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KUMSX01WGPMB 
 

 

 

  
 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hukvaldy,  
 IČ 00297194 za rok 2017 

 
  

Na základě písemné žádosti ze dne 18. 1. 2017 provedla kontrolní skupina ve složení: 
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Miroslava Šlégrová kontrolor pověřený řízením 620/03/2017 2569 
Ing. Eliška Švaňová  kontrolor 618/03/2017  2736  
Ing. Pavla Frydrychová kontrolor 033/03/2018 3789 

 
dne 23. 1. 2018 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2017, místem provedení přezkoumání 
hospodaření byl Obecní úřad Hukvaldy. 
 
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2017 dne 19. 10. 2017. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 23. 1. 2018. 
 
 
Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření: 

- Mgr. Luděk Bujnošek, starosta 
- Bc. Monika Odleváková, účetní 

 
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne  
1. 11. 2017 kontrolní skupinou ve složení: 

- Ing. Miroslava Šlégrová 
- Ing. Eva Hubinková 

Čj.: MSK  21456/2018                        

Sp. zn.: 
KON/2736/2017/Sam 
113.1 V10 

 

Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová  
Telefon: 595 622 628  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz  
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Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“) bylo 
prováděno zejména dle následujících právních a jiných předpisů, souvisejících s činností orgánů 
územního celku: 

1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  
č. 128/2000 Sb.), 

2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon č. 250/2000 Sb.), 

3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.), 

4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.), 
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.), 
6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního 

rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí  
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.), 

7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky  
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy), 

8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška  
č. 323/2002 Sb.), 

9. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),  

10. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška  
č. 416/2004 Sb.), 

11. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.), 
12. zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.), 
13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.), 
14. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen 

zákon č. 90/2012 Sb.), 
15. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.), 
16. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  

č. 262/2006 Sb.), 
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), 
18. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.), 
19. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.), 
20. nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen nařízení vlády č. 37/2003 Sb.), 
21. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.), 
22. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb 

(dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204), 
23. vnitřní předpisy územního celku. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Čj.: MSK  21456/2018 Sp. zn.: KON/2736/2017/Sam 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  3/9 
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha 

 

fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800  
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz 

 

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.: 
 

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, 
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, 
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků, 
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů, 
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky  

ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, 

k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, 
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, 
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, 
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 
- ručení za závazky fyzických a právnických osob, 
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku, 
- účetnictví vedené územním celkem, 
- ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky. 

  
  

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska: 
 

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním 
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, 

- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, 
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

 
 
 

A. Výsledek přezkoumání hospodaření 
 
Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
  
 
 

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 
  
B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby  
a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
  
 
B.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 9. 2017 nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
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C. Závěr 
 
C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017 
 

 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.   
 
 
C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě 
 

 při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 
 
C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku 
 
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že 

 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 32.614,00) 

0,13 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 17.598.271,00) 

5,51 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 11,61 % 
 
 
C.4 Rozpočtová odpovědnost obce 
 

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky                 57 %
  

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 % 
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.   
  
Výše uvedené ukazatele byly stanoveny na základě údajů z účetních a finančních výkazů před jejich uzavřením 
a předáním do Centrálního systému účetních informací státu.   
 

 
Dle informací poskytnutých zástupci obce, v přezkoumávaném období obec: 
 

- neuskutečnila finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
- neúčtovala o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, 
- nehospodařila s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí 

poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 
- neručila za závazky fyzických a právnických osob. 

 
 
V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření  
i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku. 
 
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. 



