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 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hukvaldy,  
 IČ 00297194 za rok 2018 

 
  

Na základě písemné žádosti ze dne 23. 1. 2018 provedla kontrolní skupina ve složení: 
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Miroslava Šlégrová kontrolor pověřený řízením 464/03/2018 2569 
Ing. Eliška Švaňová kontrolor 465/03/2018 2736 

 
dne 23. 1. 2019 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2018, místem provedení přezkoumání 
hospodaření byl obecní úřad Hukvaldy. 
 
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 12. 9. 2018. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 23. 1. 2019. 
  
 
Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření: 

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

 
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 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  
9. 10. 2018. 

Čj.: MSK  15118/2019                        

Sp. zn.: 
KON/2904/2018/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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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. 

 
 
Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzorku finančních, účetních  
a majetkoprávních operacích: 

- akce "výtah v domě s pečovatelskou službou v obci Hukvaldy - stavební úpravy", 
- akce "sociální zařízení ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy - 3. část", 
- akce "výtah v Domě s pečovatelskou službou v obci Hukvaldy - kabina", 
- akce „Rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích“, 
- akce „Antonín Kroča – malíř života a duše“, 
- akce „Nástavba odborných učeben ve 4. patře ZŠ a MŠ Leoše Janáčka na Hukvaldech“, 
- majetkoprávní smlouvy - darovací smlouva ze dne 17. 1. 2018, kupní smlouvy ze dne 29. 1. 2018,  

16. 4. 2018, 17. 7. 2018, 3. 9. 2018, 20. 9. 2018 a 13. 12. 2018, nájemní smlouva ze dne 30. 8. 2018, 
- pořízení dlouhodobého majetku - automobilu VW Transporter, stavby dešťové kanalizace, svítidel, 

zídky, 
- dotace na volby prezidenta a do zastupitelstev obcí. 

 
 
Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“. 
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2018 
 
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. 
 

 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.   
 

 
A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě 
 

 při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 
 
A.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) 

0,14 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 17.522.007,15) 

6,53 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 11,47 % 
 
 
A.4 Rozpočtová odpovědnost obce 
 

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky  46,00 % 
    

 
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.   
 
 
  
 

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných  
při přezkoumání hospodaření za rok 2017 
 
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl 
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
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C. Upozornění 
 

- Obec uzavřela smlouvu o dílo s firmou MASTAV - Matúš Szilágy za nabídkovou cenu Kč 264.074,31,-- 
bez DPH na realizaci akce "výtah v domě s pečovatelskou službou v obci Hukvaldy - stavební úpravy". 
V průběhu realizace došlo v důsledku víceprací k navýšení ceny o Kč 28.746,69 bez DPH. K tomuto 
navýšení došlo pouze na základě ústní domluvy s dodavatelem po vyhodnocení nutných změn. 
Doporučujeme nechat vždy projednat radou obce nejen uzavření smlouvy o dílo, ale případné změny 
řešit řádně schváleným dodatkem ke smlouvě. Pro informaci uvádíme, že konečná cena  
po zapracování víceprací nepřesáhne cenovou nabídku v pořadí druhého uchazeče o veřejnou zakázku.  

 
 
 
 
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, 
- nezastavila majetek ve svém vlastnictví ve prospěch třetích 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. 
 
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. 
 
 
Zprávu zpracovaly a sepsaly: 

Ing. Miroslava Šlégrová, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

Ing. Eliška Švaňová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
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Seznam předložených dokumentů: 
akce "výtah v domě s pečovatelskou službou v obci Hukvaldy - stavební úpravy" 

- poklady k veřejné zakázce malého rozsahu (výzva k podání nabídek zaslaná 4 firmám, přijaté nabídky 
od 2 firem, oznámení o vybraném uchazeči, rada obce rozhodla dne 6. 2. 2018 na základě posouzení  
a hodnocení nabídek o zadání zakázky firmě MASTAV - Matúš Szilágy za nabídkovou cenu  
Kč 264.074,31,-- bez DPH), 

- smlouva o dílo uzavřená s firmou MASTAV - Matúš Szilágy dne 13. 4. 2018 na "výtah v domě  
s pečovatelskou službou v obci Hukvaldy - stavební úpravy" za cenu Kč 264.074,31,-- bez DPH, 
uzavření smlouvy schváleno radou obce dne 6. 3. 2018, k navýšení ceny díla o Kč 28.746,69 bez DPH 
došlo pouze ústní dohodou,  

