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KUMSX0286IS9 
 

 

  
 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hukvaldy,  
 IČ 00297194 za rok 2019 

 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 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.) na základě písemné žádosti ze dne 31. 1. 2019. 
 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 10. 2019 bylo vykonáno dne 19. 11. 2019 kontrolní skupinou 
ve složení:    

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Miroslava Šlégrová kontrolor pověřený řízením 513/03/2019 2569 
Ing. Pavla Frydrychová kontrolor 507/03/2019 3789 

 
 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2019 bylo vykonáno dne 29. 1. 2020 kontrolní skupinou 
ve složení: 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Miroslava Šlégrová kontrolor pověřený řízením 513/03/2019 2569 
Ing. Eliška Švaňová kontrolor 514/03/2019 2736 

 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Hukvaldy. 
 
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2019 dne 11. 11. 2019. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 29. 1. 2020. 
  
Zástupci územního celku: 

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

Čj.: MSK  17763/2020                        

Sp. zn.: 
KON/4333/2019/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 operací: 

- akce „Most ev.č. HU-M-11 přes řeku Ondřejnici v obci Hukvaldy (U Lakovny č.p. 97)", 
- akce „Rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích“, 
- akce „Dešťová kanalizace“, 
- akce "Oprava střechy v objektu "C" v areálu budoucího sběrného dvora v Rychalticích", 
- akce "Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bývalého kravína v Hukvaldském dvoře", 
- majetkoprávní úkony obce (kupní smlouvy ze dne 19. 2., 9. 4. a 25. 11. 2019, darovací smlouvy  

ze dne 27. 2. a 9. 9. 2019, směnná smlouva ze dne 12. 9. 2019, smlouvy o zřízení věcného břemene  
ze dne 10. 4., 5. 7., 23. 8., 17. 10. a 27. 11. 2019), 

- pořízení majetku obce. 
 
Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti, uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“. 
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2019 
 
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 2019 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) 

0,65 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 15 072 400,00) 

6,47 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 11,08 % 
 
 
A.4 Rozpočtová odpovědnost obce 
 

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 36,29 % 
    

 
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 2018  
  
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, 
nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
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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, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy, 
jsou uvedeny v Seznamu předložených dokumentů. 
 
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: 

Ing. Miroslava Šlégrová, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Eliška Švaňová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Miroslava Šlégrová, 
kontrolor 
Ing. Pavla Frydrychová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření 

 
 
Seznam předložených dokumentů: 
akce „Most ev. č. HU-M-11 přes řeku Ondřejnici v obci Hukvaldy (U Lakovny č.p. 97)" 

-     smlouva o dílo uzavřená dne 10. 6. 2019 se společností STAVBY A STATIKA spol. s r.o. ve výši  
Kč 2.161.916,46 bez DPH (Kč 2.615.918,92 s DPH), smlouva schválena radou obce dne 20. 5. 2019, 
usnesení č. 11R/2019/9, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 13. 6. 2019,  

-     dodatek č. 1 ze dne 6. 9. 2019 ke smlouvě o dílo, předmětem dodatku - změna doby a místa plnění, 
dodatek schválen radou obce dne 26. 8. 2019, usnesení č. 15R/2019/9, zveřejněn na profilu zadavatele 
dne 18. 10. 2019,  

-     dodatek č. 2 ze dne 4. 10. 2019 ke smlouvě o dílo, předmětem dodatku - změna ceny díla (vícepráce, 
méněpráce na konečných Kč 2.859.598,03 včetně DPH), dodatek schválen radou obce dne 30. 9. 2019, 
usnesení č. 17R/2019/19, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 18. 10. 2019, 

-     fakturace souhlasí na smlouvu o dílo - účetní doklady č. 15423 ze dne 3. 7. 2019 (předpis) a č. 2937  
ze dne 23. 7. 2019 (úhrada), č. 15486 ze dne 5. 8. 2019 (předpis) a č. 3018 a č. 3019 ze dne  
15. 8. 2019 (úhrady), č. 15611 ze dne 13. 9. 2019 (předpis) a č. 3181 ze dne 17. 9. 2019 (úhrada),  
č. 15646 ze dne 3. 10. 2019 (předpis) a č. 3263 ze dne 8. 10. 2019 (úhrada), 

