výši 33.914 Kč , 
k vypořádání 30.086 Kč . 

Obnova veřejného prostranství (Avízo o platbě ) : 

- ÚZ 87505 pol. 4223 v hodnotě 2.028.277,05 Kč . 
Transfer pro MBP na Sportovn í areál (Avízo o platbě ) : 
- ÚZ 87505 pol. 4223 v hodnotě 3.684.517,64 Kč , převod§ 3612 pol. 6356 ÚZ ve 
výši 3.684.517,64 Kč . 
Transfer pro MBP na Revitalizaci části města Karolinka (Avízo o platbě): 
- ÚZ 87505 pol. 4223 v hodnotě 1. 955 .529, 16 Kč , převod § 3612 pol. 6356 ÚZ ve 
výši 1.955.529,16 Kč . 

Dotace ZK na požárn í techniku (Sdělení KUZL 57138/2016) : 
- ÚZ 00020 pol. 4122 v hodnotě 222.000 Kč , výdaje§ 5512 pol. 5134 ÚZ ve výši 
222.000 Kč. 
Dotace ZK na podporu aktivit v sociální sféře ( KUZL 81168/2016): 
- ÚZ 00100 pol. 4122 v hodnotě 32.000 Kč, výdaje§ 3299 pol. 5136 ÚZ ve výši 
32.000 Kč. 
Dotace ZK na hospodaření v lesích (Sdělení KUZL 73376/2016): 
- ÚZ 00070 pol. 4122 v hodnotě 69.552 Kč, výdaje·§ 1032 ÚZ ve výši 69.552 Kč . 
Kontrolou dokladů prokazujících výdaje na volby (Ú'Z 98193) ve výši 33 .914 Kč : 
dokl. 16-801 -01840 (odměny 16 členů 2 VK), 16-701-01540, 16-701 -01608, 16-
801-01710 (16-001-00593), 16-801-01673 (16-001-00581 ) nebyly zjištěny 
nedostatky. 

Kupní smlouva č . MU/KS/2103/2016-55 ze dne 25.7.2016. P ředmětem smlouvy 
je přenos vlastnictví jednotky č . 569/7 ve 4. n.p. domu č . p . 569. K vlastnictví dále 
patří podíl o velikosti 373/2560 na společných částech budovy a spoluvlastnický 
podíl o velikosti 373/2560 na pozemku p.č . 244/5 (výměra 187 m2) na kterém je 
dům postaven v obci a kat. území Karolinka a to za cenu 580.000 Kč . Prodej 
schválilo ZM dne 29.6.2016. Právn í účinky vkladu do KN nastaly ke dni 
14.9.2016. O vyřazen í bytu (P.C. 57.298,39 Kč) a pozemku (P.C. 1.310,60 Kč) 
z účetní evidence bylo účtováno dne 14.9.2016 u dokl. 16-007-00079. 

Kupní smlouva č . MU/KS/2016-03 ze dne 8.2 .2016. P ředmětem smlouvy 
je koupě pozemku p . č . 1853/3 o výměře 153 m2 v obci a kat. území Karolinka a 
to za cenu 60.282 Kč . Koupi pozemku schválilo ZM dne 25.1.2016 . Právní účinky 
vkladu do KN nastaly ke dni 11.2.2016. O zařazen í pozemku do účetní evidence 
bylo účtováno dne 11 .2.2016 u dokl. 16-007-00014 v ceně 61.282 Kč (náklady na 
vklad do KN nese kupující). 

Smlouva o převodu ze dne 11 1.2016. Na základě smlouvy se 
bezúplatně převádí do majetku města HZS Tester dýchacích přístrojů pořizovací 
ceny 119.650 Kč. Majetek byl pořízen z dotace v hodnotě 25.633 Kč . · 

Město uzavřelo dne 19.10.20 15 s ČS a.s. Smlouvu o úvěru č . 0429068489, 
kterou se banka zavázala k poskytnutí peněžních prostředk ů ve výši 
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Klasifikace: chráněný dokument 

4.500.000 Kč za účelem financování projektu "Obnova veřejného prostranství 
Karolinka". Město k 31.12.2015 čerpalo prostředky ve výši 2.877.788,96 Kč 

(AÚ 281 0200) . Úvěr byl k 30.6.2016 řádně splacen . Hodnota splácení ve výši 
2.877. 788,96 Kč odpovídá hodnotě pol. 8114 výkazu Fin 2-12 M. 

