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Monitorovací období: 1.1.2016 - 31.12.2016

Druh kontroly: Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly: 17.3.2016
Předmět kontroly: úsek přestupků
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v 
případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž 
monitorovacím období)

6.4.2016

Závěr a uložená opatření:                                                
(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola 
ukončena v tomtéž monitorovacím období)

žádná závažná pochybení - navržena drobná opatření

Druh kontroly: Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly: 25.4.2016
Předmět kontroly: úsek přestupků
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v 
případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž 
monitorovacím období)

25.4.2016

Závěr a uložená opatření:                                                
(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola 
ukončena v tomtéž monitorovacím období)

nedostatečné odůvodnění ve vydaných rozhodnutí

Druh kontroly: Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly: 17.5.2016
Předmět kontroly: matriky, ověřování
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v 
případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž 
monitorovacím období)

17.5.2016

Závěr a uložená opatření:                                                
(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola 
ukončena v tomtéž monitorovacím období)

drobné nedostatky odstraněny v průběhu kontroly

Druh kontroly: plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb
Subjekt provádějící kontrolu: Ministersvo práce a sociálních věcí
Datum zahájení kontroly: 23.5.2016
Předmět kontroly: dům na půl cesty
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v 
případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž 
monitorovacím období)

25.5.2016

Závěr a uložená opatření:                                                
(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola 
ukončena v tomtéž monitorovacím období)

Uložená opatření na odstranění nedostatků budou splněna ve 
stanoveném termínu.

Druh kontroly: Kontrola zajištění sociální služby
Subjekt provádějící kontrolu: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly: 28.7.2016
Předmět kontroly: domy na půl cesty
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v 
případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž 
monitorovacím období)

4.8.2016

Závěr a uložená opatření:                                                
(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola 
ukončena v tomtéž monitorovacím období)

bez závad

Zpráva o výsledku všech správních, da ňových a ve řejnoprávních kontrol (m ěsto Č.Krumlov 
jako kontrolovaná osoba)

Informace o všech kontrolách zahájených v monitorov aném období:



Druh kontroly: Kontrola spisoven v budovách MÚ
Subjekt provádějící kontrolu: Státní okresní archív Český Krumlov
Datum zahájení kontroly: 1.11.2016
Předmět kontroly: spisovny v budovách MÚ
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v 
případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž 
monitorovacím období)

1.11.2016

Závěr a uložená opatření:                                                
(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola 
ukončena v tomtéž monitorovacím období)

bez závad

Druh kontroly: Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly: 16.11.2016
Předmět kontroly: úsek územního plánování
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v 
případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž 
monitorovacím období)

26.11.2016

Závěr a uložená opatření:                                                
(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola 
ukončena v tomtéž monitorovacím období)

bez závad - navržena drobná opatření

Druh kontroly: Kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly: 24.11.2016

Předmět kontroly:

úsek získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel (autoškoly), provozování stanic měření emisí a 
řídičských průkazů

Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v 
případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž 
monitorovacím období)

24.11.2016

Závěr a uložená opatření:                                                
(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola 
ukončena v tomtéž monitorovacím období)

bez závad



Příloha G)

Územní samosprávný celek:

Položka výpočtu ukazatelů Zdroj informace/odkaz na výkazy Částka/ukazatel          Poznámka/vysvětlivky

B.   Vymezení rozpočtových příjmů 347 172 741 Kč   Rozpočtové příjmy
Příjmy celkem po konsolidaci Fin 2-12M, část IV, ř.4200 347 172 741

Zisk po zdanění z hospodářské činnosti VZZ část VI.4, Hospodářská činnost 0    při ztrátě z hospodářské činnosti se uvede NULA

I. Podíl pohledávek na rozpočtu (A × 100)/B % 2,67 %
A.   Vymezení pohledávek 9 262 749 Kč   Pohledávky celkem
Dlouhodobé pohledávky celkem Rozvaha, aktiva, A.IV, sl. Netto 20 283 073  + dlouhodobé pohledávky za účty 462, 464, 466, 469 (komentář)

 - korekce dlouhodobých pohledávek 19 215 544  - dlouhodobé pohledávky splatné v roce 2018 a dále

Započítané dlouhodobé pohledávky 1 067 529    Jen dlouhodobé pohledávky, vztahující se k následujícímu rozpočtovému roku

Krátkodobé pohledávky celkem Rozvaha, aktiva, B.II, sl. Netto 46 558 767  + krátkodobé pohledávky celkem

 - korekce krátkodobých pohledávek 38 363 547  - účty 314, 341, 369, 373, 375, 381, 385, 388

Započítané krátkodobé pohledávky 8 195 220    Krátkodobé pohedávky bez záloh, DPPO, jiných daní a poplatků a časového 

   rozlišení

II. Podíl závazků na rozpočtu (C × 100)/B % 6,79 %
C.   Vymezení závazků 23 585 774 Kč   Závazky celkem
Dlouhodobé závazky celkem Rozvaha, pasiva, D.II, sl. Běžné 57 061 799  + dlouhodobé závazky za účty 451, 452, 453, 456, 457, 459, 472 (komentář)

 - korekce dlouhodobých závazků 49 525 999  - dlouhodobé závazky splatné od roku 2018 a dále - účet 472

Započítané dlouhodobé závazky 7 535 800     Pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři,

    resp. smlouvě v následujícím roce

Krátkodobé závazky celkem Rozvaha, pasiva, D.III, sl. Běžné 23 099 789  + krátkodobé závazky celkem

 - korekce krátkodobých pohledávek 7 049 815  - účty 324, 341, 374, 375, 383, 384, 389

Započítané krátkodobé závazky 16 049 974    Krátkodobé závazky bez záloh, DPPO, jiných daní a poplatků a časového 

   rozlišení

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC (D × 100)/E % 3,57 %
E.   Vymezení majetku pro výpočet ukazatele Rozvaha, A. Stálá aktiva, sl. Brutto 3 005 619 210 Kč   Vymezení majetku

        Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů

D.   Vymezení zastaveného majetku Příloha,případně jiné podklady 107 410 438 Kč   a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený LV

         a úvěrovými smlouvami v pořizovací hodnotě majetku (Brutto)

Algoritmus výpočtu dle "Zprávy MF ČR č.1, ročník 2017, ze dne 27.01.2017"

Algoritmus pro výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Město Český Krumlov

za rok 2016  ( v Kč )


