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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Nové Město na Moravě 

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31  Nové Město na Moravě, IČO: 00294900 
za rok 2020 

 
 
Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným 
územnímu celku dne 2. října 2020 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno ve dnech  
20. a 21. října 2020 jako dílčí přezkoumání a ve dnech 20. a 21. dubna 2021 jako konečné 
přezkoumání na základě žádosti města v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání 
hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování této zprávy  
o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace o kontrolních 
zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne  
21. dubna 2021. 
 
 

Místo provedení přezkoumání: Město Nové Město na Moravě 

 Vratislavovo náměstí 103  

 592 31  Nové Město na Moravě 
 

Přezkoumání vykonali: 

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Jiří Pejcha 
  pověření číslo 20205060508_7 

- kontrolor: JUDr. Alena Labudová 
  pověření číslo 20205080624 

- kontrolor: Miloslava Neubauerová 
  pověření číslo 20205005373_5 

- kontrolor: Ing. Bc. Josef Šenk 
  pověření číslo 20205005373_10 
 

Podklady předložili: Michal Šmarda - starosta 

 Miluše  Slámová, DiS. - účetní 

 Ing. Tomáš Vlček - vedoucí finančního odboru 

  

Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst. 1 a 2 
zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu  
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění 
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 
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A. Výsledek přezkoumání  

Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě nebyly zjištěny chyby  
a nedostatky.  
 
 
B.  Plnění opatření při jatých k  nápravě chyb a nedostatků  
 
Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.  
 
 
Při dílčím přezkoumání za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
 
C.  Závěr  
 
I.  Při přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě za rok 2020 
 
 

n e b y l y  z j i š t ě n y  c h y b y  a  n e d o s t a t k y .  
 

 
II.  Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: 
 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 
 
III.  Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: 
 

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele 

Podíl pohledávek na rozpočtu 10,81 %  

Podíl závazků na rozpočtu 5,08 % 

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 6,57 % 

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 9,79 % 

Ukazatel likvidity                                         4,03 
 
 
Stav dlouhodobých pohledávek ke dni 31. 12. 2020 činil 73 181 684,62 Kč. 
Stav dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2020 činil 108 528 415,98 Kč. 
 
 
Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 % 

 
 
Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
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Za Krajský úřad Kraje Vysočina dne 21. dubna 2021 
 
 

Ing. Jiří Pejcha 
…………………………………………. 

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

 
 

Miloslava Neubauerová 
…………………………………………. 

kontrolor  

Ing. Bc. Josef Šenk 
…………………………………………. 

kontrolor  

JUDr. Alena Labudová 
…………………………………………. 

kontrolor  

  
 
 

P o u č e n í  
 

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného 
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření,  
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo 
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku. 
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona  
o přezkoumávání hospodaření projednána – viz Záznam o projednání návrhu zprávy ze dne 
21. dubna 2021. 
 
Územní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo 
doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním  
a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů 
ode dne předání návrhu této zprávy. 
 
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání 
hospodaření povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této 
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci 
přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, a to nejpozději do 15 dnů  
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 
 
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání 
hospodaření povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona 
uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu  
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o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou 
zprávu zaslat. 
 
Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení 
lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění 
přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona  
o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše 50 000 Kč. 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu 
Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 6 stran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1x 
Město Nové Město na 
Moravě    

do datové schránky 

1 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly 



 

1 

PŘÍLOHA  
 
Písemnosti využité při přezkoumání  
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření města Nové Město na Moravě byly využity 
následující písemnosti: 
 
Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města  
od 8. 11. do 25. 11. 2019 
Schválený rozpočet - na rok 2020 schválen zastupitelstvem města dne 25. 11. 2019, 
zveřejněn od 28. 11. 2019 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce 
města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby 
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci 
Základní škola, Leandra Čecha 860, Základní škola, Vratislavovo nám. 124, Mateřská škola, 
Drobného 299, Základní umělecká škola J. Štursy, Dům dětí a mládeže, Novoměstské 
sociální služby, Centrum Zdislava, Novoměstská kulturní zařízení sděleno radou města  
dne 21. 2. 2020 
Rozpočtová opatření - rok 2020  
schválena radou města:  
č. 4 až 7 dne 24. 2. 2020, zveřejněno od 3. 3. 2020 na internetových stránkách  
č. 19 dne 10. 8. 2020, zveřejněno od 12. 8. 2020 na internetových stránkách 
č. 23 dne 14. 9. 2020, zveřejněno od 16. 9. 2020 na internetových stránkách 
schválena zastupitelstvem města:  
č. 20 až 22 dne 1. 9. 2020, zveřejněno od 8. 9. 2020 na internetových stránkách  
na úřední desce města zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno 
nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud 
Závěrečný účet - návrh za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města od 15. 5. do 1. 6. 2020, 
schválen zastupitelstvem města dne 1. 6. 2020 s výrokem - bez výhrad. Schválený 
závěrečný účet zveřejněn od 9. 6. 2020 na internetových stránkách včetně oznámení  
na úřední desce města, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2020 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2020 
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020 
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2020 
Hlavní kniha - předložena ke dni 30. 9. 2020 
Faktury: 
- číslo 200100238 vystavena dne 13. 7. 2020, dodavatel TeS Chotěboř, IČO 60934395  
za dodávku a instalaci tunelového mycího stroje Winterhalter ve výši 1 689 534 Kč včetně 
DPH, úhrada dne 18. 8. 2020 z účtu Komerční banky, a. s., číslo výpisu 8, zařazeno  
na majetkový účet 022 dne 15. 7. 2020, číslo inventární karty A14F 
- číslo 20091 vystavena dne 8. 9. 2020, dodavatel TUNA - Milan Ječný IČO 45523291,  
za nákup 2 ks notebooků ve výši 32 483,70 Kč včetně DPH, úhrada dne 22. 9. 2020 z účtu 
Komerční banky, a. s., číslo výpisu 9, zařazeno na majetkový účet 028 dne 8. 9. 2020, čísla 
inventárních karet BIAX 12 093,95 Kč, BI92 20 389,75 
- číslo 2001200020 vystavena dne 12. 6. 2020, dodavatel mi VAL Milan Valášek,  
IČO 11063319 za nákup 2 ks litinových stojanů na kola ve výši 50 941 Kč včetně DPH, 
úhrada de 2. 7. 2020 z účtu Komerční banky, a. s., číslo výpisu 7, zařazeno na majetkový 
účet 028 dne 12. 6. 2020, čísla inventárních karet A8CY a A8BC 
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 9. 2020 (ČS, a.s., ČSOB, KB, a.s., ČNB, depozitní 
účet - KB, a.s., účty fondů KB, a.s., Sberbank) 
Účetní doklady: 
 - doklady k bankovnímu výpisu č. 158 ze dne 18. 8. 2020 k účtu vedenému u Komerční 
banky 