ZM dne 29.6.2016 schvál ilo uzavření smlouvy o úvěru č. 10893/16/LCD 
s ČS a s , jejímž předmětem je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na 
financován í projektu Rekonstrukce městských kotelen - Karolinka . Smlouva o 
úvěru č . 10893/16/LCD byla s és a.s. uzavřena dne 30.6.2016. Na základě 
smlouvy je město oprávněno v období do 31 .12.2017 čerpat z úvěru prostředky 
do výše 20 mil. Kč . Úvěr bude splácen měsíčními splátkami 210.000 Kč počínaje 
dnem 20.1.2017. Poslední splátka ve výši nesplacené části je splatná dne 
20.12.2024. K 31.12.2016 bylo z úvěru čerpáno 5.783 .931 ,89 Kč . Hodnota 
čerpání odpovídá hodnotě pol. 8123 výkazu Fin 2-12 M. V účetnictví města je 
úvěr zachycen AÚ 451 0500. 

Smlouva o kontokorentním úvěru č . 1765308319/15, uzavřená s ČS dne 
30. 12.2015, oprávňovala v roku 2016 město k čerpání prostředků prostřednictvím 
debetu zůstatku do výše 3 mil. Kč . Město bylo povinno úvěr splatit nejpozději do 
31.12.2016. 

Smlouvy o ručení Město uzavřelo dne 24.6.2015 Dohodu o ručení č. 1240/1 5/5625 mezi ČSOB a.s. 

Smlouvy zástavní 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

Praha a ručitelem městem Karolinka , kterým ručitel ručí za včasné a řádné 
uspokojen í sluhů , jejichž věřitelem je MěBP Karolinka, příspěvková organizace. 
Ručení se zřizuje k zajištění dluhů vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č . 
1239/15/5625 do částky 2.200.000 Kč. Závazek z ruče.ní je evidován na SÚ 
982 0500. 

Město s ostatními obcemi Svazku obcí Valašsko - Horní Vsacko ručilo za 
závazek svazku obcí, který vznikl v souvislosti s přijetím úvěru u ČSOB a.s., 
k financování cyklostezky. Ručení bylo v účetnictví města zachyceno AÚ 
982 0370 . K 1.1.2016 představoval podíl města na ručení hodnotu 3.247.629 Kč . 
Na základě potvrzen í banky ze dne 29.6.2016 o úhradě úvěru bylo dne 29.6.2016 
dok!. 16-007-00056 účtováno o ukončení ručení. 

Město uzavřelo s MMR ČR dne 28.12.2001 smlouvu o zřízení zástavního práva 
k věci nemovité k zajištění pohledávky státu vyplývající z Rozhodnutí o účelovém 
určení prostředků státního rozpočtu na stavbu 16 bytových jednotek OPS 
Karolinka (k zajištění pohledávky státu ve výši 11 .200.000 Kč a k pohledávce 
640.000 Kč). Zástavní právo se zřizuje na dobu 20- ti let od kolaudace stavby. 
Stavba byla zkolaudována dne 14.5.2001 . V účetnictví města je pozemek par. č . 

3427/6 veden na AÚ 031 0410 v ceně 253.288 Kč a budova č . p . 250 (ZŠ) na AÚ 
021 0210 v ceně 102.542.806,01 Kč . 
Město eviduje v oddělené AE (031 0510) pozemek p.č . 62/2 kat. území Karolinka 
o výměře 4 m2 v PC 1.200 Kč. Město se stalo vlastníkem na základě kupní 
smlouvy. 

V KN je k datu 31.12.2016 zapsáno omezení vlastnického práva: pro LV 
10001 kat. území Karolinka zástavním právem smluvním k pozemku p . č . 3427/6 
ve prospěch MMR ČR , k pozemku p.č . 62/2 ve prospěch Hypoteční banky. Dále 
pro LV 1434 a kat. území Karolinka omezení zástavním právem smluvním 
k bytové jednotce 248/6 a 248/7 ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. 
Zjištění : 

Na LV 1434 pro kat. území Karolinka jsou evidovány ve vlastnictví města tři byty. 
Město eviduje vlastnictví v domu č . p . 248 pod inv. číslem 021 /34 s cenou 
2.640.255, 15 Kč . Podíl 2/3 odpovídá hodnotě 1. 760.170, 1 Kč. 

