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 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hukvaldy,  
 IČ 00297194 za rok 2020 

 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 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 2. 3. 2020. 
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Miroslava Šlégrová kontrolor pověřený řízením 388/03/2020 2569 
Ing. Pavla Frydrychová kontrolor 381/03/2020 3789 

 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 10. 2020 bylo vykonáno dne 26. 11. 2020. 
 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2020 bylo vykonáno dne 6. 5. 2021. 
 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Hukvaldy. 
 

 

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 5. 11. 2020. 

 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 6. 5. 2021. 
  
 
 
Zástupci územního celku, kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: 

- Mgr. Luděk Bujnošek, starosta 
- Lucie Balcárková, účetní 

 

  
  

Čj.: MSK  60192/2021                        

Sp. zn.: 
KON/7283/2020/Sam  
113.1 V5   N 

 

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 „Modernizace cvičné kuchyně v ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy“, 
- akce "Dřevěnice", 
- akce "Hřbitovní zeď", 
- akce "Kamenný mostek", 
- akce "Stavební úpravy na náhonu v Hukvaldech", 
- akce "Parkovací systém", 
- akce „Prodloužení MK parc. č. 1243/1, k.ú. Sklenov“, 
- majetkoprávní úkony obce, 
- 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 2020 
 
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 2020 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 532.614,00) 

1,78 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 14.900.316,96) 

5,37 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 9,26 % 
 
 
A.4 Rozpočtová odpovědnost obce 
 

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky     29,92 % 
  

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 % 
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.   
 
 

B. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření  
za rok 2020 
 
Drobná pochybení, která neměla vliv na hospodaření obce 
 
V průběhu dílčího přezkoumání hospodaření bylo zjištěno drobné pochybení, které s ohledem  
na hladinu významnosti nemělo vliv na hospodaření obce. 

- V rámci dílčího přezkoumání hospodaření bylo ověřeno zveřejňování uzavřených smluv v hodnotě  
nad 500.000,- na profilu zadavatele. Smlouva o dílo se společností AS Parking s.r.o., IČ 25532961,  
na dodávku parkovacího systému na Kč 567.240,- bez DPH ze dne 30. 6. 2020 (zveřejněno na profilu 
dne 27. 11. 2020) a smlouva o dílo se společností J&D stavební práce, s.r.o., IČ 27795233, na akci 
oprava kamenného mostku v Rychalticích za Kč 510.671,20 bez DPH ze dne 25. 8. 2020 (zveřejněno 
na profilu zadavatele dne 4. 11. 2020) nebyly zveřejněny ve věstníku veřejných zakázek na profilu 
zadavatele do 15 dnů od jejich podpisu dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb.  
Dodržování zákona ověřeno na akci „Prodloužení MK parc. č. 1243/1, k.ú. Sklenov“,  
viz seznam předložených dokumentů. 
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C. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných  
při přezkoumání hospodaření za rok 2019  
  
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl 
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
  
 
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. 
 
 
  
V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření  
i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku. 
 
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. 
 
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny. 
 
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 
 
 
Datum vyhotovení: 7. 5. 2021 
 
Zprávu zpracovaly: 

Ing. Miroslava Šlégrová,  
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Pavla Frydrychová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

 
  
 
Seznam předložených dokumentů: 
akce „Modernizace cvičné kuchyně v ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy“ 

- smlouva o dílo ze dne 19. 5. 2020 uzavřená se zhotovitelem Mgr. Břetislav Baar (IČ 60804114)  
na akci „Modernizace cvičné kuchyně v ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy“ ve výši Kč 568.527,-  
bez DPH (Kč 687.917,67 s DPH), schváleno radou obce usnesením č. 26R/2020/18 ze dne 20. 4. 2020,  

- smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 21. 5. 2020, skutečně uhrazená cena zveřejněna  
na profilu zadavatele dne 24. 9. 2020, 

- účetní doklady č. 15662 ze dne 17. 9. 2020 (předpis) a č. 3242 ze dne 23. 9. 2020 (úhrada),  
- předávací protokol ze dne 15. 8. 2020, účetní doklad č. 232 ze dne 15. 8. 2020 (zařazení na majetkový 