-     rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2019, 
-     podklady k veřejné zakázce malého rozsahu: výzva k podání nabídky ze dne 11. 4. 2019, hodnotící 

kritérium nejnižší nabídková cena, obesláno 5 společností dne 12. 4. 2019 (STAVBY A STATIKA  
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spol. s.r.o., MAKOS a.s., FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., o.z. Ostrava, PONVIA CONSTRUCT 
s.r.o.), ustanovení hodnotící komise ze dne 11. 4. 2019, čestné prohlášení - střet zájmů ze dne  
29. 4. 2019, seznam podaných nabídek ze dne 29. 4. 2019 (STAVBY A STATIKA spol. s.r.o., FIRESTA - 
Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., o.z. Ostrava), zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne  
29. 4. 2019, oznámení o výběru dodavatele ze dne 29. 4. 2019 (doručenky ze dne 2. 5. 2019  
a 6. 5. 2019),  

-     skutečné plnění ukončené akce bylo zveřejněno na profilu zadavatele dne 21. 10. 2019, 
další náklady na realizaci akce 
-     objednávka stavebního dozoru ze dne  31. 5. 2019 na "Most přes řeku Ondřejnici v obci Hukvaldy 

(U Lakovny č.p. 97)", dodavatel Ing. Libor Hlisníkovský, IČ 60314117, konečná cena Kč 28.800,-, 
účetní doklad č. 15709 ze dne 30. 10. 2019 (předpis) a č. 3377 ze dne 31. 10. 2019 (úhrada), 

-     příkazní smlouva ze dne 5. 3. 2019 se společností SELLER MORAVIA s.r.o. na administraci veřejné 
zakázky ve výši Kč 21.780,-, smlouva schválena radou obce dne 25. 2. 2019, usnesení č. 7R/2019/14, 
účetní doklad č. 15177 ze dne 27. 3. 2019 (předpis) a č. 2429 ze dne 9. 4. 2019 (úhrada), č. 15226  
ze dne 12. 4. 2019 (předpis) a č. 2502 ze dne 18. 4. 2019 (úhrada), 

-     dodatek č. 1 ze dne 1. 5. 2019 k příkazní smlouvě se společností SELLER MORAVIA s.r.o., předmět 
dodatku specifikován v čl. I smlouvy, dodatek schválen radou obce dne 29. 4. 2019, usnesení  
č. 10R/2019/10, účetní doklad č. 15314 ze dne 16. 5. 2019 (předpis) a č. 2670 ze dne 23. 5. 2019 
(úhrada), 

  
akce „Rozšíření vodovodní sítě v Krnalovicích“ 

-     smlouva o dílo se společností Beskydská vodárenská s.r.o. ze dne 2. 7. 2018 na Kč 1.823.826,69 
bez DPH (Kč 2.206.830,29), schválena radou obce dne 11. 6. 2018, usnesení č. 64R/2018/1679, 
smlouva zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 2. 7. 2018, 

-     účetní doklad č. 15619 ze dne 27. 9. 2018, č. 15618 ze dne 27. 9. 2018 a č. 15508 ze dne 13. 8. 2018 
– předpis závazku, č. 3218 ze dne 18. 10. 2018, č. 3157 ze dne 1. 10. 2018, č. 3162 ze dne  
3. 10. 2018 a č. 2978 ze dne 21. 8. 2018 – platba, účetní doklad č. 230 ze dne 25. 10. 2019 – zařazení  
do majetku, inv. č. 201180, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, kolaudační souhlas ze dne  
25. 10. 2019, skutečně uhrazená cena zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele, 

dotace 
-     smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04730/2018/ŽPZ ze dne  

23. 5. 2018 na Kč 2.095.500,-, tj. 75 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, 
realizace do 14. 9. 2019, vyúčtování do 13. 11. 2019, dotace schválená radou obce dne 26. 3. 2018, 
usnesení č. 61R/2018/1611, účetní doklad č. 3541 ze dne 21. 12. 2018 – příjem financí, 

-     průběžné vyúčtování projektu ze dne 4. 1. 2019, závěrečné vyúčtování akce ze dne 8. 11. 2019, účetní 
doklad č. 3388 ze dne 31. 10. 2019 – vyúčtování dotace, 

další náklady na realizaci akce 
-     technický dozor – účetní doklad č. 15649 ze dne 8. 10. 2019 – předpis závazku, č. 3239 ze dne  

22. 10. 2018 - platba, smlouva o dílo se společností LAVI Engineering s.r.o. ze dne 8. 7. 2018  
na technický dozor investora na Kč 157.300,- s DPH, smlouva schválená radou obce dne 16. 7. 2018, 
usnesení č. 66R/2018/1743, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo,  