 
 Čj.: MSK  21456/2018 Sp. zn.: KON/2736/2017/Sam 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  5/9 
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha 

 

fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800  
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz 

 

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny. 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek 
nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. 
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 
 
  
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 
 
 
Projednáno a zpracováno dne 23. 1. 2018   
 
Zprávu zpracovaly a sepsaly: 
Ing. Miroslava Šlégrová, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

Ing. Eliška Švaňová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

Ing. Pavla Frydrychová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 
Seznam předložených dokumentů: 
rozpočet  

- střednědobý výhled rozpočtu obce Hukvaldy na léta 2018 – 2021 schválený zastupitelstvem obce dne 
13. 12. 2016, usnesení č. 12/224, zveřejněný na internetových stránkách obce v sekci úřední deska  
od 8. 3. 2017, 

- rozpočtové provizorium obce schváleno zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2016, usnesení č. 12/233, 
- návrh rozpočtu obce zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 20. 2.  

do 8. 3. 2017,  
- rozpočet obce na rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 8. 3. 2017, usnesení č. 13/244, 

zveřejněný na internetových stránkách obce v části obecní úřad, sekci rozpočet a dotace, 
- rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem obce dne 31. 5. 2017, usnesení č. 14/266 a dne  

31. 8. 2017, usnesení č. 15/292, zveřejněna na internetových stránkách obce, v části obecní úřad, 
sekci rozpočet a dotace, 

- návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup  
od 20. 2. do 8. 3. 2017, závěrečný účet obce za rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne  
8. 3. 2017, usnesení č. 13/242, a to bez výhrad, zveřejněný na internetových stránkách, v části obecní 
úřad, sekce rozpočet a dotace, 

- rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem obce dne 6. 12. 2017, usnesení č. 16Z/2017/332,  
- rozpočtová opatření schválená radou obce dne 30. 10. 2017, usnesení č. 54R/2017/1533 a dne  

13. 11. 2017, usnesení č. 55R/2017/1524, zveřejněna na internetových stránkách obce v části úřední 
deska, 

 
účetnictví  

- výpis obratu účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek k 30. 9. 2017 (audiovizuální dílo - inv. 
č. 400013), 
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- výpis obratu účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 30. 9. 2017 (křovinořez STIHL - inv. č. 
501607, tlakový čistič STIHL - inv. č. 501608, sportovní přilba MORPHEUS 10 ks - inv. č. 501611 až 
501620, sada hadic - inv. č. 501609, zastavovací terč - inv. č. 501610, obecní vývěsná tabule 2 ks - 
inv. č. 501632 a č. 501633, kalhoty - inv. č. 501598, blůza - inv. č. 501599, kabát PATRIOT 2 ks - inv. 
č. 501560 a č. 501561, kalhoty PATRIOT 2 ks - inv. č. 501562 a č. 501563, koš CLASSIC na psí 
exkrementy 2 ks - inv. č. 501596 a č. 501597, stojanový ventilátor SENCOR - inv. č. 501650, počítač 
Lenovo IdeaCentre 2 ks - inv. č. 501647 a č. 501648), 

- účetní doklady č. 8734 ze dne 1. 9. a č. 8848 ze dne 19. 9. 2017 (pokladní doklady k zařazenému 
majetku), 

- účetní doklad č. 2211 ze dne 31. 10. 2017 (opravný doklad), 
- účetní doklady č. 15139 ze dne 22. 3., č. 15185 ze dne 11. 4., č. 15206 ze dne 19. 4., č. 15209 ze dne 

24. 4., č. 15269 ze dne 29. 5., č. 15496 ze dne 6. 9. 2017 (předpisy faktur přijatých k zařazenému 
majetku), 

- účetní doklady č. 1330 ze dne 28. 3., č. 1386 ze dne 12. 4., č. 1442 ze dne 24. 4., č. 1464 ze dne  
28. 4., č. 1598 ze dne 5. 6. a č. 2016 ze dne 18. 9. 2017 (úhrady k zařazenému majetku), 

- pokladní deník za období 09/2017,  
- účetní doklady č. 8734 - 8816 za období od 1. 9. do 13. 9. 2017 (pokladna), 
- účetní doklady č. 1936 - 1972 za období od 22. 8. do 31. 8. 2017 (banka), 
- účetní doklady č. 15453 ze dne 11. 8., č. 15460 - 15466 za období od 16. 8. do 18. 8., č. 15469 - 