Regenerace ulice Na Horebečví , Karolinka" - veřejná zakázka malého rozsahu , 
předmětem zakázky je stavební úprava přístupové komunikace k řadovým 
garážím, obytným domům a kotelně v celkové délce 170 m. 
Výzva k zpracování cenové nabídky byla zaslána třem firmám a zveřejněna na 
profilu zadavatele dne 2.3.2016. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
4.177.000 Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Město 
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Zápisy z jednání 
rady včetně 
usnesen í 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva 
včetně usnesení 

Klasifikace chráněný dokument 

obdrželo cenové nabídky od 16 firem . Hodnotící komise sestavila pořadí nabídek, 
které splnily všechny požadavky a vyhodnotila nejvýhodněj ší nabídku firmy /OS 
Valašské Meziříčí spol. s r.o. s nabídkovou cenou 2.077.488 Kč bez DPH. Rada 
města dne 4.4.2016 (usnesení 58/634) rozhodla o výběru nejvhodnějšího 
dodavatele a o přidělení veřejné zakázky uchazeči I OS Valašské Meziříč í spol. 
s r.o. a uložila starostce uzavřít s uchazečem smlouvu o dílo. Smlouva o dílo byla 
s firmou uzavřena dne 22.4.2016 za vysoutěženou cenu 2.077.488 Kč (bez 
DPH ), 2.513. 761 Kč (včetně DPH) a byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 
26.4.2016. Dne 27. 7.2016 byl ke Smlouvě o dílo uzavřen Dodatek č. 1, kde došlo 
ke změně termínu ukončení stavby. Dne 11.10.2016 byl ke Smlouvě o dílo 
uzav řen Dodatek č. 2, kde se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla. 
Rozsah díla se mění o méněpráce (31.050 Kč včetně DPH) a vícepráce 
(262. 938 Kč včetně DPH) uvedené v přílohách . Uzavření tohoto dodatku 
schválila Rada města Karolinky dne 11.10.2016 na svém 77. zasedání (usnesen i 
č . 771805 ) Oba dodatky byly zveřejněny na profilu zadavatele. Dodavatel 
zakázku fakturoval fakturou evidovanou v KDF pod č. 16-001 -00589 (var. symbol 
16061) ve výši 2 077.488 bez DPH (předpis zaúčtován dokladem 1610-000236) a 
fakturou evidovanou v KDF pod č. 16-001-00590 (var. symbol 16062) ve výši 
191 .643 Kč bez DPH (předpis zaúčtován dokladem 1610-000237). 

Energetické úspory Karolinka: 
Výzva k podání nabídky byla vypracována jako podklad pro podání nabídek 
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle§ 38 zákona č . 137/2006 Sb , o 
veřejných zakázkách, v platném znění . Předmětem zakázky, kterou zadavatel 
rozdělil na dvě části , jsou stavební úpravy na objektech za účelem snížení jejich 
energetické náročnosti . Jedná se o budovy s č . p . 391 a č.p . 175. Předpokládaná 
hodnota zakázky celkem 6.127.600 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota VZ pro 
příslušnou část: 

Část 1 - Energetické úspory Karolinka Kobylská 391 - 2.229.000 Kč bez DPH 
Část 2 - Energetické úspory Karolinka Nábřežní 175 - 3.898.600 Kč bez DPH 
Základním hodnotícím kritériem pro obě části VZ je nejnižší nabídková cena bez 
DPH. Zadavatel oslovil 5 firem, nabídku předložilo 1 O firem . Hodnotící komise 
vyhodnotila u části 1 jako nejlepší nabídku firmy Milimex S.A„ Ostrava 
s nabídkovou cenou 1.563.531 ,29 Kč. Výsledek výběrového řízení a uzavření 
Smlouvy o dílo schválila rada města dne 14.11 .2016, usnesení 80/833. Smlouva 
o dílo byla uzavřena dne 15. t 1 .2016 a na profilu zadavatele zveřejněna dne 
24.11 .2016. U části 2 zůstala k hodnocení pouze jedna nabídka a to nabídka 
firmy 1.VASTO spol. r.o „ Vsetín ve výši 2.349.923,16 Kč bez DPH. Výsledek 
výběrového řízení této části a uzavření Smlouvy o dílo č . S2316 schválila rada 
města dne 14.11 .2016, usnesení 80/834. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 
15.11 .2016 a na profilu zadavatele zveřejněna dne 24.11 .2016. 
Obě zakázky zatím nebyly dokončeny . 