-     projektová dokumentace – účetní doklad č. 15047 ze dne 1. 2. 2018 – předpis závazku, č. 2153 ze dne 
9. 2. 2018 – platba, objednávka ze dne 12. 4. 2017 na Kč 60.000,-, účetní doklad č. 15601 ze dne  
23. 10. 2017 – předpis závazku, č. 2195 ze dne 26. 10. 2017 – platba, objednávka ze dne  
19. 10. 2016 na Kč 135.000,-, fakturace souhlasí na objednávky, 

-     veřejná zakázka - účetní doklad č. 15476 ze dne 1. 8. 2018, č. 15193 ze dne 18. 4. 2018 a č. 15273  
ze dne 14. 5. 2018 – předpis závazku, č. 2920 ze dne 14. 8. 2018, č. 2437 ze dne 24. 4. 2018  
a č. 2553 ze dne 17. 5. 2018 - platba, příkazní smlouva se společností SELLER MORAVIA a.s. ze dne 
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11. 4. 2018 na veřejnou zakázku, schválená radou obce dne 26. 3. 2018, usnesení č. 61R/2018/1622, 
fakturace souhlasí na příkazní smlouvu, 

  
akce „Dešťová kanalizace“ 

-     smlouva o dílo s firmou Blažek Jaromír, IČ 242997160, ze dne 20. 9. 2018 na částku Kč 851.145,-  
bez DPH (Kč 1.029.885,-), schválená radou obce dne 2. 7. 2018, usnesení č. 65R/2018/1717, smlouva 
zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 24. 10. 2018, 

-     dodatek č. 1 ze dne 19. 11. 2018 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2018 – změna ceny na Kč 783.315,- 
bez DPH (Kč 947.811,15 s DPH), schválen radou obce dne 12. 11. 2018, usnesení č. 1R/2018/5, 
dodatek zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 22. 12. 2018, 

-     účetní doklad č. 15845 ze dne 18. 12. 2018 a č. 15306 ze dne 14. 5. 2019 – předpis závazku, č. 3507 
ze dne 19. 12. 2018 a č. 2751 ze dne 14. 6. 2019 – platba, č. 215 ze dne 30. 5. 2019 – zařazení  
do majetku, inv. č. 201173, rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu, skutečně uhrazená cena 
zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele,  

další náklady na realizaci akce 
-     stavební povolení - účetní doklad č. 2183 ze dne 26. 10. 2017 - platba, 
-     projektová dokumentace realizační - účetní doklad č. 2319 ze dne 29. 11. 2017 – platba, č. 15664  

ze dne 15. 11. 2017 – předpis závazku, 
-     projektová dokumentace - účetní doklad č. 2298 ze dne 20. 11. 2017 – platba, č. 15665 ze dne  

15. 11. 2017 - předpis závazku,  
-     vytyčení sítí - účetní doklad č. 3223 ze dne 18. 10. 2018 – platba, 
-     technický dozor - účetní doklad č. 3376 ze dne 22. 11. 2018 – platba, č. 15751 ze dne 14. 11. 2018 – 

předpis závazku, 
 
akce "Oprava střechy v objektu "C" v areálu budoucího sběrného dvora v Rychalticích" 

- smlouva o dílo uzavřená dne 17. 10. 2019 s vybraným uchazečem - společnost Střechy Ewerest, s.r.o. 
- předmětem smlouvy je dodávka materiálu a montáže zakázky "Oprava střechy v objektu "C" v areálu 
budoucího sběrného dvora v Rychalticích", cena díla Kč 613.071,-- (bez DPH), smlouva schválena 
radou obce dne 30. 9. 2019 (usnesení č. 17R/2019/27), smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 
21. 10. 2019, 

- dodatek č. 1 uzavřen dne 6. 12. 2019 - předmětem dodatku je úprava ceny o vícepráce (Kč 61.675,88) 
a méněpráce (Kč 9.900,--), uzavření dodatku č. 1 schváleno radou obce dne 2. 12. 2019 (usnesení č. 
20R/2019/21), dodatek č. 1 byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 20. 12. 2019,  

- dodatek č. 2 uzavřen dne 6. 12. 2019 - předmětem dodatku je rozšíření prací dle požadavku 
objednatele (Kč 15.090,--), uzavření dodatku č. 2 schváleno radou obce dne 2. 12. 2019 (usnesení č. 
20R/2019/22), dodatek č. 2 byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 20. 12. 2019,  