účet, inv. č. 200021, 201205), 
- rozpočtové krytí upraveno rozpočtovým opatřením č. 3 (schváleno zastupitelstvem obce dne 8. 6. 2020, 

navýšení OdPa 3113), 
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- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (výzva k podání cenové nabídky ze dne 17. 3. 2020, 
vyzvány 3 firmy dne 17. 3. 2020, doručeny 2 nabídky, oznámení o výsledku výběrového řízení - poštou 
odesláno dne 20. 4. 2020), 

dotace 
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01574/2020/RRC ze 19. 5. 2020  

na realizaci projektu „Modernizace cvičné kuchyně v ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy“ ve výši 58,22 % 
celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, max. však Kč 400.000,-, realizace  
do 31. 12. 2000, vyúčtování do 20. 1. 2021,  

- o přijetí dotace rozhodla rada obce dne 23. 3. 2020, usnesení č. 25R/2020/12,  
- účetní doklad č. 2717 ze dne 3. 6. 2020 (příjem finančních prostředků ve výši Kč 320.000,-), 
- závěrečné vyúčtování dotace ze dne 30. 11. 2020, účetní doklad č. 1078 ze dne 20. 1. 2021 (doplatek 

dotace ve výši Kč 80.000,-), 
 
akce "Dřevěnice" 

- smlouva o dílo č. 04/2020 se společností Pukýš Dřevostavby, s.r.o., IČ 29455273, na rekonstrukci 
objektu č.e. 113 v Hukvaldech na Kč 995.543,50 ze dne 27. 4. 2020, smlouva zveřejněna na profilu 
zadavatele dne 28. 4. 2020,  

- účetní doklad č. 15372 ze dne 2. 6. 2020, č. 15464 ze dne 8. 7. 2020 a č. 15538 ze dne 5. 8. 2020 – 
předpis závazku, č. 2739 ze dne 8. 6. 2020, č. 2924 ze dne 16. 7. 2020 a č. 3055 ze dne 14. 8. 2020 – 
platba, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, protokol o předání díla ze dne 30. 7. 2020,  

- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 9. 2020, 
- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu a rozpočtovým opatřením č. 3 schváleným 

zastupitelstvem obce dne 8. 6. 2020, usnesení č. 9Z/2020/19, zveřejněným na internetových stránkách 
obce na úřední desce dne 15. 6. 2020, 

- podklady k veřejné zakázce (oslovení 3 dodavatelů, žádost o cenovou nabídku ze dne 16. 3. 2020, 
výzva k podání cenové nabídky ze dne 16. 3. 2020, 2 cenové nabídky, rada obce dne 20. 4. 2020, 
usnesením č. 26R/2020/8 vzala na vědomí předložené cenové nabídky, usnesením č. 26R/2020/9 
schválila předloženou cenovou nabídku a usnesením č. 26R/2020/10 schválila uzavření smlouvy o dílo, 
oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne 20. 4. 2020), 

dotace 
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01602/2020/KPP ze dne  

18. 5. 2020 na akci „Obnova dřevěnky č.e. 113 na Hukvaldech – Podoboří – 2 etapa“ ve výši 50 % 
celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, max. však Kč 600.000,-, realizace  
do 30. 11. 2020, vyúčtování do 31. 12. 2020, dotace schválená radou obce dne 23. 3. 2020, usnesení 
č. 25R/2020/16, 

- žádost o dotaci ze dne 6. 1. 2020, dotace schválená radou obce dne 23. 3. 2020, usnesení  
č. 25R/2020/15, 

- účetní doklad č. 3024 ze dne 11. 8. 2020 – příjem finančních prostředků, 
- závěrečný vyúčtování projektu zaslané poskytovateli dotace dne 16. 11. 2020,  
- účetní doklad č. 3721 ze dne 22. 12. 2020 – příjem finančních prostředků, zrušení pohledávky, 

zaúčtování na účet 672,  
- rozhodnutí ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – 

venkovské stavení č.e. 113 ze dne 1. 7. 2020, dotace ve výši Kč 200.000,-, 
 
akce "Hřbitovní zeď"  