Kontrole byly podrobeny usnesení z jednání RM : 50 ze dne 6.1.2016, 51 ze dne 
15.1.2016, 52 ze dne 18.2.2016, 53 ze dne 1.2.2016, 54 ze dne 15.2.2016 , 55 ze 
dne 29.2 .2016, 56 ze dne 7.3.2016, 57 ze dne 14.3.2016, 58 ze dne 4.4.2016, 59 
ze dne 25.4.2016, 60 ze dne 4.5.2016, 61 ze dne 9.5.2016, 62 ze dne 18.5.2016, 
63 ze dne 30.5.2016, 64 ze dne 10.6.2016, 65 ze dne 13.6.2016, 66 ze dne 
20.6.2016, 67 ze dne 29.6.2016, 68 ze dne 15.7.2016 , 69 ze dne 26.7.2016, 70 
ze dne 1.8.2016, 71 ze dne 1'5.8.2016, 72 ze dne 29.8.2016, 73 ze dne 5.9.2016, 
74 ze dne 19.9.2016, 75 ze dne 23.9.2016, 76 ze dne 3.10.2016, 77 ze dne 
11 .10.2016, 78 ze dne 17.10.2016, 79 ze dne 2.11 .2018, 80 ze dne 14.11 .2016, 
81 ze dne 28.11 .2016 , 82 ze dne 7.12.2016, 83 ze dne 12.12.2016, 84 ze dne 
21 .12.2014 a 85 ze dne 30.12.2016. 

Kontrole byly podrobeny zápisy ZM ze zasedání ZM: 15 dne 25.1.2016, 16 dne 
23.3.2016 , 17 dne 18.5.2016, 18 dne 29.6.2016 , 19 dne 14.9.2016, 20 dne 
22.11 .2016 a 21dne21 .12 .2016. 
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Peněžní fondy 
územního celku -
pravidla tvorby a 
použití 

Účetní závěrka 

8. Zjištění 

Klasifikace: chráněný dokument 

Město tvoří pro své zaměstnance a uvolněné členy ZM sociáln í fond 
Hospodaření SF upravuje Statut SF (účinný od 19. 11.2015) a vnitřní směrnice č . 
SM/09/02/14 Pravidla čerpání SF zaměstnanců města Karolinka, včetně Změny 
č . 1. S prostředky SF město hospodaří na samostatném bankovním účtu . Fond je 
účtován výsledkově . Z fondu jsou poskytovány půjčky (SÚ 335) . 
SF je tvořen přídělem z rozpočtu města . ZO dne 23.3.2016 schválilo jednotný 
př íděl z rozpočtu města pro rok 2016 do rozpočtu SF ve výši 250.000 Kč . SF (AÚ 
419 0300) představoval k 1.1.2016 finanční prostředky ve výši 118.978 Kč . Ke 
dni 31 .12.2016 byla účtována tvorba SF ve výši 250.000 Kč (AÚ 419 0302) a 
použití SF ve výši 224.940 Kč . K 31 .12.2016 představuje SF prostředky ve výši 
144. 038 Kč . Hodnota SF k tomuto datu odpovídá půjčeným prostředkům (SÚ 
335; ORG 2 a 3) ve výši 26 .000 Kč a prostředkům na bank. účtu (SÚ 236) ve výši 
118.038 Kč . 

ZM na zasedání dne 18.5.2016 (usnesení č . Z/17/14) schválilo účetní závěrku 
města Karolinka za účetní období roku 2015 sestavenou ke dni 31 . 12.2015. 

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

Zákon č . 42012004 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. Nevyskytuje se. 
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 . Nevyskytuje se. 
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 . 42012004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví 
územního celku . 
Zákon č . 42012004 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 . § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem. 

li. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Ill. Při konečném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené 
v ustanovení§ 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 42012004 Sb. 
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Klasifikace: chráněný dokument 

C. Závěr 

I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let 
Chvbv a nedostatky z předchozích le t bv!y napraven v 

li. Při přezkoumáni hospodaření města Karolinka za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky f§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.]. 

Ill. Nebyla zjištěna rizika dle§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 Sb. 

IV. Při přezkoumání hospodaření města Karolinka za rok 2016 

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 

c) pod íl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 

Karolinka dne 11. května 201'7 

Ing. Antonín Putala 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

0,71 % 

7,78 % 

24,52 % 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařen í obsahuje i výs ledky konečného d ílčího přezkoumání. 

Marie Chovanečková , starostka města Karolinka, prohlašuje, že v kontrolovaném období 
územní celek neuzavřel smlouvu o převzet í dluhu nebo ručitelského závazku , smlouvu o přistoupení 
k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obl igace, neuskutečnil 
majetkové vklady , uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu . 

Marie Chovanečková , starostka města Karolinka , se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdala 
možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovn ích dnů od předání návrhu 
zprávy a požáda la o předání konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního 
celku za úče lem jejího projednání při schvalování závěrečného účtu . 

Zprávu převzala a s obsahem byla seznámena dne 11 . května 2017 

Marie Chovanečková 
starostka 

1 x obdrž í: Město Karol inka 

podpis 

1 x obdrž í: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor interního aud itu a kontroly, oddělen í kontroln í 
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