- účetní doklady: č. 15809 ze dne 3. 12. 2019 (předpis faktury přijaté), č. 3553 ze dne 9. 12. 2019 
(úhrada), č. 235 ze dne 12. 12. 2019 (zařazení do majetku - technické zhodnocení), informace o 
skutečně uhrazené ceně byla zveřejněna na profilu zadavatele, 

- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu - výzva k podání nabídky zaslaná 5 subjektům dne  
23. 9. 2019, nabídku zaslaly 2 firmy, oznámení o výběru dodavatele zasláno dne ze dne 4. 10. 2019, 

- usnesení rady obce č. 17R/2019/25 ze dne 30. 9. 2019 - rada obce bere na vědomí předložené cenové 
nabídky na dodavatele, 

- rozpočtové krytí v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2019, 
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akce "Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bývalého kravína v Hukvaldském 
dvoře" 

- smlouva o dílo uzavřená dne 28. 11. 2019 s vybraným uchazečem - společnost RMBA Architekti s.r.o. 
na částku Kč 1.300.000,-- (bez DPH), smlouva schválena radou obce dne 30. 9. 2019 (usnesení  
č. 17R/2019/33), smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 4. 12. 2019, 

- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu - výzva k podání nabídky zaslaná 4 subjektům dne  
13. 9. 2019, ustanovení hodnoticí komise ze dne 16. 9. 2019, čestné prohlášení - střet zájmů ze dne 
30. 9. 2019, seznam podaných nabídek ze dne 30. 9. 2019, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  
ze dne 30. 9. 2019, oznámení o výběru dodavatele ze dne 4. 10. 2019 (doručenky ze dne 7. 10. 2019),  

- usnesení rady obce č. 17R/2019/31 a 17R/2019/32 ze dne 30. 9. 2019 - rada obce bere na vědomí 
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a rozhodla o výběru dodavatele - společnost RMBA Architekti 
s.r.o., 

- veřejnou zakázku malého rozsahu administrovala dodavatelská firma na základě příkazní smlouvy č. VZ 
011/2019 uzavřené dne 9. 9. 2019, 

- realizace akce bude v roce 2020, 
dotace 
- akce "Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bývalého kravína v Hukvaldském dvoře" 

bude částečně kryta z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to na základě smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace uzavřené dne 19. 9. 2019, dotace bude poskytnuta v max. výši Kč 500.000,--, 
závěrečné vyúčtování do 30. 7. 2021, průběžné vyúčtování projektu zpracované k 31. 12. 2019 bylo 
zasláno poskytovateli dne 8. 1. 2020, první část dotace ve výši Kč 400.000,-- byla poskytnuta dne 10. 
10. 2019 (účetní doklad č. 3270),  

- rozpočtové opatření č. 4/2019 (navýšení příjmové položky 4222) - schváleno zastupitelstvem obce dne 
18. 9. 2019, opatření zveřejněno dne 23. 9. 2019 

 
rozpočet  

-     střednědobý výhled rozpočtu obce Hukvaldy na léta 2018-2021 schválený zastupitelstvem obce dne  
13. 12. 2016 a zveřejněný na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 8. 3. 2017, 

-     návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 26. 11. do 13. 12. 2018,  
-     rozpočet obce na rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2018, usnesení č. 2Z/2018/13 

a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 19. 12. 2018, 
-     návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 23. 5.  

do 12. 6. 2019, 
-     závěrečný účet obce za rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2019, usnesení  

č. 4Z/2019/18 a to bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 
20. 6. 2019, 

 
majetkoprávní úkony obce (kupní smlouvy ze dne 19. 2., 9. 4. a 25. 11. 2019, darovací smlouvy ze dne  
27. 2. a 9. 9. 2019, směnná smlouva ze dne 12. 9. 2019, smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 10. 4.,  
15. 7., 23. 8., 17. 10. a 27. 11. 2019) 

-     smlouva na koupi pozemku p.č. 736/5 v k.ú. Sklenov ze dne 19. 2. 2019, koupi pozemku schválilo 
zastupitelstvo obce dne 27. 8. 2018, usnesení č. 19Z/2018/391, právní účinky ze dne 21. 2. 2019, 
účetní doklad č. 206 ze dne 21. 2. 2019 – zařazení do majetku, č. 205 ze dne 19. 2. 2019 – předpis 
závazku, č. 2257 ze dne 25. 2. 2019 - platba, 

