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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím č.17/2013 

Č.j.:  MJ/55502/2013/02 

    
 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace: 

 

 kopii, důvodové zprávy, kterou byla schválena organizační změna v příspěvkové 

organizaci Správa majetku města Jesení, příspěvková organizace (předpoklad, že se 

jedná o usnesení č. 2922 Rady města Jesení konaném dne 8.4.2013) 

 

 kopii komplexní zprávy z auditu za rok 2012 provedeném v příspěvkové organizaci 

Správa majetku města Jeseník, příspěvkové organizace externí firmou FIZA, a.s. 

(audit probíhal v termínu březen – květen 2013) 

 
AD1) Důvodová zpráva: 

 

Dne 21.03.2013 proběhlo pravidelné zasedání kontrolního výboru. Tento se mj. zabýval i záležitostmi 

týkajícími se Správy majetku města Jeseník, příspěvková organizace (dále jen „SMMJ“) a to zejména 

mzdovými náklady této organizace (viz příloha č. 1). Na základě tohoto jednání kontrolního výboru 

proběhla dne 22.03.2013 porada vedení města, ze které vzešel úkol pro vedoucího odboru stavebního 

úřadu, majetku a investic (dále jen „OSMI“) a to: 

„Připravit návrh organizační změny PO SMMJ za účelem redukce osobních nákladů. Důvodem je 

snížení objemu spravovaného nemovitého majetku a počtu městských bytů.“.  

 

Na základě tohoto úkolu vedoucí OSMI dne 22.03.2013 požádal ředitele SMMJ o zpracování návrhu 

organizačních změn. Dále uvádíme, že mzdovými náklady jsme se zabývali i mj. na rozborech 

hospodaření SMMJ, které se konaly dne 05.03.2013. K tomuto byl dán úkol SMMJ a to zpracovat 

podrobnou analýzu mzdových nákladů. 

Návrh těchto organizačních změn předložených ředitelem SMMJ je v příloze č. 2. 

 

K předloženému návrhu ředitelem SMMJ OSMI konstatuje, že s navrženou organizační změnou – 

zrušení místa ekonoma, se ztotožňujeme a souhlasíme s ní. Z našeho pohledu je to v současné době 

jediné možné řešení. Důvody jsou jasně pojmenovány ředitelem SMMJ. 

 

Zásadně však nesouhlasíme s návrhem ředitele na zřízení nové juniorské pozice – pomocné 

účetní. Tímto krokem by de facto nedošlo k předpokládané úspoře mzdových prostředků, byť dle 

ředitele SMMJ by došlo k podstatnému snížení mzdových nákladů. Dle našich propočtů by dle řešení 

ředitele SMMJ došlo k úspoře v rozmezí cca 105.000 – 141.000 Kč/rok. Pokud dojde ke zrušení místa 

ekonoma bez náhrady, budou činit mzdové úspory bez odvodů cca 321.000 Kč (s odvody cca 443.000 

Kč). 

 

Na základě výše uvedených skutečností doporučujeme radě města vzít na vědomí předložený 

materiál týkající se organizačních záležitostí SMMJ. 
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Dále doporučujeme radě města schválit provedení organizační změny v příspěvkové organizaci Správa 

majetku města Jeseník, příspěvková organizace – zrušení pozice ekonoma bez náhrady a to k 

30.04.2013, bez následného vzniku nového pracovního místa. 

 

Pracovní náplň ekonoma se přerozdělí mezi ostatní zaměstnance SMMJ a samotného ředitele SMMJ, 

popř. bude využita možnost externích služeb (např. některé příspěvkové organizace využívají 

ekonoma-externistu), zpracování mezd apod. 

 

Dopad na rozpočet města: potencionální úspora v rozpočtu města – snížení příspěvku 
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AD 2) Zpráva z auditu za rok 2012 

 
S přihlédnutím k § 11, odst. 3) zákona č.106/1999 Sb. sdělujeme následující:  

Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření organizace Správa majetku města Jeseník 

příspěvková organizace za rok 2012 (dále jen „zpráva“) obsahuje 33 stran celkem, z toho: 3 strany 

samotná zpráva, 28 stran ověřené, auditorem podepsané kopie účetních výkazů roku 2012 a 2 strany 

osvědčení auditorské společnosti FIZA, a.s. a nezávislého auditora. Samotná zpráva v části první 

popisuje kontrolujícího a kontrolovaného a vymezuje období  - rok 2012, v části druhé popisuje rozsah 

přezkoumání a právní východiska.  

Část třetí obsahuje výrok auditora, jehož citujeme:  

 

Při provedení přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace byl prověřen stav účetnictví a účetní 

výkazy a ostatní skutečnosti ověřující správnost hospodaření a byly zjištěny níže uvedené významné 

nedostatky. 

Auditor je toho názoru, že hospodaření příspěvkové organizace a její účetní závěrka nepodává ve 

všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a 

oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace příspěvkové organizace k 31. prosinci 2012 a výsledku 

hospodaření za rok 2012 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. 

Při provádění přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace byly zjištěny významné nedostatky a 

rozpory se závaznými právními předpisy, které jsou tyto: 

- chybné účtování o fakturaci služeb nájemníkům; 

- příkaz k provádění inventarizace majetku a závazků příspěvkové organizace není komplexní; 

- netvoření opravných položek k nevyužívanému majetku; 

- obrat strany D účtu 022 neodpovídá v plné výši hodnotě vyřazeného hmotného majetku 

poskytnutého k hospodaření zřizovatelem. Rozdíl činí částku 189 480,-Kč; 

- chybné uplatňování odpisů; 

- nevykázání kontokorentního účtu ve výši celkem -271 752,14 Kč jako krátkodobý úvěr; 

- chybné účtování došlých faktur za energie, které budou přeúčtovány jednotlivým nájemcům na 

stranu MD účtu 324; 

- chybné vykázání kaucí na úhradu na straně MD účtu 378.0115 – Ostatní krátkodobé závazky. 
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