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- doklady k bankovním výpisům č. 160 až 162 ze dne 20. 8. až 24. 8. 2020 k účtu vedenému 
u Komerční banky 
Pokladní kniha - předloženy zůstatky pokladen ke dni 30. 9. 2020 
Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky u majetkových účtů 018, 019, 022, 031 
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2020 
Účetnictví ostatní - stav odpisů ke dni 30. 9. 2020 
Smlouvy o převodu majetku: 
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem  
č. UZSVM/BZR/3800/2019-BZRM, pozemky p. č. 81/2 a p. č. 81/3 k. ú. Olešná na Moravě, 
uzavřena dne 8. 1. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 10. 1. 2020, 
nabytí pozemků od ÚZSVM-ČR ve výši 140 Kč (schválení v zastupitelstvu města  
dne 25. 11. 2019, usnesení č. 19/8/ZM/2019 
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími 
podmínkami č. UZSVM/BZR/5075/2019-BZRM, pozemky p. č. 1221/3, p. č. 1221/4,  
p. č. 1222, p. č. 3408/9 a p. č. 3412/5 k. ú. Nové Město na Moravě, uzavřena dne 16. 3. 2020 
s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 26. 5. 2020, nabytí pozemků  
od ÚZSVM-ČR ve výši 55 150 Kč (schválení v zastupitelstvu města dne 2. 3. 2020, usnesení 
č. 12/10/ZM/2020 
- Kupní smlouva na prodej pozemku (město prodává) p. č. 3201/21, k. ú. Nové Město  
na Moravě, smlouva uzavřena dne 30. 6. 2020 s právními účinky vkladu do katastru 
nemovitostí ke dni 13. 7. 2020, kupní cena 121 500 Kč (záměr zveřejněn  
od 20. 4. do 7. 5. 2020 a prodej schválen zastupitelstvem města dne 1. 6. 2020, usnesení  
č. 26/11/ZM/2020 
- Kupní smlouva na prodej pozemku (město prodává) p. č. 287/2, k. ú. Slavkovice, smlouva 
uzavřena dne 7. 5. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 15. 5. 2020, 
(záměr zveřejněn od 29. 11. do 17. 12. 2019 a prodej schválen zastupitelstvem města  
dne 2. 3. 2020, usnesení č. 16/10/ZM/2020 
- Kupní smlouva na nákup pozemků (město kupuje) p. č. 3728/4 a p. č. 3728/7, k. ú. Nové 
Město na Moravě, smlouva uzavřena dne 16. 3. 2020 s právními účinky vkladu do katastru 
nemovitostí ke dni 30. 4. 2020, kupní cena 20 440 Kč (nákup pozemků schválen 
zastupitelstvem města dne 2. 3. 2020, usnesení č. 11/10/ZM/2020 
- Kupní smlouva na nákup pozemků (město kupuje) p. č. 3663/1, p. č. 3663/3, p. č. 3682/5, 
p. č. 3703/14, p. č. 3706/1, p. č. 3709/3, p. č. 3710/14, p. č. 3725, p. č. 3726 a p. č. 3728/9, 
k. ú. Nové Město na Moravě, smlouva uzavřena dne 13. 3. 2020 s právními účinky vkladu  
do katastru nemovitostí ke dni 18. 3. 2020, kupní cena 1 395 112 Kč (nákup pozemků 
schválen zastupitelstvem města dne 2. 3. 2020, usnesení č. 17/10/ZM/2020 
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: NM-014330057143/003 uzavřena dne 16. 3. 2020  
s E.ON Distribuce, a. s. (oprávněná) s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí 
ke dni 14. 4. 2020 za účelem umístění a provozování kabelového vedení NN  
(smlouva o věcném břemeni schválena na schůzi Rady města dne 24. 2. 2020 pod číslem 
41/21/RM/2020 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - veřejnoprávní smlouva  