-     kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 142/17, jehož součástí je stavba bez č.p. a p.č. 1396 v k.ú. 
Sklenov ze dne 9. 4. 2019, záměr prodeje pozemku zveřejněn od 14. 6. do 12. 9. 2018, prodej 
schválilo zastupitelstvo obce dne 27. 8. 2018, usnesení č. 19Z/2018/382, právní účinky ze dne  
25. 4. 2019, účetní doklad č. 213 ze dne 25. 4. 2019 – vyřazení z majetku, č. 2487 ze dne 17. 4. 2019 
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a č. 2456 ze dne 12. 4. 2019 – platba, č. 211 ze dne 9. 4. 2019 – předpis pohledávky, žádost ze dne 
23. 8. 2017, 

-     darovací smlouva na pořízení pozemků darem p.č. 1788/4, 1841, 1785/3, 1786/3 a 1787/3 v k.ú. 
Rychaltice ze dne 27. 2. 2019, pořízení pozemků darem schválilo zastupitelstvo obce dne 27. 8. 2018, 
usnesení č. 19Z/2018/389, právní účinky ze dne 28. 2. 2019, účetní doklad č. 207 ze dne 28. 2. 2019 – 
zařazení do majetku, 

-     darovací smlouva na darování pozemku p.č. 402/5 v k.ú. Rychaltice ze dne 9. 9. 2019, záměr darovat 
pozemek zveřejněn od 20. 3. do 5. 4. 2019, darování pozemku schválilo zastupitelstvo obce dne  
10. 6. 2019, usnesení č. 4Z/2019/8, právní účinky ze dne 10. 9. 2019, účetní doklad č. 226 ze dne  
9. 9. 2019 – vyřazení z majetku, žádost ze dne 21. 2. 2019, 

-     směnná smlouva na směnu pozemků obce p.č. 1220/5 a 1194/2 za pozemek p.č. 192 v k.ú. Sklenov  
ze dne 12. 9. 2019, záměr směny zveřejněn od 14. 12. 2018 do 2. 1. 2019, směna schválena 
zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2019, usnesení č. 4Z/2019/6, právní účinky ze dne 18. 9. 2019, účetní 
doklad č. 227 ze dne 12. 9. 2019 – předpis pohledávky a závazku, č. 229 ze dne 18. 9. 2019 – vyřazení 
a zařazení pozemku a zúčtování pohledávky se závazkem,  

-    smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8014845/2 se společností ČEZ Distribuce, 
a.s. na pozemky p.č. 139 a 1199/1 v k.ú. Sklenov na podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV ze dne  
10. 4. 2019, věcné břemeno schváleno radou obce dne 18. 3. 2019, usnesení č. R8/2019/7, účetní 
doklad č. 4092 ze dne 26. 4. 2019 – předpis pohledávky, č. 2697 ze dne 31. 5. 2019 - platba,  

-     smlouva o zřízení služebnosti s fyzickou osobou na pozemek p.č. 1195/1 v k.ú. Sklenov na uložení 
inženýrských sítí ze dne 14. 8. 2019, věcné břemeno schváleno radou obce dne 15. 7. 2019, usnesení 
č. 13R/2019P12, účetní doklad č. 4245 ze dne 14. 8. 2019 – předpis pohledávky, č. 8483 ze dne  
14. 8. 2019 – platba, 

-     smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8014885 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
na pozemek p.č. 1584/2 v k.ú. Rychaltice na podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV ze dne 23. 8. 2019, 
věcné břemeno schváleno radou obce dne 5. 8. 2019, usnesení č. 14R/2019/5, účetní doklad č. 4249 
ze dne 9. 9. 2019 – předpis pohledávky, č. 3269 ze dne 10. 10. 2019 - platba, 

-     kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 142/14 v k.ú. Sklenov ze dne 25. 11. 2019, záměr prodeje 
pozemku zveřejněn od 6. 9. do 22. 9. 2017, prodej schválilo zastupitelstvo obce dne 27. 8. 2018, 
usnesení č. 19Z/2018/384, účetní doklad č. 23488 ze dne 23. 11. 2019 – platba, č. 243 ze dne 31. 12. 
2019 – předpis pohledávky, 