- fakturace dle smlouvy: účetní doklady č. 15343 ze dne 1. 6. 2018, č. 15417 a 15418 ze dne  
29. 6. 2018, 

- úhrady: účetní doklady č. 2674 ze dne 11. 6. 2018, č. 2795 a 2796 ze dne 10. 7. 2018, výdaj 
rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018, 

- zařazení na majetkový účet obce na základě předávacího protokolu ze dne 29. 8. 2018, účetní doklad  
č. 231 ze dne 29. 8. 2018, 

 
akce "sociální zařízení ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy - 3. část" 

- poklady k veřejné zakázce malého rozsahu (výzva k podání nabídek zaslaná 3 firmám, nabídku podala 
pouze jedna firma, rada obce rozhodla dne 26. 3. 2018 na základě posouzení a hodnocení nabídek  
o zadání zakázky společnosti ELIN servis s.r.o. za nabídkovou cenu Kč 1.456.748,59,-- bez DPH), 

- smlouva o dílo uzavřená se společností ELIN servis s.r.o. dne 3. 5. 2018 na provedení díla "sociální 
zařízení ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy - 3. část" za cenu Kč 1.456.748,59,-- bez DPH, uzavření 
smlouvy schváleno radou obce dne 16. 4. 2018, smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne  
4. 5. 2018,  

- dodatek č. 1 uzavřen dne 10. 9. 2018, uzavření dodatku č. 1 schváleno radou obce dne 3. 9. 2018, 
předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla do 31. 8. 2018 a změna ceny o vícepráce  
a méněpráce na celkovou hodnotu Kč 1.599.654,35 bez DPH, dodatek č. 1 zveřejněn na profilu 
zadavatele dne 12. 9. 2018, 

- fakturace dle smlouvy: účetní doklady č. 15446 ze dne 12. 7. 2018, č. 15519 ze dne 15. 8. 2018  
a č. 15575 ze dne 10. 9. 2018, 

- zařazení na majetkový účet obce - účetní doklad č. 232 ze dne 31. 8. 2018, 
- úhrady: účetní doklady č. 2811 ze dne 12. 7. 2018, č. 2936 ze dne 15. 8. 2018 a č. 3055 ze dne  

10. 9. 2018, výdaj rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018, informace o skutečně 
uhrazené hodnotě zakázky zveřejněna na profilu zadavatele, 

- provedení díla "sociální zařízení ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy - 3. část" bude částečně kryto 
investiční dotací poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje a to dle smlouvy č. 04723/2018/RRC 
uzavřené dne 18. 5. 2018 na Kč 400.000,-- (ÚZ 608), přijetí dotace v max. výši Kč 400.000,-- (včetně 
smlouvy) bylo schváleno radou obce dne 26. 3. 2018, usnesení č. 61R/2018/1610, vyúčtování  
dle smlouvy do 25. 1. 2019, první část dotace ve výši Kč 320.000,-- byla přijata dne 11. 6. 2018 (účetní 
doklad č. 2669 ze dne 11. 6. 2018), závěrečné vyúčtování ze dne 15. 10. 2018, účetní doklad č. 3320 
ze dne 8. 11. 2018 - doplatek finančních prostředků, 

 
akce "výtah v Domě s pečovatelskou službou v obci Hukvaldy - kabina" 

- poklady k veřejné zakázce malého rozsahu (výzva k podání nabídek zaslaná 3 firmám, přijaté nabídky 
od oslovených firem, oznámení o vybraném uchazeči, rada obce rozhodla dne 6. 2. 2018 na základě 
posouzení a hodnocení nabídek o zadání zakázky firmě LIFT SERVIS s.r.o. za nabídkovou cenu  
Kč 646.490,-- bez DPH), 
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- smlouva o dílo uzavřená se společností LIFT SERVIS s.r.o. dne 10. 4. 2018 na dodávku a montáž 
výtahu v Domě s pečovatelskou službou za cenu Kč 649.490,-- bez DPH, uzavření smlouvy schváleno 
radou obce dne 6. 3. 2018, smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 17. 4. 2018, 

- fakturace dle smlouvy: účetní doklady č. 15419 ze dne 30. 6. 2018, č. 15545 ze dne 30. 8. 2018  
a č. 15601 ze dne 17. 9. 2018, 