15477 za období od 21. 8. do 24. 8., č. 15479 - 15481 za období od 29. 8. do 31. 8. 2017 (předpisy 
faktur přijatých),  

- účetní závěrka obce za rok 2016 schválená zastupitelstvem obce dne 8. 3. 2017, usnesení č. 13/243, 
- rekultivace skládky TDO v obci Hukvaldy - zařazení na majetkový účet dne 18. 12. 2017 na základě 

kolaudačního souhlasu (účetní doklad č. 243, inv. č. 201140), 
- účetní doklad č. 9637 ze dne 31. 12. 2017 - pořízení televize do klubu důchodců na základě 

předchozího poptávkového řízení, inv. č. 501665, 
- inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017 (inventarizační zpráva ze dne 22. 1. 2018, inventurní 

soupisy účtů 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek, 021 - Stavby, 031 - Pozemky, 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, 069 - Ostatní 
dlouhodobý finanční majetek, 311 - Odběratelé, 231 - Základní běžný účet územních samosprávných 
celků, 245 - Jiné běžné účty, 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím, účty skupiny 33, 
451 - Dlouhodobé úvěry), 

- kniha přijatých faktur v návaznosti na zůstatek účtu 321 - Dodavatelé k 31. 12. 2017, 
- pokladní deník za období 12/2017, 
- účetní doklady č. 9443 - 9543 za období od 1. 9. do 15. 12. 2017 (pokladna), 
- účetní doklady č. 2424 - 2452 za období od 21. 12. do 29. 12. 2017 (bankovní výpisy včetně předpisů 

faktur přijatých), 
- vazba zůstatků účtů 681 a 682, 684, 686 a 688 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob, 

právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených 
daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 M k 31. 12. 2017 (sloupec 3 - 
výsledek od počátku roku), 

 
odměňování 

- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za období leden - září 2017, 
- usnesení č. 13/248 zastupitelstva obce ze dne 8. 3. 2017 - schválení měsíčních odměn neuvolněným 

členům zastupitelstva obce, 
- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za období říjen - prosinec 2017, 

 



 
 Čj.: MSK  21456/2018 Sp. zn.: KON/2736/2017/Sam 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  7/9 
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha 

 

fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800  
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz 

 

účetní a finanční výkazy 
- výkaz FIN 2-12 M k 30. 9. 2017,  
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 9. 2017 v Kč, 
- výkaz příloha sestavený k 30. 9. 2017 v Kč,  
- výkaz rozvahy sestavený k 30. 9. 2017 v Kč, 
- obratová předvaha za období 09/2017, 
- příloha sestavená k 31. 12. 2017, 
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2017 v Kč, 
- výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2017, 
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2017 v Kč, 

 
příspěvkové organizace  

- sdělení příspěvku na provoz ze dne 13. 2. 2017 pro Základní školu a Mateřskou školu, Leoše Janáčka 
Hukvaldy, příspěvkovou organizaci,  

- účetní závěrka za rok 2016 Základní školy a mateřské školy L. Janáčka, Hukvaldy, příspěvkové 
organizace schválená radou obce dne 10. 4. 2017, usnesení č. 44/1229, 

 
smlouvy týkající se nemovitého majetku 

- darovací smlouva - nemovitá věc ze dne 14. 6. 2017 uzavřená s dárcem TJ Sokol Hukvaldy, z.s.  
na darování pozemků parc. č. St. 708, St. 776 a St. 777 v k. ú. Sklenov, schváleno zastupitelstvem 
obce dne 31. 5. 2017 usnesením č. 14/262, účetní doklad č. 217 ze dne 19. 6. 2017, 

- kupní smlouva ze dne 19. 7. 2017 na prodej pozemku parc. č. 1606/4 v k. ú. Rychaltice, záměr prodeje 
zveřejněn na úřední desce v období od 20. 3. do 5. 4. 2017, schváleno zastupitelstvem obce dne  
31. 5. 2017 usnesením č. 14/260, účetní doklady č. 222 ze dne 19. 7., č. 223 ze dne 20. 7., č. 214  
ze dne 31. 5. a č. 8382 ze dne 19. 7. 2017, 