-     smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8023509 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
na pozemek p.č. 1218/2 v k.ú. Sklenov na podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV ze dne 17. 10. 2019, 
věcné břemeno schváleno radou obce dne 30. 9. 2019, usnesení č. 17R/2019/9, účetní doklad č. 4302 
ze dne 12. 11. 2019 – předpis pohledávky, č. 3621 ze dne 18. 12. 2019 - platba,  

-     smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. H07-2019 se subjektem DSO Sdružení měst a obcí 
povodí Ondřejnice na pozemky p.č. 919/32, 936/3, 936/5 a 1243/1 v k.ú. Sklenov na kanalizační 
vedení ze dne 27. 11. 2019, věcné břemeno schváleno radou obce dne 11. 11. 2019, usnesení č. 
19R/2019/5, účetní doklad č. 241 ze dne 30. 12. 2019 – změna analytiky 

 
pořízení majetku obce 

osobní automobil Octavia Fresh Fresh 
-     kupní smlouva se společností Autodružstvo F-M ze dne 22. 1. 2019 na Kč 437.000,-, schváleno radou 

obce dne 14. 1. 2019, usnesení č. 4R/2919/18, 
-     účetní doklad č. 202 ze dne 29. 1. 2019 – zařazení do majetku, č. 15051 ze dne 29. 1. 2019 – předpis 

závazku, č. 2130 ze dne 30. 1. 2019 – platba, inv. č. 201163, fakturace souhlasí na kupní smlouvu, 
rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu, 
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-     výběr dodavatel – oslovení 3 dodavatelů telefonicky, 3 cenové, 14. 1. 2019 - hodnocení nabídek 
(vybrána firma Autodružstvo), oznámení o výsledku ze dne 15. 1. 2019,  

osobní auto Renault Trafic 
-     kupní smlouva s firmou Kratochvíl, IČ 73881716, na koupi osobního auta Renault Trafic za Kč 

229.000,- ze dne 18. 3. 2019, koupě schválena radou obce dne 25. 2. 2019, usnesení č. 7R/2019/6,  
-     účetní doklad č. 209 ze dne 18. 3. 2019 – zařazení do majetku, č. 2336 ze dne 18. 3. 2019 – platba, 

inv. č. 201172, fakturace souhlasí na smlouvu, rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu, 
-     výběr dodavatele - rada obce dne 14. 1. 2019, usnesením č. 4R/2019/22 uložila zajistit nejméně  

3 nabídky na koupi užitkového vozu pro obec, cenové nabídky na 4 automobily,  
kamenná zeď pod IC rodným domem L. Janáčka 
-     smlouva o dílo č. 2019002/A/S1 se společností J+D stavební práce na opravu kamenné zdi pod IC 

rodným domem L. Janáčka na Kč 264.064,- s DPH ze dne 5. 4. 2019, schválena radou obce dne  
18. 3. 2019, usnesení č. 8R/2019/11, dodatek č. 1 ze dne 30. 4. 2019 ke smlouvě o dílo – navýšení 
ceny díla o Kč 20.570,- s DPH, schválen radou obce dne 29. 4. 2019,  

-     účetní doklad č. 216 ze dne 9. 5. 2019 – zařazení do majetku, č. 15284 a č. 15285 ze dne 9. 5. 2019 – 
předpis závazku, č. 2597 a č. 2598 ze dne 13. 5. 2019 – platba, inv. č. 201174,  

mostek přes mlýnský náhon 
-     smlouva o dílo se společností Tradestav s.r.o. ze dne 4. 10. 2018 na opravu mostu na MK ev. č. HU-M-

15 přes náhon v Dolním Sklenově na Kč 495.500,- bez DPH, (Kč 599.555,-), smlouva schválena radou 
obce dne 24. 9. 2018, usnesení č. 69R/2018/1788, dodatek č. 1 ze dne 4. 12. 2018 ke smlouvě o dílo 
ze dne 4. 10. 2018 – prodloužení realizace díla, schválen radou obce dne 3. 12. 2018, usnesení  
č. 2R/2018/15, cenová nabídka ze dne 3. 8. 2018, 

-     účetní doklad č. 221 ze dne 23. 7. 2019 – zařazení do majetku, č. 15851 ze dne 19. 12. 2018  
a č. 15467 ze dne 23. 7. 2019 – předpis závazku, č. 3546 ze dne 27. 12. 2018 a č. 2954 ze dne  
29. 7. 2019 - platba, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, inv. č. 201176,  

