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Úvod 
Tato zpráva o činnosti podává komplexní přehled o činnosti Služeb města, příspěvkové organizace, 
v průběhu kalendářního roku 2021. Statistické a účetní výkazy a jiné informace použité v této zprávě 
jsou uvedeny ke dni 31. 12. 2021. 

 Základní údaje o organizaci 

 Základní údaje 

 
Název:   Služby města Benešov nad Ploučnicí 
Právní forma:  Příspěvková organizace  
Zřizovatel:  Město Benešov nad Ploučnicí 
Datum vzniku:  1.11.2009 
Sídlo:   náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí    
IČ:   75014793 
DIČ:   CZ75014793 
Ředitel :  Ing. Pavel Košnar 
   tel: 602281743 
   e-mail: reditel@sluzbybenesov.cz 
    
Webové stránky: www.sluzbybenesov.cz 
 

 Předmět činnosti 

 

Dne 8.12.2021 Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí usnesením č. 172/2021 schválilo novou 
zřizovací listinu organizace. Ta, mimo jiné, vymezuje okruhy hlavní a doplňkové činnosti: 

Hlavní činnost organizace, vyplývající ze zřizovací listiny, je vykonávání činností k zabezpečení 
záležitostí v samostatné působnosti zřizovatele ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města 
Benešov nad Ploučnicí na základě rozhodnutí zřizovatele a plnění úkolů zřizovatelem uložených. Jedná 
se o zajištění veřejně prospěšných činností a služeb ve veřejném zájmu, správy a údržby majetku 
zřizovatele, čistoty a pořádku ve městě: 

 Poskytování technických služeb – čištění pochůzných komunikací, zimní údržba 

 Zajištění provozu sběrného dvora 

 Správa, údržba a obnova zeleně  

 Zajištění údržby a běžných oprav městského mobiliáře, včetně dětských hřišť a zařízení 
 Údržba a oprava veřejného osvětlení 

 Údržba veřejného pohřebiště 

 Údržba a čištění dešťové kanalizace 

 Údržba a oprava dalšího majetku města dle požadavku zřizovatele 

 Zajištění sběru a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu, správa komunitní 
kompostárny 
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Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy: 

 Provoz sběrného dvora 

 Zajištění sběru a svozu nebezpečného odpadu 

 Nakládání s odpady, vyjma nebezpečných  
 Poskytování technických služeb (údržba zeleně, kácení stromů, opravy, úklid, práce plošiny atd. 

 Zajištění sběru a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

 Správa, provoz a údržba letního koupaliště 

 Provozování sportovních zařízení 

 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní 
 Oprava a údržba veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení 

 Pronájem plakátovacích ploch 

 Krátkodobý pronájem nebytových prostor 

 Pronájem movitého majetku (stánky) 

 Hostinská činnost 
 Prodej kvasného lihu, lihovin 

 Pronájem veřejného prostranství 

 Provádění staveb, jejich změn a odstranění 

 Dokončovací stavební práce 

 Zámečnictví 
 Truhlářství 

 Provozování veřejné služby 

 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 

 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 
 

 Plnění věcných ukazatelů 
V roce 2021 organizace zajistila provoz, i přes pandemickou situaci, v plném rozsahu. Starala se 
zejména o čistotu města, veřejnou zeleň, provozovala sběrný dvůr, prováděla opravy a údržbu 
městského majetku a veřejného osvětlení dle pokynů zřizovatele. 
Provoz koupaliště byl zahájen, vlivem pandemické situace až 14.6.2021.  

Úklid města  
 

- úklid veřejných prostranství a chodníků, silnice, parkoviště, dětská hřiště  
- zmírnění následků nepříznivého počasí – ruční posyp chodníků a komunikací, odklízení sněhu 

z chodníků a veřejných prostranství.  
- strojní posyp chodníků, komunikací a odklízení sněhu z chodníků a komunikací 

 
Údržba městské zeleně 

- údržba veřejné zeleně – sekání trávy, stříhání živých plotů, svoz listí, prořez a kácení stromů  
- zahradnické práce – výsadba okrasných květin, pletí městských záhonů, zejména biodiverzita 

na sídlišti.  
Doprava 

- svoz komunálního odpadu – veřejné koše, koše na psí exkrementy 
- svoz zbylého tříděného odpadu, tj. odpad, který nebyl svezen, jako tříděný 
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- svoz bioodpadu – svoz biologicky rozložitelného odpadu od občanů – hnědé nádoby, jejichž 
obsah je určený k uložení na komunitní kompostárnu, svoz byl prodloužen do 29.11.2021. 