- úhrady: účetní doklady č. 2797 ze dne 10. 7. 2018, č. 3012 ze dne 3. 9. 2018 a č. 3099 ze dne  
18. 9. 2018, výdaj rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018, 

- zařazení na majetkový účet obce na základě předávacího protokolu ze dne 29. 8. 2018, účetní doklad  
č. 231 ze dne 29. 8. 2018, 

 
akce „Rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích“ 

- smlouva o dílo se společností Beskydská vodárenská s.r.o. ze dne 2. 7. 2018 na stavbu "Rozšíření 
vodovodní sítě v Krnalovicích" na Kč 1.823.826,69 bez DPH, smlouva schválená radou obce dne  
11. 6. 2018, usnesení č. 64R/2018/1679 a zveřejněna na profilu zadavatele dne 2. 7. 2018, 

- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (schválení výzvy, složení hodnotící komise a oslovení 
firem radou obce ze dne 16. 4. 2018, usnesení č. 62R/2018, výzva k podání nabídky ze dne  
16. 4. 2018, seznam oslovených společností ze dne 16. 4. 2018 - 5 firem, doručenky ze dne  
16. 4. 2018, evidence veřejné zakázky na profilu zadavatele ze dne 17. 4. 2018, dodatečné informace  
k zadávacím podmínkám č. 1 ze dne 26. 4. 2018 zveřejněné na profilu zadavatele dne 26. 4. 2018, 
ustanovení hodnotící komise ze dne 16. 4. 2018, čestné prohlášení ze dne 9. 5. 2018, seznam 
podaných nabídek ze dne 9. 5. 2018 - 8 nabídek, protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne  
9. 5. 2018, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9. 5. 2018, oznámení o výběru dodavatele 
ze dne 14. 5. 2018, dodejky ze dne 16. 5. 2018, písemná zpráva zadavatele ze dne 2. 7. 2018), 

- účetní doklady č. 15508 ze dne 13. 8. 2018, č. 15618 a č. 15619 ze dne 27. 9. 2018 – předpis závazku, 
č. 2978 ze dne 21. 8. 2018, č. 3162 ze dne 3. 10. 2018 a č. 3218 ze dne 18. 10. 2018 – platba 
(vyfakturovaná cena odpovídá ceně uvedené ve smlouvě o dílo), skutečně uhrazená cena zveřejněna 
na profilu zadavatele, 

- finanční prostředky zajištěny v rámci schváleného rozpočtu a rozpočtovým opatřením č. 2, schváleným 
zastupitelstvem obce dne 28. 5. 2018, usnesení č. 18Z/2018/371 – navýšení o 2.095,5 tis. Kč, 

- ÚZ 325 - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04730/2018/ŽPZ ze dne 
23. 5. 2018 na akci "rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích" na Kč 2.095.500,--, realizace  
do 14. 9. 2019, dotace schválená radou obce dne 26. 3. 2018, usnesení č. 61R/2018/1611, účetní 
doklad č. 3541 ze dne 21. 12. 2018 – příjem finančních prostředků, předběžné vyúčtování dotace  
ze dne 4. 1. 2019, účetní doklad č. 4309 ze dne 31. 12. 2018 – vyúčtování dotace, 

další náklady na akci 
- technický dozor - smlouva o dílo se společností LAVI ENGINEERING s.r.o. ze dne 8. 7. 2018 na výkon 

technického dozoru na stavbě na Kč 157.300,-- s DPH, smlouva schválená radou obce dne 16. 7. 2018, 
usnesení č. 66R/2018/1743, účetní doklad č. 15649 ze dne 8. 10. 2018 – předpis závazku, č. 3239  
ze dne 22. 10. 2018 – platba, 

- projektová dokumentace - objednávka ze dne 19. 10. 2016 schválená radou obce dne 17. 10. 2016, 
objednávka – rozšíření objednávky na projekční a geodetické práce ze dne 14. 7. 2017, účetní doklad 
č. 15601 ze dne 23. 10. 2017 a č. 15047 ze dne 1. 2. 2018 – přepis závazku, č. 2195 ze dne  
26. 10. 2017 a č. 2153 ze dne 9. 2. 2018 - platba,  