-     k tomu náklady za projektovou dokumentaci - účetní doklad č. 15852 ze dne 19. 12. 2018 – předpis 
závazku, č. 3547 ze dne 27. 12. 2018 - platba, 

most Dolní Sklenov přes mlýnský náhon u č.p. 121 
-     smlouva o dílo s firmou Zubek Stanislav, IČ 47837551 na akci „Oprava mostu na MK u č.p.121  

přes Sklenovský potok v Dolním Sklenově v obci Hukvaldy“ na Kč 619.000,- ze dne 6. 9. 2019, 
realizace do 15. 11. 2019, zveřejněno na profilu zadavatele dne 9. 10. 2019, 

-     účetní doklad č. 236 ze dne 18. 12. 2019 – zařazení do majetku, č. 15869 ze dne 18. 12. 2019 – 
předpis závazku, č. 3632 ze dne 19. 12. 2019 – platba, inv. č. 201184, zjišťovací protokol ze dne  
17. 12. 2019, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, skutečně uhrazená cena zveřejněna ve věstníku 
veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 20. 12. 2019,  

-     rozpočtové krytí - rozpočtové opatření č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2019, 
zveřejněno na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 2. 4. 2019, 

-     rada obce dne 26. 8. 2019 usnesením č. 15R/2019/14 vzala na vědomí předložené cenové nabídky (2 
nabídky), usnesením č. 15R/2019/15 schválila výběr dodavatele a usnesením č. 15R/2019/16 schválila 
smlouvu o dílo, 

vibrační deska – inv. č. 201186, účetní doklad č. 15672 ze dne 9. 10. 2019 – předpis závazku, č. 3323  
ze dne 18. 10. 2019 – platba, č. 240 ze dne 31. 12. 2019 – zařazení do majetku, pořízení schváleno radou 
obce dne 30. 9. 2019, usnesení č. 17R/2019/37, rozpočtové krytí zajištěno rozpočtovým opatřením č. 1 
schváleným zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2019, 
projektory Epson – inv. č. 201164 a 65, účetní doklad č. 15096 ze dne 13. 2. 2019 – předpis závazku,  
č. 2210 ze dne 13. 2. 2019 – platba, č. 204 ze dne 13. 2. 2019 – zařazení do majetku, rozpočtové krytí 
zajištěno ve schváleném rozpočtu, 
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účetnictví a výkazy  
-     rozvaha k 31. 10. 2019, 
-     výkaz Fin 2-12 M k 31. 10. 2019, 
-     obratová předvaha k 31. 10. 2019 
-     účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2018 a schválená zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2019, 

usnesení č. 4Z/2019/19, 
-     směrnice pro poskytování benefitů, schválena radou obce dne 14. 1. 2019, usnesení č. 4R/2019/6, 

účinnost od 1. 2. 2019, 
-     obratová předvaha k 31. 12. 2019, 
-     rozvaha k 31. 12. 2019, 
-     výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2019, 

 
inventarizace 

- inventarizační plán k 31. 12. 2019 schválený radou obce dne 11. 11. 2019, usnesení č. 19R/2019/24, 
- záznam o proškolení členů inventarizační komise ze dne 11. 12. 2019, 
- inventurní soupisy k majetku a závazkům k 31. 12. 2019 

 
odměňování 

-     usnesení č. 1Z/2018/27 zastupitelstva obce ze dne 5. 11. 2018 - schválení odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva obce s účinností od 5. 11. 2018, 

-     usnesení č. 3Z/2019/15 zastupitelstva obce ze dne 11. 3. 2019 - schválení odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva obce s účinností od 1. 4. 2019,  

-     mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 92, 91, 132, 94, 66, 96, 95, 65, 204, 100, 63, 98, 64, 62 
za období 1-10/2019, 

-     usnesení č. 7Z/2019/9 a 7Z/2019/10 zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2019 - schválení mimořádných 
odměn uvolněným členům zastupitelstva obce (uvedeno jako samostatný bod programu zasedání 
zastupitelstva obce, který byl zveřejněn na úřední desce v období od 3. 12. do 12. 12. 2019), 