- svoz železného šrotu 
Sběrný dvůr 

- ukládání a manipulace s komunálním odpadem od občanů 
- ukládání a manipulace s biologicky rozložitelným odpadem 
- zámečnické práce spojené s údržbou městského mobiliáře, oplocení a budov 
- truhlářské práce spojené s údržbou městského mobiliáře, oplocení a budov 

Městské termální koupaliště a autokemp  
- zajištění provozu od 14.6. – 30.9.2021, koupaliště navštívilo 6313 osob 
- zajištění údržby a oprav zařízení Městského koupaliště včetně autokempu 
- úprava vody Městského koupaliště dle požadavků KHS 
- Country v plavkách 
- Ve spolupráci s CDM a MBNPL rozloučení s létem 

 
 

Městské kluziště 
- zajištění provozu od 6.12.2021, do 24.3.2022 kluziště navštívilo 726 osob 

 

 
 
Stavební činnost 

- výstavby a opravy chodníků a parkovišť, stěžejní akce v roce 2021 byla rekonstrukce v CDM 
Hostinská činnost 

- provoz občerstvení v Městském kulturním zařízení - kině 
- provoz občerstvení na koupališti v kiosku a baru Plovárna 
- provoz občerstvení na kluzišti 

Lesní hospodářství 
- údržba lesního porostu – kácení, prořez stromů 
- vyžínání 
- výsadba nových stromů 
- prořez a kácení městských stromů, odvoz a likvidace větví 
- ochrana stromků proti okusu 
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Provedené práce na Termálním koupališti v Benešově nad Ploučnicí v roce 2021: 
 
Venkovní práce: 

- nejnutnější oprava havarijního stavu bazénové vany – broušení dna bazénu, prořez a oprava 
spár, opravy stěn bazénu a výpusti bazénu. Poté byl proveden nátěr celého bazénového tělesa 
včetně ochozů 

- nátěry chatek 
 
Venkovní vybavení: 

- nátěry a údržba mobiliáře na koupališti, letní výsadba 
 

 
Provedené práce na Sběrném dvoře v Benešově nad Ploučnicí v roce 2021: 
Byl proveden celkový úklid vnitřních a venkovní prostor  
  
Venkovní práce: 

- celkový úklid venkovních prostor – odvezení stavebního odpadu  
- odvoz nahromaděných pneumatik 
- oprava vrat dílen včetně nátěru 
- vyasfaltování částí před dílnou 
- rozprostření broušeného asfaltu na pojízdných plochách 
  

Veškeré práce spojené s výše uvedenými činnostmi (kromě odvozu stavebního odpadu) provedli 
zaměstnanci Služeb města Benešov nad Ploučnicí, zejména zaměstnanci střediska Sběrný dvůr. 
(Vedoucí SD Milan Hadrovský a Milan Pčolar (truhlářské a zámečnické práce, sváření, mechanické 
práce, oprava stojů a vozidel)  
 
Provedené práce na údržbě a opravách vozového parku a strojního vybavení v roce 2020: 
 
Pracovníci sběrného dvora provádějí, kromě činností, které jsou spojené s odpadovým hospodářstvím, 
opravy a údržbu: 
městského mobiliáře  

- lavičky, odpadkové koše, oplocení hřišť 
strojního vybavení  

- pily, křovinořezy, sekačky, závěsné nářadí za traktory  
stavebního nářadí  

- kolečka, vozíky, lopaty vibrační desky, sekery…. 
Vozového parku 

Vozidlo Popis technických stavů vozidel 

OPEL CORSA po střední opravě, v provozu po STK 

AVIA – PLOŠINA po celkové generální prohlídce, v provozu před STK 

ZETOR MAJOR bez oprav v provozu, platná STK 

ZETOR 7211  probíhá celková oprava - výměna kabiny a mechanických dílů 

MULTICAR po střední opravě (brzdy, pérování, únik oleje), po STK 

CITROEN SLUŽ. návrh na vyřazení, bez STK, silná koroze 

AEBI po STK, v provozu (po velké opravě, výměna vstřikovačů palivové soustavy) 