- realizace veřejné zakázky - příkazní smlouva VZ 015/2018 se společností Seller Moravia s.r.o. ze dne 
10. 4. 2018 na Kč 26.620,--, smlouva schválená radou obce dne 26. 3. 2018, usnesení  
č. 61R//2018/622, účetní doklad č. 15193 ze dne 18. 4. 2018, č. 15273 ze dne 14. 5. 2018 a č. 15476 
ze dne 1. 8. 2018 – předpis závazku, č. 2437 ze dne 24. 4. 2018, č. 2553 ze dne 17. 5. 2018 a č. 2920 
ze dne 14. 8. 2018 – platba, 
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akce „Antonín Kroča – malíř života a duše“ 

- ÚZ 341 - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06697/2018/KPP ze dne 
18. 7. 2018 na projekt „Antonín Kroča – malíř života a duše“ na částku Kč 140.000,--, vyúčtování 
dotace do 30. 11. 2018, účetní doklad č. 2989 ze dne 24. 8. 2018 – příjem finančních prostředků, 
dotace schválená radou obce dne 14. 5. 2018, usnesení č. 63R/2018/1683,  

- rozpočtové opatření č. 2 schválené zastupitelstvem obce dne 28. 5. 2018, usnesení č. 18Z/2018/371, 
- závěrečné vyúčtování dotace poskytovateli ze dne 2. 1. 2019, vrátka Kč 4.750,--, účetní doklad č. 4318 

ze dne 31. 12. 2018 – zúčtování dotace do výnosů, 
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (žádost o zpracování cenové nabídky ze dne 22. 5. 2018 – 

oslovení 3 firem, výběrové řízení ze dne 11. 6. 2018, usnesení č. 64R/2018/1706 rady obce ze dne  
11. 6. 2018 – výběr dodavatele, oznámení o výsledku veřejné zakázky ze dne 12. 6. 2018), objednávka 
u společnosti Czech Print Center, a.s. ze dne 19. 6. 2018 na Kč 170.500,--, 

- účetní doklad č. 15782 ze dne 28. 11. 2018 – předpis závazku, č. 3427 ze dne 30. 11. 2018 – platba 
- další náklady 
- dohoda o provedení prací ze dne 2. 5. 2018 na fotografování výtvarných prací, mzdový list za období 

květen – říjen, vyplaceno Kč 50.000,--, dohoda o provedení prací ze dne 2. 5. 2018 na zpracování 
textu, mzdový list za období květen – říjen, vyplaceno Kč 50.000,--, 

 
akce „Nástavba odborných učeben ve 4. patře ZŠ a MŠ Leoše Janáčka na Hukvaldech“ 

- ÚZ 615 - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00311/2016/ÚPS 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,--, přijetí dotace schváleno radou obce dne 18. 1. 2016, usnesení  
č. 24/572, účetní doklad č. 2209 ze dne 9. 3. 2016 – příjem dotace, průběžné vyúčtování dotace ze dne 
27. 12. 2016, průběžné vyúčtování dotace ze dne 9. 5. 2017, závěrečné vyúčtování dotace ze dne  
9. 5. 2017, účetní doklad č. 1649 ze dne 19. 6. 2017 – příjem finančních prostředků, 

- smlouva o dílo č. 02/2016 IROP se společností Seller Morava s.r.o. ze dne 30. 6. 2016 na podání 
žádosti o dotaci na nástavbu odborných učeben na Kč 102.850,--, účetní doklad č. 15090 ze dne  
22. 2. 2017 – předpis závazku, č. 1224 ze dne 28. 2. 2017 – platba, 

- smlouva o dílo se společností Projekty statika s.r.o. ze dne 1. 8. 2015 na stavební povolení na akci 
nástavba odborných učeben na Kč 133.900,--,  

- účetní doklad č. 15084 ze dne 4. 3. 2016 – předpis závazku, č. 2241 ze dne 17. 3. 2016 – platba, 
další náklady 
- účetní doklad č. 6660 ze dne 18. 2. 2016 za stavení povolení, účetní doklad č. 15017 ze dne  

21. 1. 2016 – předpis závazku a č. 2076 ze dne 28. 1. 2016 – platba (zpracování a podání žádosti  
o dotaci), 

 
majetkoprávní smlouvy - darovací smlouva ze dne 17. 1. 2018, kupní smlouvy ze dne 29. 1. 2018, 
16. 4. 2018, 17. 7. 2018, 3. 9. 2018, 20. 9. 2018 a 13. 12. 2018, nájemní smlouva ze dne  
30. 8. 2018 