- smlouva o dílo se společností J&D stavební práce, s.r.o., IČ 27795233, na akci „Oprava hřbitovní zdi  
v Rychalticích“ na Kč 735.315,- bez DPH (Kč 889.731,-) ze dne 26. 8. 2020, smlouva schválená radou 
obce dne 10. 8. 2020, usnesení č. 31R/2020/21 a zveřejněna na profilu zadavatele dne 26. 8. 2020, 
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- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (rada obce dne 20. 7. 2020, usnesením č. 30R/2020/13 – 
schválila vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele díla, seznam společností, které budou osloveny  
ze dne 20. 7. 2020, výzva k podání cenové nabídky ze dne 21. 7. 2020, oznámení o výsledku 
dodavatele ze dne 10. 8. 2020, rada obce dne 10. 8. 2020, usnesením č. 31R/2020/20 schvaluje 
výsledky výběrového řízení, usnesením č. 31R/020/21 schvaluje výběr dodavatele, usnesením  
č. 31R/2020/22 schvaluje uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a usnesením č. 31R/2020/23 
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy), 

dotace 
- rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D8210G3486 na akci „Stavební úpravy místního hřbitova  

v Rychalticích – 1 etapa“ ze dne 17. 9. 2020, poskytovatel ministerstvo pro místní rozvoj, dotace  
Kč 500.000,-, vlastní zdroje Kč 389.731,-, celkem Kč 889.731,-, realizace do 30. 6. 2021, financování 
do 30. 4. 2021, vyúčtování do 31. 5. 2021, 

- rozhodnutí o poskytnutí dotace – změna č. 117D8210G3486 na akci „Stavební úpravy místního hřbitova 
v Rychalticích – 1 etapa“ ze dne 9. 11. 2020, poskytovatel ministerstvo pro místní rozvoj, dotace  
Kč 500.000,-, vlastní zdroje Kč 389.731,-, celkem Kč 889.731,-, realizace do 30. 11. 2020, financování 
30. 11. 2021, vyúčtování do 31. 12. 2021, 

- žádost o dotaci schválená zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2018, usnesení č. 2Z/2018/19, žádost  
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze dne 1. 10. 2020 – změna termínu na 30. 6. 2021, 

- dotace schválená radou obce dne 10. 8. 2020, usnesení č. 31R/2020/30, 
další náklady na realizaci akce 
- výběrové řízení – účetní doklad č. 15648 ze dne 11. 9. 2020 – předpis závazku, č. 3227 ze dne  

21. 9. 2020 – platba, příkazní smlouva s firmou Miroslav Švancar, IČ 62340701, na realizaci 
výběrového řízení za Kč 12.100,- ze dne 27. 7. 2020, smlouva schválená radou 20. 7. 2020, usnesení  
č. 30R/2020/7, 

 
akce "Kamenný mostek" 

- smlouva o dílo se společností J&D stavební práce, s.r.o., IČ 27795233, na akci „Oprava kamenného 
mostku v Rychalticích“ za Kč 510.671,20 bez DPH (Kč 617.912,15) ze dne 25. 8. 2020, smlouva o dílo 
zveřejněna na profilu zadavatele dne 4. 11. 2020, 

- účetní doklad č. 15670 ze dne 24. 9. 2020 a č. 15725 ze dne 12. 10. 2020 – předpis závazku, č. 3271 
ze dne 25. 9. 2020 a č. 3319 ze dne 12. 10. 2020 – platba, č. 238 ze dne 12. 10. 2020 – zařazení  
do majetku, zápis o předání a převzetí díla ze dne 12. 10. 2020, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, 
inv. č. 201217, 

- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 4. 11. 2020, 
- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2020, 
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (žádost o zpracování cenové nabídky ze dne 20. 7. 2020, 

výzva k podání cenové nabídky ze dne 20. 7. 2020 - osloveni 3 dodavatelé, jedna cenová nabídka, rada 
obce dne 10. 8. 2020, usnesením č. 31R/2020/24 schválila cenovou nabídku, usnesením  
č. 31R/2020/25 schválila výběr dodavatele a usnesením č. 31R/2020/26 schválila uzavření smlouvy, 
oznámení o výsledku veřejné zakázky ze dne 13. 8. 2020), 

 
akce "Stavební úpravy na náhonu v Hukvaldech" 

- smlouva o dílo č. SOD 2020/010/N079/S 37394 se společností Lesostavby, Frýdek-Místek, a.s.,  
IČ 45193118, na akci „Stavební úpravy na náhonu v Hukvaldech“ ze dne 11. 5. 2020 na Kč 867.636,22, 
smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 5. 2020,  

- účetní doklad č. 15619 ze dne 7. 9. 2020 – předpis závazku, č. 3236 ze dne 22. 9. 2020 a č. 3239  
ze dne 23. 9. 2020 – platba, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, zápis o předání a převzetí díla  
ze dne 31. 8. 2020,  
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- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2020, 
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 9. 2020, 
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (žádost o cenovou nabídku ze dne 15. 2. 2020, osloveni  

3 dodavatelé, 3 cenové nabídky, rada obce dne 20. 4. 2020, usnesením č. 26R/2020/11 bere  
na vědomí cenové nabídky, usnesením č. 26R/200/12 schvaluje výběr dodavatele a usnesením  
č. 26R/2020/13 schvaluje uzavření smlouvy, oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne  
20. 4. 2020), 

  
akce "Parkovací systém" 

- smlouva o dílo se společností AS Parking s.r.o., IČ 25532961, na dodávku parkovacího systému  
na Kč 567.240,- bez DPH ze dne 30. 6. 2020, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne  
27. 11. 2020, 

- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2020, 
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (žádost o zpracování cenové nabídky ze dne 20. 4. 2020, 

výzva k podání cenové nabídky ze dne 20. 4. 2020 - osloveni 3 dodavatelé, 2 cenové nabídky, rada 
obce dne 11. 5. 2020, usnesením č. 27R/200/20 bere na vědomí předložené cenové nabídky, 
usnesením č. 27R/2020/21 schvaluje uzavření smlouvy o dílo, oznámení o výsledku výběrového řízení 
ze dne 11. 5. 2020), 

- dodatek č. 1 ze dne 25. 1. 2021 ke smlouvě o dílo – změna ceny díla – snížení z důvodu změny 
dodávky komponentů na Kč 560.840,- bez DPH, dodatek schválen radou obce dne 14. 12. 2020, 
usnesení č. 36R/2020/10 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 1. 2. 2021, 

 
akce "Prodloužení MK parc. č. 1243/1, k.ú. Sklenov" 

- smlouva o dílo č. 030126M0514/1847.0209081VKL.50 se společností EUROVIA CS, a.s. IČ 45274924,  
ze dne 30. 10. 2020 na akci „Prodloužení MK parc. č. 1243/1, k.ú. Sklenov“ za Kč 1.806.636,80  
bez DPH (2.186.030,53), smlouva schválená radou obce 26. 10. 2020, usnesení č. 34R/2020/7  
a zveřejněna na profilu zadavatele dne 4. 11. 2020, 

- dodatek č. 1 ze dne 15. 12. 2020 ke smlouvě o dílo – navýšení ceny díla na Kč 1.960,995,58 bez DPH, 
dodatek schválen radou obce dne 14. 12. 2020, usnesení č. 36R/2020/9 a zveřejněn na profilu 
zadavatele dne 22. 12. 2020, 

- účetní doklad č. 15904 ze dne 8. 12. 2020 a č. 15929 ze dne 16. 12. 2020 – předpis závazku, č. 3665 
ze dne 17. 12. 2020 a č. 3742 ze dne 23. 12. 2020 – platba, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, 