OUTLANDER v provozu po STK, najeto více než 350 tis km, zvyšují se náklady na opravu 

ŠKODA FABIA BÍLÁ v roce 2022 bude proveden návrh na vyřazení, rozpočet na opravu cca 40 tis Kč 
ŠKODA FABIA 
ČERVENÁ po STK, v provozu  

FUSO po STK v provozu 

Peugeot boxer po STK v provozu 
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 Pořádané a spolupořádané akce 
Vlivem pandemické situace v roce 2021 bylo pořádání akcí omezeno. Přesto se podařilo uspořádat, 
nebo se podílet na pořádání některých velmi úspěšných akcí, mezi které patří: 

Country v Plavkách – 14.8.2021 

 

 

Rozloučení s létem - 5.9.2021 – ve spolupráci s CDM, Městem Benešov nad Ploučnicí a Hasičským 
sborem 
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Zdeněk Izer v Městském kině - 13.10.2021 – akce Města Benešov nad Ploučnicí, 
organizací zajištěn prodej občerstvení 

 

 

 

Akce Zavíračka Enduro - 23.10.2021 - v městském kině, organizací zajištěn prodej občerstvení   
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4. Mzdové ukazatele 

4.1.Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace dle náplně práce 

Náplň práce  Počet pracovníků 
Ředitel 1 
Ekonomka, účetní 1 
Personalistka 1 
Technik komunální činnosti 1 
Technik sběrného dvora  1 
Řidič 3 
Dělník 5 
Údržbář veřejného prostranství 8 
Zahradnice, pomocná zahradnice 2 
Pracovník sběrného dvora 1 
Úklid veřejného prostranství /dotace ÚP/   9 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2021 byl 27. 

Počet zaměstnanců na úklid veřejného prostranství na dotaci od Úřadu práce se během roku mění, dle 
aktuálních možností Úřadu práce a aktuálních potřeb organizace. 

V organizaci pracuje k 31.12.2021 celkem 16 kmenových zaměstnanců na hlavní pracovní poměr na 
dobu neurčitou a 4 na dobu určitou. 

V organizaci bylo v roce 2021 zaměstnáno 43 osob na dohodu o provedení práce. Tři z těchto 
pracovníků jsou zaměstnáni pro výkon odpovědných zástupců pro sběrný dvůr, pro provádění staveb a 
pro zajištění odborné pomoci v oblasti BOZP a PO. Ostatní jsou sezónní pracovníci, kteří zajišťují 
provoz na koupališti, prodávají občerstvení na akcích pořádaných zřizovatelem, či pomáhají při vedlejší 
činnosti organizace, jako jsou dokončovací stavební práce či nátěry chatek na koupališti. 

4.2.Průměrná hrubá měsíční mzda 

PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA 2020 2021 index 

CELKEM 23377 23067 0,99 
 

5. Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické 
ukazatele 

5.1.Výsledek hospodaření 

Hospodaření organizace se v roce 2021 řídilo určeným finančním plánem, který byl schválen radou 
města dne 24.3.2021.  Tento finanční plán byl sestaven na základě skutečnosti za rok 2020 s ohledem 
na předpokládané změny v roce 2021, které byly známy k datu jeho sestavení. Čerpání rozpočtu dle 
finančního plánu bylo po každém čtvrtletí předkládáno zřizovateli v řádném termínu jako materiál do 
rady města. 
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Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění  

Výsledek HOSPODAŘENÍ Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Náklady celkem 13.217.419,42 2.506.405,61 

Výnosy celkem 12.853.570,97 2.870.254,06 

+zisk/-ztráta -363.848,45 363.848,45 
 

Výsledek hospodaření za obě činnosti za rok je ve výši 0 Kč. Ve srovnání s rokem 2020 je VH nižší o 
282.369,14 Kč. Z hospodaření roku 2021 byla vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob 
ve výši 0 Kč.  

Hlavní činnost: 
 
Náklady hlavní činnosti:  
Hospodářský výsledek v roce 2021 ovlivnily zejména náklady na provoz sběrného dvora. Technickým 
službám Děčín jsme v roce 2021 uhradili za svoz komunálního odpadu od občanů celkem 1.147.791,57 
Kč, přičemž schválený rozpočet na rok 2021 na svoz odpadu činil 700 000 Kč. Tyto náklady byly 
uhrazeny z výnosů z doplňkové činnosti.  
Nejvyšší náklady organizace představují mzdové náklady, dalšími významnými náklady je pojištění, 
opravy a údržba strojů, energie, pohonné hmoty, ochranné pomůcky včetně dezinfekce a lékařské 
prohlídky. 
 