- darovací smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti na pořízení pozemku darem p.č. 1836 v k.ú. 
Rychaltice ze dne 17. 1. 2018, pořízení pozemku darem schváleno zastupitelstvem obce dne  
6. 12. 2017, usnesení č. 16Z/2017/407, právní účinky ze dne 24. 1. 2018, účetní doklad č. 201 ze dne 
17. 1. 2018 - zařazení do majetku, 

- kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 535/1 v k.ú. Rychaltice ze dne 29. 1. 2018, záměr prodeje 
schválen zastupitelstvem obce dne 31. 8. 2017, usnesení č. 15Z/2017/284 a zveřejněn od 6. 9.  
do 22. 9. 2017, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 6. 12. 2017, usnesení č. 16Z/2017/308, 
právní účinky ze dne 30. 1. 2018, účetní doklad č. 202 ze dne 29. 1. 2018 – předpis pohledávky, č. 203 
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ze dne 30. 1. 2018 – vyřazení z majetku, č. 6417 ze dne 29. 1. 2018 – platba, žádost ze dne  
20. 7. 2017, 

- kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 467/5 v k.ú. Rychaltice ze dne 16. 4. 2018, záměr prodeje 
schválen zastupitelstvem obce dne 6. 12. 2017, usnesení 16Z/2017/409 a zveřejněn od 20. 12. 2017 
do 5. 1. 2018, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 28. 2. 2018, usnesení č. 17Z/2018/1547, 
právní účinky ze dne 19. 4. 2018, účetní doklad č. 210 ze dne 16. 4. 2018 – předpis pohledávky, č. 212 
ze dne 19. 4. 2018 – vyřazení z majetku, č. 7324 ze dne 16. 4. 2018 - platba, žádost ze dne  
4. 12. 2017, 

- kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene na koupi pozemků p.č. 476 a 78, jehož součástí je 
stavba č. ev. 113 v k.ú. Sklenov ze dne 17. 7. 2018, koupě nemovitosti a pozemků schváleno 
zastupitelstvem obce dne 6. 12. 2017, usnesení č. 16Z/2017/307, věcné břemeno na vodovod a vstup 
a vjezd na pozemek schválen radou obce dne 14. 5. 2018, usnesení č. 63R/2018/1688, účetní doklad  
č. 223 ze dne 17. 3. 2018 – předpis závazku, č. 227 ze dne 30. 7. 2018 – zařazení do majetku, č. 2897 
ze dne 2. 8. 2018 – platba, 

- kupní smlouva uzavřená dne 3. 9. 2018 na nákup pozemku p.č. St.189/1 (jehož součástí je stavba č.p. 
122) a pozemku p.č. St. 189/2 (jehož součástí je stavba č.p. 196) v k.ú. Rychaltice za kupní cenu  
Kč 1.200.000,--, nákup nemovitostí byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. 5. 2018 (současně 
zastupitelstvo obce schválilo záměr realizovat v nabytých nemovitostech zřízení obecních bytů), výdaj 
dle kupní smlouvy je kryt rozpočtovým opatřením č. 2 (schváleno zastupitelstvem obce dne  
28. 5. 2018), účetní doklady č. 241 ze dne 27. 9. 2018 (zařazení na majetkové účty) a č. 3049 ze dne 
10. 9. 2018 a č. 3056 ze dne 12. 9. 2018 (úhrada), 

- kupní smlouva uzavřená dne 20. 9. 2018 se společností GasNet, s.r.o. na úplatný převod plynárenského 
zařízení - STL plynovodní přípojky k hasičské zbrojnici v Rychalticích, č.p. 224, schváleno 
zastupitelstvem obce dne 27. 8. 2018, účetní doklady č. 239 a 240 ze dne 20. 9. 2018, 

- kupní smlouva uzavřená dne 13. 12. 2018 na prodej pozemku p.č. St. 142/6 (jehož součástí je stavba 
č.p. 110) a pozemku p.č. 1309 v k. ú. Sklenov, záměr prodeje byl zveřejněn v období od 14. 6.  
do 2. 7. 2018, schváleno zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2018, účetní doklady č. 253 ze dne  
13. 12. 2018 (předpis), č. 255 ze dne 17. 12. 2018 (vyřazení) a č. 3479 ze dne 14. 12. 2018 (úhrada), 