o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 11. 6. 2020 na zajištění účasti družstev klubu 
v soutěžích FAČR, zejména na pronájmy, dopravu a odměny trenérům, poskytnuta dotace 
ve výši 520 000 Kč, příjemce SFK Vrchovina z. s., IČO: 66610371, Žádost  
ze dne 13. 5. 2020, schváleno ZM na jednání dne 1. 6. 2020, zveřejněno v registru smluv 
dne 25. 6. 2020 
Dokumentace k veřejným zakázkám: 
- Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Dodávka tunelového mycího stroje  
s rekuperací pro ZŠ v Novém Městě na Moravě“  
- Usnesení rady města a zmocnění ze dne 16. 3. 2020  
- Výzva k podání nabídky ze dne 18. 3. 2020 zveřejněna na profilu zadavatele  
dne 18. 3. 2020 
- Zadávací podmínky ze dne 16. 3. 2020 zveřejněny na profilu zadavatele dne 18. 3. 2020 
- 3 x elektronická nabídka  
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- Elektronické hodnocení nabídek 1. kolo ze dne 2. 4. 2020  
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 13. 4. 2020 zveřejněné na profilu 
zadavatele dne 13. 4. 2020 
- Kupní smlouva ze dne 23. 4. 2020, dodavatel TeS, spol s r. o. Chotěboř, IČO: 60934395, 
cena 1 689 534 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost), smlouva zveřejněna na profilu 
zadavatele dne 24. 4. 2020 a v registru smluv dne 24. 4. 2020 
- Faktura č. 200100238 ze dne 13. 7. 2020 na částku 1 689 534 Kč bez DPH, uhrazena  
dne 18. 8. 2020 (KB výpis č. 8) 
- Skutečně uhrazená cena ve výši 1 689 534 Kč bez DPH zveřejněna na profilu zadavatele 
dne 4. 8. 2020 
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Restaurování a přetěsnění kašny se sochou 
Vratislava z Pernštejna, Nové Město na Moravě“  
- Výzva k podání nabídky ze dne 18. 3. 2020 zveřejněna na profilu zadavatele  
dne 18. 3. 2020 
- Zadávací podmínky ze dne 20. 3. 2020 zveřejněny na profilu zadavatele dne 20. 3. 2020 
- 1 x elektronická nabídka  
- Elektronické hodnocení nabídek 1. kolo, protokol hodnotící komise ze dne 2. 4. 2020  
- Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2. 4. 2020 zveřejněné  
na profilu zadavatele dne 2. 4. 2020 
- Smlouva o dílo ze dne 4. 5. 2020, zhotovitel MgA. Václav Polián , IČO: 88918629, cena   
433 000 Kč bez DPH, 497 950 Kč včetně DPH, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele 
dne 6. 5. 2020 a v registru smluv dne 7. 5. 2020, plnění smlouvy probíhá 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 25. 11. 2019  
a ze dne 2. 3., 1. 6. a 1. 9. 2020 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 20. 1., 24. 2., 16. 3., 6. 4., 27. 4., 
18. 5., 29. 6., 8. 7., 10. 8., 27. 8., 4. 9. a 21. 9. 2020 
Účetní závěrka:  
Účetní závěrka města za rok 2019  schválena zastupitelstvem města dne 1. 6. 2020   
Účetní závěrka příspěvkových organizací Základní škola, Leandra Čecha 860, Základní 
škola, Vratislavovo nám. 124, Mateřská škola, Drobného 299, Základní umělecká škola J. 
Štursy, Dům dětí a mládeže, Novoměstské sociální služby, Centrum Zdislava, Novoměstská 
kulturní zařízení za rok 2019 schválena radou města dne 29. 6. 2020 
 