Výnosy hlavní činnosti: 
Celkové výnosy z hlavní činnosti v roce 2021 činily 12.853.570,97 Kč,  což je o 865 tis Kč 
méně než v roce 2020. Zde uvádíme, že dotace od zřizovatele na provoz byla ponížena o 
831.900 Kč oproti roku 2020.  
Dotace od zřizovatele na provoz v roce 2021 činila 10.838.100 Kč (z toho 150.000 Kč bylo 
rozpočtové opatření na navýšení mzdových prostředků o zaměstnance z ÚP).  
V roce 2021 se nám podařilo získat dotace z úřadu práce na zaměstnance, kteří pracují 
na úklidu města, ve výši 1.416.560 Kč.  
 
 

Vedlejší činnost: 
 
Na výsledcích vedlejší činnosti se výrazně podílela epidemie Koronaviru. V prvním pololetí 
neproběhla žádná akce v kině, kde bychom měli předpokládané tržby za zboží.  Koupaliště bylo 
otevřeno 14.6.2021 za přísných hygienických podmínek, které zapříčinily výrazný pokles 
návštěvnosti. Dalším výrazným vlivem poklesu návštěvnosti byla také častá nepřízeň počasí, 
kdy nemělo smysl v jednotlivých dnech koupaliště otvírat. Tím se  však alespoň ušetřili mzdové 
náklady na brigádníky. V jediné činnosti, díky které jsme byli schopni pokrýt veškeré provozní 
náklady a vytvrořit zisk bylo ubytování v apartmánu, chatkách a obytných autech. Tento zisk 
jsme použili na úhradu ztráty z hlavní činnosti. 
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Náklady vedlejší činnosti: 
Náklady na vedlejší činnost v roce 2021 činily 2.506.405,61 Kč, (o cca 1.470.000 Kč méně, 
než v roce 2020). Nejvyšší náklady souvisely s provozem a údržbou koupaliště, dále pak s 
nákupem zboží (kiosek), nákupem materiálu a prací strojů na zakázky( stavební činnost, 
doprava). 
 
Výnosy vedlejší činnosti: 
Výnosy z vedlejší činnosti v roce 2021 činily 2.870.254,06 Kč (o cca 1.662.000 Kč méně, než 
v roce 2020).  
Tvoří je zejména tržby za ubytování, tržby za vstup na koupaliště , prodej zboží a stavební 
zakázky. Tržby za ubytování činily 597.638 Kč, tržby za vstupné na koupališti činily 303.470 
Kč. Díky navýšení ceny vstupného na koupališti a mírnému dražení cen za ubytování se nám 
podařilo vytvořit ve vedlejší činnosti zisk. Počet návštěvníků byl poloviční, než v roce 2020, 
viz tabulka níže. 
Tržby za prodej zboží činí 696.791,12 Kč. V roce 2021 nebyly stavební zakázky v tak velkém 
rozsahu, jako v předchozích letech.  
 
Koupaliště bylo v provozu od  14.6. do 30.9.2021 
 

Rozbor tržeb na koupališti     

  2019 2020 2021 

Návštěvníci koupaliště 17259 15.994 7.518 

Ubytovaní návštěvníci v kempu 968 1.145 981 

Tržby za vstupné 380682 498.035 303.470 

Tržby za ubytování 460582 458.200 498.836 

Tržby za zboží 763378 792.997 696.791 

Tržby za poplatky (parkovné, pes) 50260 37.632 98.802 

Pronájem baru Plovárna a bazénu 16280 14.521 56.484 

 
 
 

 



11 
 

5.2. Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek 

Přehled čerpání rozpočtu 1-12/2021     

Položka rozpočtu 
                                                                      

Hlavní činnost                         Vedlejší činnost 

  Skutečnost 
Návrh 

rozpočtu Skutečnost 
Návrh 

rozpočtu 

  k 31. 12.2021 na rok 2021 k 31.12.2021 na rok 2021 

Výnosy celkem (úč.tř. 6) 12 853 570,97  Kč 11 867 000,00 Kč 2 870 254,06 Kč 3 705 000,00 Kč 

z toho:     
Výnosy z vlastních výkonů a zboží 
(účt.skupina  60x) 121 172,04 Kč 208 900,00 Kč 2 816 312,61 Kč 2 630 000,00 Kč 