- nájemní smlouva uzavřená dne 30. 8. 2018 se společností BENDITO MORAVA s.r.o. - předmětem 
smlouvy je nájem prostor v budově č. p. 4 na pozemku p. č. St. 140/1 v k. ú. Sklenov, předmět nájmu 
bude využíván za účelem provozování řeznictví a bistra, nájem je sjednán na dobu neurčitou  
od 1. 9. 2018, záměr pronájmu byl zveřejněn v období od 2. 12. do 19. 12. 2016, schváleno radou 
obce dne 6. 8. 2018, časová prodleva mezi zveřejněním záměru a podepsáním smlouvy byla způsobena 
prováděním oprav v předmětné budově, 

 
pořízení dlouhodobého majetku - automobilu VW Transporter, stavby dešťové kanalizace, 
svítidla, zídka 

- automobil VW Transporter - inv. č. 201145 (účetní doklad č. 211 ze dne 17. 4. 2018 – zařazení  
do majetku), darovací smlouva s ČR – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje (dárce)  
na pořízení automobilu VW Transporter 2,0i ze dne 17. 4. 2018, pořízení automobilu darem schváleno 
zastupitelstvem obce dne 28. 2. 2018, usnesení č. 17Z/2018/351, 

- stavba dešťové kanalizace - inv. č. 201143 (účetní doklad č. 206 ze dne 19. 3. 2018 – předpis závazku, 
č. 207 ze dne 2. 2018 – zařazení do majetku, č. 2311 ze dne 29. 3. 2018 – platba), kupní smlouva  
na koupi inženýrské stavby – stavby dešťové kanalizace umístěné na pozemku p.č. 710/3 v k.ú. 
Rychaltice a pozemcích p.č. 808/6, 1251/14, 1251/13, 1251/35 a 1251/32 v k.ú. Sklenov  
za Kč 240.000,-- ze dne 19. 3. 2018, koupě schválena zastupitelstvem obce dne 28. 2. 2018, usnesení 
č. 17Z/2018/349, 



 
 Čj.: MSK  15118/2019 Sp. zn.: KON/2904/2018/Sam 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  9/12 
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 

 

- svítidla – inv. č. 201151 (účetní doklad č. 222 ze dne 13. 7. 2018 – zařazení do majetku, č. 15493  
ze dne 7. 8. 2016 – předpis závazku, č. 2929 ze dne 14. 8. 2018 - platba), 

- zídka - inv. č. 201144 (účetní doklad č. 213 ze dne 20. 4. 2018 - zařazení do majetku, č. 15197 ze dne 
20. 4. 2018 - předpis závazku, č. 2439 ze dne 24. 4. 2018 - platba), 

- výpisy obratů účtů 021 - Stavby, 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých 
věcí, 031 - Pozemky k 31. 8. 2018, 

 
dotace na volby prezidenta a do zastupitelstev obcí 

- ÚZ 98 008 - neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky, přijetí dotace 
ve výši Kč 64.718,-- (účetní doklad č. 2024 ze dne 10. 1. 2018), dohody o provedení práce (3) 
uzavřené dne 2. 1. a 10. 1. 2018, účetní doklady k čerpání dotace, předběžné vyúčtování ze dne  
7. 3. 2018, 

- ÚZ 98187 – dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí ve výši Kč 64.372,--, účetní 
doklad č. 3134 ze dne 26. 9. 2018 – příjem finančních prostředků, rozpočtové opatření č. 5 schválené 
radou obce dne 24. 9. 2018, usnesení č. 69R/2018/798, předběžné vyúčtování ze dne 30. 11. 2018  
na Kč 48.019,32, včetně účetních dokladů, účetní doklad č. 4310 ze dne 31. 12. 2018 – vyúčtování 
voleb, 

 
rozpočet  

- návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 20. 11. do 7. 12. 2017,  
- rozpočet obce na rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 8. 12. 2018, usnesení č. 16Z/2017/322  

a zveřejněn na internetových stránkách obce v sekci úřední deska dne 29. 12. 2017, 
- střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2018 - 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 13. 2. 2016, 

usnesení č. 12Z/2016/224 a zveřejněn na internetových stránkách obce v sekci úřední deska dne  
8. 3. 2017,  

- návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 11. 5.  
do 27. 5. 2018, 