Při druhém dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti: 
 
Rozpočtová opatření - rok 2020  
schválena radou města: pravomoc schválena radě zastupitelstvem města dne 23. 11. 2020  
č. 34 dne 7. 12. 2020, zveřejněno od 9. 12. 2020 na internetových stránkách  
schválena zastupitelstvem města:  
č. 13 dne 23. 11. 2020, zveřejněno od 23. 11. 2020 na internetových stránkách  
č. 14 dne 14. 12. 2020, zveřejněno od 22. 12. 2020 na internetových stránkách  
na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna  a kde je možno 
nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud. Číslováno dle posloupnosti zasedání RM 
a ZM 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2020 
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2020 
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020 
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2020 
Hlavní kniha - předložena za rok 2020 
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2020 (faktura číslo 202000001  
až 202004685) 
Faktura: 
- č. 1943131 ze dne 30. 3. 2020 (KDF č. 1488) dodavatel THT Polička, s.r.o.  
IČO 46508147 na částku 4 992 460 Kč vč. DPH za nákup speciálního vozidla IVECO DAILY 
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70C18 HD, uhrazena dne 28. 4. 2020 výpis č. 4 (Komerční banka, a.s.), zařazeno  
na majetkový účet 022 dne 6. 4. 2020, inv. č. MUNMH000A9FC 
- č. 200100390 ze dne 21. 10. 2020 (KDF č. 3895) dodavatel SAP spol. s r.o. IČO 47543442 
na částku 909 920 Kč vč. DPH za nákup osobního vozidla FIAT DUCATO, uhrazena dne 
19. 11. 2020 výpis č. 11 (Komerční banka, a.s.), zařazeno na majetkový účet 022  
dne 21. 10. 2020, inv. č. MUNMH000BFAI  
- č. 200100391 ze dne 21. 10. 2020 (KDF č. 3896) dodavatel SAP spol. s r.o. IČO 47543442 
na částku 909 920 Kč vč. DPH za nákup osobního vozidla FIAT DUCATO, uhrazena dne  
19. 11. 2020 výpis č. 11 (Komerční banka, a.s.), zařazeno na majetkový účet 022 dne  
21. 10. 2020, inv. č. MUNMH000BF9N 
- č. 20123 ze dne 10. 11. 2020 (KDF č. 4084) dodavatel Milan Ječný IČO 45523291  
na částku 123 039 Kč (PDP) za nákup notebooku ASUS A509JA 10 ks a notebooku Lenovo 
V15-IIL, uhrazena dne 1. 12. 2020 výpis č. 12 (Komerční banka, a.s.), zařazeno na 
majetkový účet 028 dne 10. 11. 2020, inv. č. MUNMH000BEWN, BEVS, BEVX, BENW, 
BET2, BES7, BERC, BEQH, BEPM, BE0R a MUNMH000BEXI 
- č. 2000334 ze dne 7. 12. 2020 (KDF č. 4354) dodavatel REGECO, spol. s r.o.  
IČO 25300865 na částku 16 768 Kč vč. DPH za nákup sady pro simulaci stáří, uhrazena dne 
16. 12. 2020 výpis č. 12 (Komerční banka, a.s.), zařazeno na majetkový účet 028 dne  
7. 12. 2020, inv. č. MUNMH000BE3O 
- č. 200101561 ze dne 8. 12. 2020 (KDF č. 4317) dodavatel OFFICE PRO SERVICE s.r.o. 
IČO 26949580 na částku 55 539,87 Kč za nákup židle Sotis včetně podhlavníku 8 ks, 
uhrazena dne 2020 výpis č. (Komerční banka, a s.), zařazeno na majetkový účet 028 dne  
23. 12. 2020, inv. č. MUNMH000BDXP, BDWV, BDVZ, BDU4, BDT9, BDSE, BDRJ a BDQO 
Bankovní výpis - předloženy ke dni 31. 12. 2020 (ČS, a.s., ČSOB, KB, a.s., ČNB, depozitní 
účet - KB, a.s., účty fondů KB, a.s., Sberbank) 
Účetní doklady - za období od 1. 12. do 10. 12. 2020 (doklady k bankovním výpisům č. 232 
až 239 k účtu vedenému u Komerční banky) 
Pokladní knihy - předloženy zůstatky pokladen ke dni 31. 12. 2020 
Pokladní doklady - výdajové pokladní doklady za měsíc říjen až prosinec 2020 (pokladna  
B 80 - výdajová) č. 202000120 až 202000161 
- d. č. 300011037 ze dne 26. 11. 2020 (VPD č. 202000147) dodavatel ALFI Corp., s.r.o.  