-     mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za období 11-12/2019, 
 
smlouvy, týkající se poskytnutých finančních prostředků 

-     smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hukvaldy ze dne 25. 3. 2019 se subjektem TJ Sokol 
Hukvaldy z.s. ve výši Kč 350.000,- na úhradu výdajů vzniklých v roce 2019, dotace a smlouva 
schváleny zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2019, usnesení č. 3Z/2019/9, smlouva zveřejněna na úřední 
desce obce dne 2. 4. 2019, žádost o poskytnutí dotace ze dne 20. 11. 2018, účetní doklady č. 2401  
ze dne 29. 3. 2019 a č. 3027 ze dne 19. 7. 2019 (částečné úhrady ve výši Kč 320.000,-), rozpočtové 
krytí ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2019 OdPa 3419 pol. 5222, 

-     smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hukvaldy ze dne 28. 3. 2019 se subjektem  
Janáčkův máj, o.p.s. ve výši Kč 200.000,-, na realizaci projektu "Mezinárodní hudební festival Leoše 
Janáčka", dotace a smlouva schváleny zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2019, usnesení č. 3Z/2019/11, 
smlouva zveřejněna na úřední desce obce dne 2. 4. 2019, žádost o poskytnutí dotace ze dne  
31. 10. 2018, účetní doklad č. 2410 ze dne 2. 4. 2019 (platba), rozpočtové krytí ve schváleném 
rozpočtu obce pro rok 2019 (OdPa 3312 pol. 5222), 

-     smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hukvaldy ze dne 29. 3. 2019 se subjektem Sdružení 
rodičů ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, z.s ve výši Kč 95.000,- na úhradu výdajů vzniklých v roce 2019,  
dotace a smlouva schváleny zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2019, usnesení č. 3Z/2019/10, smlouva 
zveřejněna na úřední desce obce dne 2. 4. 2019, žádost o poskytnutí dotace ze dne 15. 11. 2018, 
účetní doklad č. 2424 ze dne 8. 4. 2019 (platba), rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu obce  
pro rok 2019 OdPa 3421 pol.5222, 
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-     darovací smlouva se subjektem Futsal team Růžové tlapičky ze dne 24. 5. 2019 na částku Kč 20.000,-, 
dar schválen radou obce dne 29. 4. 2019, usnesení č. 10R/2019/15, účetní doklad č. 4136 ze dne  
24. 5. 2019 (předpis závazku) a č. 2685 ze dne 29. 5. 2019 (platba), finanční krytí v rámci schváleného 
rozpočtu obce pro rok 2019, 

-     vyúčtování dotace (Kč 350.000,--) poskytnuté subjektu TJ Sokol Hukvaldy z.s. - vyúčtování bylo 
schváleno radou obce dne 17. 12. 2019 (usnesení č. 21R/2019/2), účetní doklady č. 3624 ze dne  
18. 12. 2019 (uvolnění pozastávky) a č. 4360 ze dne 31. 12. 2019 (vyúčtování dotace), uvolnění 
pozastávky finančně kryto ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2019 OdPa 3419 pol. 5222, 

-    vyúčtování dotace (Kč 200.000,--) poskytnuté subjektu Jánáčkův máj, o.p.s. - vyúčtování bylo 
schváleno radou obce dne 11. 11. 2019 (usnesení č. 19R/2019/21), účetní doklad č. 4358 ze dne  
31. 12. 2019 (vyúčtování dotace), 

-     vyúčtování dotace (Kč 95.000,--) poskytnuté subjektu Sdružení rodičů ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy, 
z.s. - vyúčtování bylo schváleno radou obce dne 11. 11. 2019 (usnesení č. 19R/2019/23), účetní doklad 
č. 4359 ze dne 31. 12. 2019 (vyúčtování dotace), 

 
příspěvková organizace 

-     oznámení o schválení příspěvku na provoz pro Základní školu a Mateřskou školu Leoše Janáčka 
Hukvaldy, příspěvkovou organizaci ze dne 19. 12. 2018,  

-     účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvkové organizace 
sestavená k 31. 12. 2018 a schválená radou obce dne 12. 6. 2019, usnesení č. 12R/2019/14, 

-     protokol č. VSK/2019/1 Hukvaldy o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u Základní 
školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvkové organizace dne 2. 4. 2019, kontrolované 
období rok 2018, drobná doporučení – náležitosti přílohy k rozvaze, přijímaní darů – písemný souhlas 
zřizovatele, rozpočet – náležitosti, pověření ke kontrole vydané starostou obce 28. 2. 2019, 

 
usnesení, zápisy, apod.  

-    program rozvoje obce na období 2019 - 2022, schválen zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2019, usnesení 
3Z/2019/13.                                                            
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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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