Ostatní výnosy (účty účt. skupiny 
64x- odpisy do výnosů) 477 412,64 Kč 370 000,00 Kč 53 941,45 Kč 1 075 000,00 Kč 

Finanční výnosy (účty účt. skupiny 
66x) 326,29 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč  

Výnosy z transferů (účet 672) 12 254 660,00 Kč 
11 288 100,00 

Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

z toho:     

Příspěvek od zřizovatele 10 838 100,00 Kč 
10 688 100,00 

Kč 0,00 Kč  
Příspěvek a dotace ze státního 
rozpočtu 1 416 560,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Příspěvky a dotace od ostatních 
subjektů     
     

Náklady celkem (účt. Třída 5) 13 217 419,42 Kč 12 067 000,00 Kč 2 506 405,61 Kč 3 655 000,00 Kč 

z toho:     

Spotřeba materiálu (účet 501) 594 386,01 Kč 639 000,00 Kč 251 806,92 Kč 400 000,00 Kč 

Spotřeba energie (502) 108 043,02 Kč 170 000,00 Kč 68 558,60 Kč 100 000,00 Kč 

Prodané zboží (504) 0,00 Kč 0,00 Kč 656 311,04 Kč 280 000,00 Kč 

Opravy a udržování (účet 511) 514 792,46 Kč 325 000,00 Kč 52 233,67 Kč 1 100 000,00 Kč 

Služby (účet 518) 1 484 328,82 Kč 1 004 000,00 Kč 188 806,81 Kč 400 000,00 Kč 

Mzdové náklady (účet 521) 7 078 089,55 Kč 7 050 000,00 Kč 914 632,45 Kč 1 150 000,00 Kč 

SP a soc.náklady (účty 524-528) 2 676 586,49 Kč 2 310 000,00 Kč 174 918,51 Kč 150 000,00 Kč 

Odpisy dlouhodobého majetku 
(účet 551) 201 386,42 Kč 191 000,00 Kč 77 685,58 Kč 75 000,00 Kč 

Daň z příjmů (účt.skupina 59x) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Ostatní 
náklady(558,538,549,547,562,569) 559 806,65 Kč 378 000,00 Kč 121 452,03 Kč 0,00 Kč 
     

Výsledek hospodaření -363 848,45 Kč -200 000,00 Kč 363 848,45 Kč 50 000,00 Kč 

     
     
Hospodářský výsledek 0,00 Kč    
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Položkové čerpání rezervního fondu 

Akce Čerpání v Kč 
Převod do fondu investic – nákup DHM 
Znalecký posudek na bazén na koupal. 

Ztráta roku 2021  

908.976,64 
32826,-- 
41397,73 

 

Výše rezervního fondu k 31.12.2021: 579.279,81 Kč 

 

Položkové čerpání investičního fondu 

Akce Čerpání v Kč 
Sekačka RM982F – mulčovač 

Peugeot Boxer s přestavbou na sklápěč 
Vysavač listí Lasky  

Porevizní opravy elektroinstalací 

295.828,64 
480.295,00 
132853,00 
102.421,00 

 

Výše rezervního fondu k 31.12.2021: 624.830,47 Kč 

 

 

Položkové čerpání fondu odměn 

Akce Čerpání v Kč 
Odměny zaměstnanců 0 Kč 

 

Výše fondu odměn k 31.12.2020: 440 423,31 Kč 

 

5.3.Pohledávky a závazky 

Pohledávky  

Za odběrateli  188.444,90 
Kátkodobé poskytnuté zálohy 48.283,13 
Jiné pohledávky z hlavní 
činnosti 

15.986,75 

Pohledávky za zaměstnanci 12.998,30 
Krátkodobé pohledávky 
celkem 

422.144,64 
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Závazky  

Za dodavateli 18.300,72 
Krátkodobé přijaté zálohy 29321,50 
Zaměstnanci 451.749 
Pohledávky za soc. poj. 185.676 
Pohledávky za zdav. poj. 80.156 
Ostatní daně (daň z mezd) 18.817 
DPH 85.729 
Výnosy příštích období 325.206,92 
Dohadné účty pasivní 59.779,46 
Ostatní krátkodobé 
závazky 