- kupní smlouva ze dne 16. 6. 2017 na nákup pozemků parc. č. 733/1, č. 733/2 a č. 733/7 v k. ú. 
Sklenov, schváleno zastupitelstvem obce dne 31. 5. 2017 usnesením č. 14/265, účetní doklady č. 216 
ze dne 16. 6., č. 218 ze dne 19. 6. a č. 1673 ze dne 22. 6. 2017, 

- kupní smlouva ze dne 5. 4. 2017 na prodej pozemku parc. č. 919/54 v k. ú. Sklenov, záměr prodeje 
zveřejněn na úřední desce v období od 7. 9. do 23. 9. 2016, schváleno zastupitelstvem obce dne  
13. 12. 2016, účetní doklady č. 208 ze dne 5. 4., č. 209 ze dne 13. 4. a č. 1383 ze dne 11. 4. 2017, 

 
smlouvy o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 10. 9. 2017 spočívající ve zřízení pro oprávněného (Obec 
Hukvaldy) služebnosti inženýrské sítě dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 455/3 v k. ú. Rychaltice, 
schváleno radou obce dne 3. 7. 2017 usnesením č. 49/1393, účetní doklad č. 229 ze dne 12. 9. 2017, 
inv. č. 501652, 

- smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 9. 6. 2017 spočívající ve zřízení pro oprávněného (Obec 
Hukvaldy) služebnosti stezky a cesty na pozemcích parc. č. 381/6 a 356/1 v k. ú. Sklenov, schváleno 
radou obce dne 27. 2. 2017 usnesením č. 42/1157, účetní doklad č. 228 ze dne 24. 8. 2017, inv. č. 
501645, 

- smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 25. 9. 2017 spočívající v právu zřídit a provozovat 
vodovodní řád na pozemku parc. č. 570/2 v k. ú. Sklenov, schváleno radou obce dne 21. 8. 2017 
usnesením č. 51/1461, účetní doklad č. 232 ze dne 29. 9. 2017, 

- smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 17. 7. 2017 spočívající v právu zřídit a provozovat 
vodovodní řád na pozemcích parc. č. 339/11, č. 339/9, č. 339/10, č. 414/2 a č. 417/6 v k. ú. 
Rychaltice, schváleno radou obce dne 3. 7. 2017 usnesením č. 49/1388, účetní doklady č. 8336 ze dne 
17. 7. a č. 4194 ze dne 31. 7. 2017, 
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veřejnoprávní smlouvy 
- veřejnoprávní smlouva se subjektem TJ Sokol Hukvaldy z.s. ze dne 17. 3. 2017 ve výši Kč 302.000,-- 

na úhradu výdajů, které vznikly v roce 2017, kromě energie za prosinec 2016, vyúčtování  
do 11. 12. 2017, dotace schválená zastupitelstvem obce dne 8. 3. 2017, usnesení č. 13/246, smlouva 
zveřejněna na úřední desce obce způsobem umožňujícím dálková přístup dne 12. 4. 2017, žádost  
ze dne 26. 1. 2017, účetní doklad č. 1281 ze dne 20. 3. 2017 a č. 1978 ze dne 4. 9. 2017 – platby, 

- darovací smlouva se subjektem Podané ruce ze dne 17. 5. 2017 na částku Kč 15.000,--, dar schválený 
radou obce dne 3. 5. 2017, usnesení č. 45/1261, žádost o dar, účetní doklad č. 4118 ze dne  
15. 5. 2017, 

- vyúčtování dotace se subjektem TJ Sokol Hukvaldy ze dne 11. 12. 2017 (dotace ve výši Kč 302.000,--), 
účetní doklad č. 2439 ze dne 27. 12. 2017, 

 
ostatní smlouvy 

- darovací smlouva č. 00361/2017/RRC ze dne 2. 3. 2017 uzavřená s Moravskoslezským krajem (dárce) 
na darování 2 ks stojanů na propagační materiály ve výši Kč 10.828,98 včetně DPH, schváleno radou 
obce dne 16. 1. 2017 usnesením č. 1104/40, účetní doklad č. 204 ze dne 2. 2. 2017, inv. č. 501589  
a č. 501590, 