- závěrečný účet obce za rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 28. 5. 2018, usnesení  
č. 18Z/2018/369 a to bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách obce v sekci úřední deska 
dne 11. 6. 2018, 
 

účetní a finanční výkazy  
- výkaz Fin 2-12 M k 31. 8. 2018, 
- obratová předvaha sestavená k 31. 12. 2018, 
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2018 v Kč, 
- výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2018, 

 
účetnictví 

- účetní závěrka obce k 31. 12. 2017 schválená zastupitelstvem obce dne 28. 5. 2018, usnesení  
č. 18Z/2018/370,  

- inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 (inventarizační zpráva ze dne 22. 1. 2019, plán 
inventur schválený radou obce dne 12. 11. 2018, záznam o proškolení členů inventarizačních komisí  
ze dne 21. 12. 2018, inventurní soupisy všech účtů), 

- kniha přijatých faktur v návaznosti na zůstatek účtu 321 - Dodavatelé k 31. 12. 2018, 
- účetní doklad č. 250 ze dne 30. 11. 2018 - vyřazení zmařených investic v celkové hodnotě  

Kč 84.921,20, dle schválení radou obce dne 12. 11. 2018 (1R/2018/20), 
- směrnice č. 2/2017 - evidence a účtování majetku, schválená radou obce dne 2. 10. 2017, 
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odměňování 
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 6. 12. 2017 - stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

obce s účinností od 1. 1. 2018, 
- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za období leden - srpen 2018, 
- podklady k odměnám členů zastupitelstva obce za období září - prosinec 2018, 
- usnesení č. 1Z/2018/27 zastupitelstva obce ze dne 5. 11. 2018 - schválení odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva obce, 
 
darovací smlouvy 

- darovací smlouva se subjektem Futsal team Růžové tlapičky ze dne 28. 5. 2018 na částku Kč 20.000,--, 
dar schválen radou obce dne 14. 5. 2018, usnesení č. 63R/2018/1679, účetní doklad č. 4106 ze dne 
28. 5. 2018 – předpis závazku, č. 2636 ze dne 31. 5. 2018 - platba, žádost ze dne 13. 10. 2017, 

- darovací smlouva se subjektem Myslivecký spolek Hukvaldy ze dne 28. 5. 2018 na částku Kč 10.000,--, 
dar schválen radou obce dne 14. 5. 2018, usnesení č. 63R/2018/1678, účetní doklad č. 4106 ze dne 
28. 5. 2018 – předpis závazku, č. 2636 ze dne 31. 5. 2018 – platba, žádost ze dne 26. 10. 2017, 

- darovací smlouva se fyzickou osobou ze dne 8. 6. 2018 na částku Kč 20.000,--, dar schválen radou 
obce dne 14. 5. 2018, usnesení č. 63R/2018/1675, účetní doklad č. 4134 ze dne 8. 6. 2018 – předpis 
závazku, č. 2670 ze dne 11. 6. 2018 - platba, žádost ze dne 27. 10. 2017, 

  
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hukvaldy se subjektem Sdružení rodičů ZŠ a MŠ  
L. Janáčka, z.s. ze dne 15. 3. 2018 na Kč 95.000,-- na úhradu výdajů vzniklých v roce 2018, vyúčtování 
do 30. 11. 2018, dotace a smlouva schváleny zastupitelstvem obce dne 28. 2. 2018, usnesení  
č. 17Z/2018/1580, smlouva zveřejněna na úřední desce od 29. 3. 2018, účetní doklad č. 2295 ze dne 
21. 3. 2018 – platby, žádost ze dne 7. 11. 2017, 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hukvaldy se subjektem TJ Sokol Hukvaldy z.s. ze dne  
15. 3. 2018 na Kč 288.000,-- na úhradu výdajů vzniklých v roce 2018, vyúčtování do 30. 11. 2018, 
dotace a smlouva schváleny zastupitelstvem obce dne 28. 2. 2018, usnesení č. 17Z/2018/1580, 
smlouva zveřejněna na úřední desce od 29. 3. 2018, účetní doklad č. 2286 ze dne 16. 3. 2018  
a č. 2956 ze dne 20. 8. 2018 – platby, žádost ze dne 31. 10. 2017, 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hukvaldy se subjektem Charita Frenštát pod Radhoštěm 
ze dne 24. 8. 2018 na Kč 45.000,-- na úhradu výdajů vzniklých v roce 2018, dotace a smlouva 
schváleny radou obce dne 16. 7. 2018, usnesení č. 66R/2018/1749, účetní doklad č. 2994 ze dne  
27. 8. 2018 – platba, žádost ze dne 11. 7. 2018, 