52.410,67 

Krátkodobé závazky 
celkem 

1.307.146,27 

 

Závazky vůči dodavatelům jsou běžné faktury, jejichž splatnost je v lednu 2022.  Závazky vůči 
zaměstnancům – mzdy za 12/2021 vyplacené v 1/2022, sociální a zdravotní pojištění – mzdy za 12/2021 
– úhrada v 1/2022, daň z mezd – mzdy za 12/2021 úhrada v 1/2022 a DPH za 4. Kvartál 2021 – uhrazeno 
v 1/2022. Dohadné účty pasivní – dohadné položky na energie – vyúčtování v 1. čtvrtletí 2022 a Ostatní 
krátkodobé závazky – exekuce a srážky zaměstnanců, zákonné pojištění – vyplývá z mezd za 12/2021 
– uhrazeno v 1/2022. Výnosy příštích období – zakázky budou dokončené v roce 2022. 

Bankovní úvěry a půjčky, leasing 

Organizace má jeden bankovní úvěr, a to úvěr na pořízení nákladního vozidla Mercedes Canter Fuso, 
celková částka úvěru byla 657.185 Kč. Počátek úvěru - 15.12.2019 a konec úvěru 15.11.2023. 
K 31.12.2021 ještě zbývá doplatit na jistině a úrocích 227.687,13 Kč. 

6. Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti 

6.1.Stanovené závazné ukazatele 

 

Závazný ukazatel 
Schválená 
hodnota 

Hodnota 
po 

změnách 

Skutečnost 
na konci 

roku 

Plnění 
[%] 

Provozní příspěvek celkem 10.688.100 10.838.100 10.838.100 1 

Investiční příspěvek celkem 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek 0 0 0 0 
 

V roce 2021 byl poskytnut příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 10.838.100 Kč, který byl plně 
vyčerpán. 
Investiční příspěvek nebyl poskytnut. 
Hospodářský výsledek byl za rok 2021 ve výši 0 Kč. 
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6.2.Čerpání účelových dotací 

a) Neinvestiční dotace 

Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno 

Úřad práce Mzdy  1.416.560 Kč 1.416.560 Kč 
 

b) Investiční dotace  

Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno 

0 0 0 0 
 

 

6.3.Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů 

 
Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 dle návrhu organizace: 

Výsledek hospodaření 0  

Návrh na rozdělení do fondů organizace (§ 29 a násl., zák. č. 250/2000 Sb.)  

Rezervního fondu 0 
Fondu odměn 0 
Odvod do rozpočtu zřizovatele (dle § 28 zákona) 0 

 
 
 

6.4.Podklady pro schválení účetní závěrky  

 
Podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2022 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek byly předány radě města, jako 
schvalovacímu orgánu, k projednání. 

7. Kontroly 

Druh kontroly kontrolované období 
kontrola provedena ve 
dnech 

Elektrowin – zpětný odběr elektrozařízení 2020/2021 25.2.2021 

Veřejnosprávní kontrola od zřizovatele 1.1.2020-31.12.2020 3.5.2021 

Krajská hygienická stanice- koupaliště 6.10.2021 6.10.2021 

Krajská hygienická stanice - kiosek 13.07.2021 14.7.2021 

Krajská hygienická stanice - koupaliště - vzorky vody 25.8.2021 25.8.2021 

Krajská hygienická stanice - koupaliště - vzorky vody 20.7.2021 20.7.2021 
 
Kontrolní zjištění byla bez závad, případná drobná zjištění byla opravena v průběhu kontrol. Drobná 
závada byla zjištěna při kontrole KHS v kiosku dne 13.7.2021, pokuta ve výši 3.000 Kč byla předepsána 
odpovědným zaměstnancům k úhradě. 
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8. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. 

Informace dle zákona č. 106/1999 
Počet 
podaných 
informací 

Poznámka 

Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 
písm. a) 

0 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 
odst. 1 písm. b) 

0 0 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§ 
18 odst. 1 písm. c) 

0 0 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně 
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 
(§18 odst. 1 písm. d) 

0 0 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona 
o svobodném přístupu k informacím (§ 18 odst. 1 
písm. e) 

0 0 

 

Žadatel nalezne podstatnou část informací vč. kontaktů na odpovědné osoby na webové stránce:  
www.sluzbybenesov.cz 

 

9. Přílohy – Rozvaha a výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021 
 
 

 