- darovací smlouva ze dne 18. 9. 2017 uzavřená s obdarovaným Biskupství ostravsko-opavské  
na darování sochy Panny Marie umístěné na pozemku parc. č. 318/1 v k. ú. Sklenov, schváleno 
zastupitelstvem obce dne 31. 8. 2017 usnesením č. 15/290, účetní doklad č. 230 ze dne 18. 9. 2017, 

- darovací smlouva s Vysokou školou báňskou – Technická univerzita Ostrava ze dne 11. 12. 2017  
na Kč 50.000,--, účetní doklad č. 4301 ze dne 11. 12. 2017 – předpis závazku, č. 2338 ze dne  
12. 12. 2017 – platba, 
 

smlouvy o přijetí veřejné finanční podpory 
- ÚZ 212 - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06384/2016/KH ze dne  

7. 11. 2016 na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši  
Kč 225.000,--, vyúčtování do 30. 9. 2017, schválení dotace radou obce dne 17. 10. 2016, usnesení  
č. 36/987, účetní doklad č. 1435 ze dne 21. 4. 2017 - příjem finančních prostředků, pořízení hasičského 
auta – inv. č. 201116 (účetní doklad č. 15131 ze dne 20. 3. 2017 – předpis závazku, č. 1338 ze dne  
30. 3. 2017 - platba), závěrečné vyúčtování dotace ze dne 2. 6. 2017 – účetní doklad č. 207 ze dne  
1. 3. 2017 – zúčtování dotace a zařazení do majetku na základě předávacího protokolu ze dne  
1. 3. 2017,  

- ÚZ 615 - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00311/2016/RRC ze dne 
18. 2. 2016 na projekt „Nástavba odborných učeben ve 4. patře ZŠ a MŠ Leoše Janáčka  
na Hukvaldech“ ve výši Kč 145.000,--, vyúčtování do 30. 7. 2017, dotace schválená dotace radou obce 
dne 18. 1. 2016, usnesení č. 24/572, účetní doklad č. 2209 ze dne 9. 3. 2017 – příjem finančních 
prostředků, závěrečné vyúčtování projektu ze dne 9. 5. 2017, účetní doklad č. 1649 ze dne 19. 6. 2017 
– doplatek finančních prostředků, 

- ÚZ 607 - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01556/2017/RRC ze dne 
30. 5. 2017 na projekt „Výměna osvětlení v ZŠ a MŠ Leoše Janáčka na Hukvaldech v objektu „U“ – 
pavilon 01“ ve výši Kč 300.000,--, vyúčtování do 30. 11. 2017, dotace schválená radou obce dne  
10. 4. 2017, usnesení č. 44/117, účetní doklad č. 1648 ze dne 19. 6. 2017 - příjem finančních 
prostředků, vyúčtování dotace ze dne 4. 10. 2017 – vrátka ve výši Kč 4.581.32, 

- ÚZ 98071 – výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve výši  
Kč 54.364,-- (účetní doklad č. 2095 ze dne 6. 10. 2017), včetně dokladů týkajících se čerpání dotace  
ve výši Kč 30.083,13, 
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- ÚZ 341 – smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01983/2017/KPP ze dne 
23. 6. 2017 na realizaci projektu Hukvaldské obrazy Jana Václava Sládka ve výši Kč 108.000,--, dotace 
schválena radou obce dne 3. 5. 2017, usnesení č. 45/R/2017/1251, účetní doklad č. 1859 ze dne  
7. 8. 2017 – příjem finančních prostředků, závěrečné vyúčtování dotace ze dne 13. 12. 2017, 
vyčerpáno Kč 106.100,--, účetní doklady č. 4339 ze dne 31. 12. 2017 – vyúčtování dotace, č. 2391  
ze dne 13. 12. 2017 – vrátka nevyčerpané části dotace (čerpání - účetní doklady č. 15669 ze dne  
20. 11. 2017 – předpis závazku, č. 2312 ze dne 28. 11. 2017 – platba, č. 2086 ze dne 3. 10. 2017,  
č. 2221 ze dne 3. 11. 2017 a č. 2347 ze dne 30. 11. 2017 - platby), 