- darovací smlouva uzavřená dne 2. 10. 2018 se Sborem dobrovolných hasičů Rychaltice (obdarovaný) - 
předmětem smlouvy je darování automobilu AVIA, schváleno zastupitelstvem obce dne 27. 8. 2018, 
účetní doklad č. 243 ze dne 2. 10. 2018, 

- protokol o výsledku kontroly dotace poskytnuté z rozpočtu obce TJ Sokol Hukvaldy z.s. ze dne  
10. 12. 2018, schváleno radou obce dne 17. 12. 2018, vyúčtování dotace - účetní doklad č. 4316  
ze dne 31. 12. 2018, 

- protokol o výsledku kontroly dotace poskytnuté z rozpočtu obce Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L. Janáčka, 
z.s. ze dne 30. 11. 2018, schváleno radou obce dne 3. 12. 2018, vyúčtování dotace - účetní doklad  
č. 4315 ze dne 31. 12. 2018, 

- protokol o výsledku kontroly dotace poskytnuté z rozpočtu obce Charitě Frenštát pod Radhoštěm  
ze dne 30. 11. 2018, schváleno radou obce dne 3. 12. 2018, vyúčtování dotace - účetní doklad č. 4314 
ze dne 31. 12. 2018, 

 
 



 
 Čj.: MSK  15118/2019 Sp. zn.: KON/2904/2018/Sam 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
11/12 

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 

 

smlouvy o zřízení věcného břemene 
- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-80009858/6 se společností ČEZ Distribuce, 

a.s. na pozemek p.č. 1242/2 v k.ú. Sklenov na podzemní kabelové vedení NN 0,4kV ze dne 9. 5. 2018, 
věcné břemeno schváleno radou obce dne 16. 4. 2018, usnesení č. 62R/2018/1636, účetní doklad  
č. 4104 ze dne 23. 5. 2018 – předpis pohledávky, č. 2755 ze dne 28. 6. 2018 - platba, 

- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8013818/01 se společností ČEZ Distribuce, 
a.s. na pozemky p.č. 1199/1 a 1212/1 v k.ú. Sklenov na zemní kabelové vedení NN ze dne 26. 6. 2018, 
věcné břemeno schváleno radou obce dne 11. 6. 2018, usnesení č. 64R/2018/1685, účetní doklad  
č. 4160 ze dne 15. 7. 2018 – předpis pohledávky, č 2951 ze dne 17. 8. 2018 – platba, č. 220 ze dne 
29. 6. 2018 - změna analytiky, 

- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8010996/6 se společností ČEZ Distribuce, 
a.s. na pozemky uvedené v článku II smlouvy v k.ú. Rychaltice na podzemní kabelové vedení NN 0,4kV 
ze dne 6. 8. 2018, věcné břemeno schváleno radou obce dne 13. 7. 2018, usnesení č. 66R/2018/1748, 
účetní doklad č. 4183 ze dne 13. 8. 2018 – předpis pohledávky, č. 3080 ze dne 14. 9. 2018 – platba,  
č. 229 ze dne 14. 8. 2018 – změna analytiky, 

  
příspěvková organizace 

- účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka, Hukvaldy, příspěvkové organizace  
k 31. 12. 2017 schválená radou obce dne 16. 4. 2018, usnesení č. 62R/2018/1663,  

- sdělení o stanovení neinvestičního příspěvku na provoz pro Základní školu a Mateřskou školu Leoše 
Janáčka Hukvaldy, příspěvkovou organizaci ze dne 29. 12. 2017, 

- protokol č. VSK/2018/1 Hukvaldy o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u Základní 
školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvkové organizace dne 27. 6. 2018, kontrolou 
zjištěny drobné nedostatky u fondu - přijímaní darů, zveřejňování účetní závěrky v obchodním rejstříku, 
pověření ke kontrole vydané starostou obce ze dne 1. 6. 2018, 

 
usnesení, zápisy, apod.  

- program rozvoje obce Hukvaldy na období 2015 - 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 9. 3. 2018. 
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Seznam použitých právních a jiných předpisů: 
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. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále jen 

nařízení vlády č. 318/2017 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. 
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