IČO 28587855 na částku 5 990 Kč vč. DPH za nákup bezdotykového automatického 
dávkovače dezinfekce 1000ml 5 ks, zaplaceno dne 2. 12. 2020 (pokladna B 80 - výdajová), 
zaúčtováno na účet 501 
Evidence majetku: 
- protokol o vyřazení majetku ze dne 9. 12. 2020 
- zvukový panel informační DVG PARK, inv. č. MUNMH0004Y2G, účet 022 
- turistický web, inv. č. MUNMH00053SI, účet 013 
- grafický manuál CD, inv. č. MUNMH0005EDG, účet 019 
na základě předávacího protokolu ze dne 3. 12. 2020 předáno příspěvkové organizaci města 
Novoměstská kulturní zařízení IČO 00372854 k hospodaření 
- předloženy přírůstky a úbytky majetku u syntetických účtů 013, 018, 019, 041, 031, 032, 
021, 022 a 042 
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2020, Plán inventur ze dne 
12. 10. 2020, Seznámení členů inventarizačních komisí se směrnicí a plánem inventur  
ze dne 13. a 14. 10. 2020, Inventarizační zpráva ze dne 17. 2. 2021  
Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2020 
Účetnictví ostatní - stav odpisů ke dni 31. 12. 2020 
Smlouvy o převodu majetku: 
- Kupní smlouva na nákup pozemku (obec kupující) p. č. 3424/77, k. ú. Nové Město  
na Moravě uzavřena dne 3. 8. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni  
7. 8. 2020 (nabytí pozemku schváleno zastupitelstvem města dne 1. 6. 2020, usnesení číslo 
22/11/ZM/2020 
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- Kupní smlouva na prodej pozemku (obec prodávající) p. č. 83/2, k. ú. Maršovice u Nového 
Města na Moravě uzavřena dne 14. 9. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí 
ke dni 1. 10. 2020 (záměr prodeje pozemku zveřejněn od 11. 5. do 28. 5. 2020 a prodej 
pozemku schválen zastupitelstvem města dne 1. 9. 2020, usnesení číslo 15/12/ZM/2020 
- Kupní smlouva na nákup pozemku (obec kupující) p. č. 542 a 543, k. ú. Nové Město  
na Moravě uzavřena dne 12. 10. 2020 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí  
ke dni 16. 10. 2020 (nabytí pozemku schváleno zastupitelstvem města dne 1. 9. 2020, 
usnesení číslo 19/12/ZM/2020 
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: NM-014330062032/001 uzavřena dne 16. 12. 2020 
s E. ON Distribuce, a . s. (oprávněná) - provozovatel distribuční soustavy, město Nové Město 
na Moravě (povinná), vlastník pozemku p. č. 1383/1 v k. ú. Nové Město na Moravě  
s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 30. 12. 2020 (uzavření smlouvy 
schváleno radou města dne 19. 10. 2020, usnesení č. 19/32/RM/2020 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: 
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina ID O02924.0024 uzavřena dne  
25. 9. 2020, investiční dotace ve výši 300 000 Kč na pořízení nového dopravního 
automobilu, žádost o poskytnutí dotace ze dne 28. 5. 2020, závěrečná zpráva a vyúčtování 
poskytnuté dotace do 30. 9. 2021 
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina ID O02924.0025 uzavřena dne  
25. 9. 2020, investiční dotace ve výši 300 000 Kč na pořízení nového dopravního 
automobilu, žádost o poskytnutí dotace ze dne 28. 5. 2020, závěrečná zpráva a vyúčtování 
poskytnuté dotace do 30. 9. 2021 
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - veřejnoprávní smlouva  
o poskytnutí dotace ze dne 24. 11. 2020, poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč na nákup 
bezdotykového dávkovače dezinfekce, příjemce dotace Nemocnice Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace, IČO: 00842001, schváleno RM na jednání dne 16. 11. 2020, 
vyplaceno dne 4. 12. 2020 (výpis č. 235 k účtu vedenému u Komerční banky) 
Dokumentace k veřejným zakázkám: 
K veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Restaurování a přetěsnění kašny se sochou 
Vratislava z Pernštejna, Nové Město na Moravě“ (dokončení z dílčího přezkoumání 
hospodaření) 
- Faktura č. F8/2020 ze dne 15. 10. 2020 (splatnost 29. 10. 2020) na částku 433 000 Kč  
bez DPH, 497 950 Kč včetně DPH, uhrazena dne 10. 11. 2020 (KB výpis č. 11) 
- Skutečně uhrazená cena ve výši 433 000 Kč bez DPH, 497 950 Kč včetně DPH zveřejněna 
na profilu zadavatele dne 15. 3. 2021 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce ÚT a ohřevu TUV  
v objektu č. p. 48 v Pohledci“  
- Usnesení rady města a zmocnění ze dne 29. 6. 2020  
- Výzva k podání nabídky ze dne 30. 6. 2020 zveřejněna na profilu zadavatele dne  
30. 6. 2020 a odeslána elektronicky 5 uchazečům dne 30. 6. 2020 
- Zadávací podmínky ze dne 30. 6. 2020 zveřejněny včetně příloh na profilu zadavatele dne 
30. 6. 2020 
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 13. 7. 2020 zveřejněno na profilu zadavatele 
dne 13. 7. 2020, prodloužena lhůta k podání nabídky 
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 15. 7. 2020 zveřejněno na profilu zadavatele 
dne 15. 7. 2020, prodloužena lhůta k podání nabídky 
- 5 x elektronická nabídka  
- Elektronické hodnocení nabídek 1. kolo ze dne 21. 7. 2020  
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21. 7. 2020 zveřejněné na profilu 
zadavatele dne 21. 7. 2020 
- Smlouva o dílo ze dne 25. 8. 2020, zhotovitel MEGATOP s.r.o., IČO: 26967111, cena  
576 263,22 Kč včetně DPH, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 26. 8. 2020,  
v registru smluv byla smlouva zveřejněna dne 26. 8. 2020 
- Faktura č. 20220125 ze dne 16. 12. 2020 (splatnost 8. 1. 2021) na částku 576 263,22 Kč 
včetně DPH, uhrazena dne 30. 12. 2020 (KB výpis č. 12) 
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- Skutečně uhrazená cena ve výši 476 250,59 Kč bez DPH, 576 263,22 Kč včetně DPH 
zveřejněna na profilu zadavatele dne 10. 3. 2021 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava a nátěr fasády objektu č. p. 448 
na ul. Školní v Novém Městě na Moravě“  
- Usnesení rady města ze dne 11. 6. 2018 
- Výzva k podání nabídky ze dne 15. 7. 2020 zveřejněna na profilu zadavatele dne  
15. 7. 2020 a odeslána elektronicky 5 uchazečům  
- Zadávací podmínky ze dne 15. 7. 2020 zveřejněny včetně příloh na profilu zadavatele dne 
15. 7. 2020 
- 2 x elektronická nabídka  
- Elektronické hodnocení nabídek 1. kolo ze dne 3. 8. 2020 
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3. 8. 2020 zveřejněné na profilu 
zadavatele dne 3. 8. 2020 
- Smlouva o dílo ze dne 25. 8. 2020, zhotovitel STAVOPLAST spol. s r.o., IČO: 15544281, 
cena 343 520 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost), smlouva zveřejněna na profilu 
zadavatele dne 26. 8. 2020, v registru smluv byla smlouva zveřejněna dne 26. 8. 2020 
- Dodatek č. 1 ze dne 19. 10. 2020 (prodloužení lhůty a zvýšení ceny na 485 508 Kč  
bez DPH z důvodu víceprací), zveřejněn na profilu zadavatele dne 10. 3. 2021 a v registru 
smluv dne 20. 10. 2020 
- Faktura č. 220065 ze dne 19. 11. 2020 (splatnost 10. 12. 2020) na částku 485 508 Kč  
bez DPH (přenesená daňová povinnost), uhrazena dne 10. 12. 2020 (KB výpis č. 12) 
- Skutečně uhrazená cena ve výši 485 508 Kč bez DPH, 587 464,68 Kč včetně DPH 
zveřejněna na profilu zadavatele dne 10. 3. 2021 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 23. 11. a 14. 12. 2020 
Zápisy z jednání rady včetně usnesení - předloženy ze dne 16. 10., 16. 11. a 7. 12. 2020 
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