 
veřejné zakázky  

- smlouva o dílo se společností EB-elektro Bartoš s.r.o. ze dne 9. 6. 2017 na „Výměnu osvětlení v ZŠ  
a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy, objekt „U“ – pavilon 01“ na částku Kč 1.366.132,-- bez DPH, smlouva 
schválená radou obce dne 22. 5. 2017, usnesení č. 46/1300, smlouva uveřejněna na profilu zadavatele 
dne 13. 6. 2017, dodatek č. 1 ze dne 22. 8. 2017 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 6. 2017 – změna ceny 
díla – zvýšení o Kč 24.582,--, dodatek schválen radou obce dne 21. 8. 2017, usnesení č. 51/1459  
a zveřejněn na profilu zadavatele dne 28. 8. 2017, včetně podkladů k veřejné zakázce malého rozsahu 
(výzva k podání cenové nabídky ze dne 10. 4. 2017, oslovení 6 firem dne 11. 4. 2017, rozhodnutí  
o výběru dodavatele ze dne 3. 5. 2017, nabídky 4 firem, oznámení o výsledku veřejné zakázky ze dne 
6. 5. 2017, rozhodnutí rady obce ze dne 3. 5. 2017, č. 45/1247 – schválení cenové nabídky), účetní 
doklady č. 15363 ze dne 7. 7. 2017, č. 15452 ze dne 11. 8. 2017, č. 15478 ze dne 25. 8. 2017 – 
předpis závazku, č. 1756 ze dne 13. 7. 2017, č. 1894 ze dne 15. 8. 201, č. 2008 ze dne 13. 9. 2017 – 
platba, č. 225 ze dne 11. 8. 2017 – zařazení do majetku, 

- smlouva o dílo se společností JACKO, projekty & vozovny, s.r.o. ze dne 25. 8. 2017 na zpracování 
projektové dokumentace stavby „Místní komunikace za školou – bývalé rybníky, k.ú. Sklenov“  
na Kč 278.300,--, smlouva schválená radou obce dne 21. 8. 2017, usnesení č. 51/1455, včetně 
podkladů k veřejné zakázce malého rozsahu (výzva k podání cenové nabídky ze dne 27. 7. 2017, 
žádost o zpracování cenové nabídky ze dne 27. 7. 2017, hodnocení cenových nabídek ze dne  
21. 8. 2017 – 2 nabídky, oznámení výsledků výběrového řízení ze dne 24. 8. 2017), 

- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Hukvaldské obrazy Jana Václava Sládka" 
(výzva o zpracování cenové nabídky ze dne 28. 4. 2017, žádost o zpracování nabídky ze dne  
2. 5. 2017, osloveny 2 firmy, cenové nabídky 2 společností, usnesení č. 46/1290 rady obce ze dne  
22. 5. 2017 - výběr dodavatele), účetní doklad č. 2312 ze dne 28. 11. 2017 – platba, č. 15669 ze dne 
20. 11. 2017 – předpis závazku), 

 
vnitřní směrnice  

- směrnice č. 1/2017 upravující oběh účetních dokladů s účinností od 2. 10. 2017, 
- směrnice č. 4/2017 k podpisovým vzorům s účinností od 2. 10. 2017, 
- směrnice č. 1/2016 k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji s účinností od 1. 1. 2017, 
- směrnice č. 1/2007 určující postupy v účetnictví a evidenci majetku s platností dne 25. 7. 2007 včetně 

dodatků. 
- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 27. 11. 2017, 
- zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 11. 2017. 
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