- zápis o předání a převzetí díla ze dne 18. 12. 2020, 
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele 28. 1. 2021, 
- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2020, 
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (výzva k podání cenové nabídky ze dne 9. 10. 2020 – 

osloveni 3 dodavatelé, 3 cenové nabídky, rada obce dne 26. 10. 2020 usnesením č. 34R/2020/5 bere 
na vědomí předložené nabídky, usnesením č. 34R/2020/6 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky  
a usnesením č. 34R/2020/7 schvaluje uzavření smlouvy), 

 
majetkoprávní úkony obce 

- kupní smlouva na koupi pozemků p.č. 1785/2, 1786/1, 1787/2 a 1788/3 v k.ú. Rychaltice  
za Kč 587.000,- ze dne 23. 7. 2020, koupě schválená zastupitelstvem obce dne 8. 6. 2020, usnesení  
č. 9Z/2020/15, právní účinky ze dne 6. 8. 2020, účetní doklad č. 223 ze dne 23. 7. 2020 – předpis 
závazku, č. 224 ze dne 6. 8. 2020 – zařazení do majetku, č. 2985 ze dne 27. 7. 2020 – platba, 
rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu, účetní doklad č. 1369 ze dne 16. 3. 2021 – platba, 

- kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 374/24 v k.ú. Sklenov ze dne 17. 2. 2020, záměr prodeje 
pozemku zveřejněn od 20. 3. do 5. 4. 2019, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2019, 
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usnesení č. 4Z/2019/9, právní účinky ze dne 20. 2. 2020, účetní doklad č. 204 ze dne 20. 2. 2020 – 
vyřazení z majetku, č. 202 ze dne 17. 2. 2020 – předpis pohledávky, č. 2266 ze dne 19. 2. 2020 – 
platba, žádost ze dne 4. 5. 2019, 

- kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 1282/2 v k.ú. Sklenov ze dne 2. 7. 2020, záměr prodeje 
pozemku zveřejněn od 9. 10. do 25. 10. 2019, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2020, 
usnesení č. 8Z/2020/9, právní účinky ze dne 2. 7. 2020, účetní doklad č. 220 ze dne 2. 7. 2020 – 
vyřazení z majetku a předpis pohledávky, č. 2716 ze dne 2. 6. 2020 - platba, žádost ze dne  
19. 5. 2019,  

- směnná smlouva na směnu pozemku obce p.č. 436/71 v k.ú. Sklenov za pozemek p.č. 1686/5 v k.ú. 
Rychaltice ze dne 9. 10. 2020, záměr směny pozemku zveřejněn od 8. 1. do 24. 1. 2020, směna 
schválena zastupitelstvem obce dne 8. 6. 2020, usnesení č. 9Z/2020/11, právní účinky ze dne  
14. 10. 2020, účetní doklad č. 239 ze dne 14. 10. 2020 – zařazení a vyřazení z majetku, zúčtování 
pohledávky se závazkem, č. 237 ze dne 9. 10. 2020 – předpis závazku a předpis pohledávky, 

- darovací smlouva na pořízení pozemků darem p.č. 1789 díl „e“ v k.ú. Rychaltice ze dne 7. 7. 2020, 
pořízení pozemku darem schváleno zastupitelstvem obce 8. 6. 2020, usnesení č. 9Z/2020/14, právní 
účinky ze dne 27. 8. 2020, účetní doklad č. 230 ze dne 27. 8. 2020 – zařazení od majetku. 

- směnná smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene s Biskupstvím ostravsko-opavské na směnu 
pozemků uvedených v části I ze dne 14. 7. 2020, záměr směny zveřejněn od 30. 8. do 17. 9. 2018  
a schválen zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2019, usnesení č. 4Z/2019/7, právní účinky ze dne  
27. 8. 2020, účetní doklad č. 2564 ze dne 30. 4. 2020 - platba, č. 231 ze dne 27. 7. 2020 – zařazení  
do majetku a vyřazení z majetku, č. 221 ze dne 14. 7. 2020 – předpis závazku a předpis pohledávky  
a zúčtování, věcné břemeno k pozemku p.č. 81/12 v k.ú. Rychaltice ve prospěch obce (oprávněný)  
na chůzi a jízdu, 

- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016522 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
(oprávněný) na pozemek p.č. 321/6 v k.ú. Rychaltice na zemní vedení NN ze dne 19. 8. 2020, věcné 
břemeno schváleno radou obce dne 10. 8. 2020, usnesení č. 31R/2020/9, účetní doklad č. 3354 ze dne 
15. 10. 2020 – platba, č. 4205 ze dne 11. 9. 2020 - předpis pohledávky, 

- smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Římskokatolickou farností Rychaltice (povinný)  
na pozemky p.č. 412/1, 408, 409/1, 339/15 v k.ú. Rychaltice na prodloužení vodovodu Rychaltice 
hřbitov ze dne 4. 5. 2020, věcné břemeno schváleno radou obce dne 23. 3. 2020, usnesení  
č. 25R/2020/18, účetní doklad č. 213 ze dne 4. 5. 2020 – předpis závazku, č. 214 ze dne 5. 5. 2020 – 
zařazení do majetku (účet 029), č. 2626 ze dne 13. 5. 2020 - platba, 

- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo H06-2019 se subjektem DSO Sdružení měst  
a obcí povodí Ondřejnice (oprávněný) na pozemky p.č. 1590 v k.ú.Rychaltice a p.č. 521/4 a 681 v k.ú. 
Sklenov na stavbu vodního díla „Rozšíření splaškové kanalizace v obci Sklenov“ ze dne 25. 11. 2019, 
věcné břemeno schváleno radou obce dne 11. 11. 2019, usnesení č. 19/R/2019/4,  

- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo H085 se subjektem DSO Sdružení měst a obcí 
povodí Ondřejnice (oprávněný) na pozemek p.č. 1677/1 v k.ú. Rychaltice na stavbu vodního díla 
„Odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“ ze dne 29. 1. 2020, věcné břemeno schváleno radou obce 
dne 20. 1. 2020, usnesení č. 22/R/2020/14, účetní doklad č. 203 ze dne 18. 2. 2020 - změna analytiky, 

- směnná smlouva na směnu pozemků uvedených v části 1.2 a 1.3 smlouvy ze dne 25. 11. 2020, záměr 
směny pozemku zveřejněn od 9. 10. do 25. 10. 2019, směna schválena zastupitelstvem obce dne  
11. 3. 2020, usnesení č. 8Z/2020/10, právní účinky ze dne 25. 11. 2020, účetní doklad č. 244 ze dne 
25. 11. 2020 – předpis závazku, předpis pohledávky, zařazení do majetku a vyřazení z majetku, 
zúčtování pohledávky se závazkem, č. 3570 ze dne 30. 11. 2020 – platba,  

- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu a rozpočtovým opatřením č. 3 schváleným zastupitelstvem 
obce dne 8. 6. 2020, usnesení č. 9Z/2020/19, zveřejněným na internetových stránkách obce dne  
15. 6. 2020, 
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pořízení majetku obce 
- soubor vitrín – inv. č. 201192, účetní doklad č. 15291 ze dne 30. 4. 2020 – předpis závazku a zrušení 

zálohy, č. 2614 ze dne 13. 5. 2020 – platba, účetní doklad č. 211 ze dne 30. 4. 2020 – zařazení  
do majetku,   

- minibagry - inv. č. 201194, účetní doklad č. 15329 ze dne 13. 5. 2020 – předpis závazku, č. 2650  
ze dne 18. 5. 2020 – platba, č. 216 ze dne 13. 5. 2020 – zařazení do majetku, rozpočtové krytí 
zajištěno rozpočtovým opatřením č. 2 schváleným radou obce dne 20. 4. 2020, usnesení  
č. 26R/2020/42 (navýšení o 220 tis. Kč), zveřejněným na internetových stránkách obce, v části úřední 
deska dne 7. 5. 2020, 

- generátor ozonu – inv. č. 501799, účetní doklad č. 2416 ze dne 26. 3. 2020 – platba, č. 219 ze dne  
30. 6. 2020 – zařazení do majetku, potvrzení objednávky ze dne 25. 3. 2020, 

- informační tabule a vitrína – inv. č. 201795 a č. 201796, účetní doklad č. 15312 ze dne 7. 5. 2020 – 
předpis závazku a zařazení, č. 2623 ze dne 13. 5. 2020 – platba, č. 2702 ze dne 1. 6. 2020 – zařazení 
do majetku,   

- bourací kladivo – inv. č. 501787, účetní doklad č. 15070 ze dne 27. 1. 2020 – předpis závazku  
a zařazení do majetku, č. 2188 ze dne 7. 2. 2020 – platba,  

- drážkovací frézka, bruska a kladivo – inv. č. 151783 - 151786, účetní doklad č. 15074 ze dne  
29. 1. 2020 – předpis závazku a zařazení do majetku, č. 2167 ze dne 3. 2. 2020 – platba, objednávka 
ze dne 28. 1. 2020, 

- elektrocentrála – inv. č. 201232, účetní doklad č. 243 ze dne 12. 11. 2020 – zařazení do majetku,  
č. 15733 ze dne 14. 10. 2020 – předpis závazku, č. 3351 ze dne 14. 10. 2020 – platba, č. 15822 ze dne 
12. 11. 2020 – převod ze záloh na nedokončené investice, zápis o předání a převzetí díla ze dne  
11. 11. 2020, objednávka č. 34/2020 ze dne 8. 10. 2020 na Kč 149.667,32, pořízení elektrocentrály 
schváleno radou obce dne 7. 10. 2020, usnesení č. 33R/2020/17, 

- vánoční řetězy – inv. č. 201233, účetní doklad č. 242 dne 5. 11. 2020 – zařazení do majetku, č. 15766 
ze dne 27. 10. 2020 – předpis závazku, č. 3459 ze dne 5. 11. 2020 – platba, objednávka č. 36/2020  
ze dne 15. 10. 2020 na Kč 51.434,16, pořízení vánočních řetězů schváleno radou obce dne 7. 10. 2020, 
usnesení č. 33R/2020/25,  

- kopírka – inv. č. 201235, účetní doklad č. 247 ze dne 28. 12. 2020 – zařazení do majetku, č. 15954  
ze dne 28. 12. 2020 – předpis závazku, č. 3748 ze dne 28. 12. 2020 – platba, objednávka č. 49/2020 
ze dne 14. 12. 2020 na Kč 67.482,-, pořízení kopírky schváleno radou obce dne 14. 12. 2020, usnesení 
č. 36R/2020/17, 

- kamerový systém – inv. č. 201234, účetní doklad č. 246 ze dne 22. 12. 2020 – zařazení do majetku,  
č. 15945 ze dne 21. 12. 2020 – předpis závazku, č. 3733 ze dne 22. 12. 2020 - platba, objednávka  
č. 50/2020 ze dne 18. 12. 2020 (záložní systém), účetní doklad č. 15850 ze dne 30. 11. 2020 – předpis 
závazku, č. 3603 ze dne 4. 12. 2020 – platba za dodávku záložního kabelového systému, smlouva  
o dílo se společností TINT s.ro., IČ 63323966, ze dne 13. 11. 2020 na Kč 323.949,- za zhotovení 
uzavřeného kamerového systému v areálu sběrného dvora v Rychalticích“, účetní doklad č. 15355  
ze dne 27. 5. 2020 a č. 15829 ze dne 16. 11. 2020 – předpis závazku, č. 2713 ze dne 1. 6. 2020  
a č. 3554 ze dne 26. 11. 2020 – platba, objednávka č. 20200515004 ze dne 21. 5. 2020, 

- pořízení majetku rozpočtově kryto ve schváleném rozpočtu na rok 2020, 
 
rozpočet  

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2023 zveřejněn na úřední desce a internetových 
stránkách obce od 25. 11. do 13. 12. 2019, 

- střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2023 schválen zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2019, 
usnesení č 7Z/2019/13 a zveřejněn na internetových stránkách obce na úřední desce dne 18. 12. 2019, 

- návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 25. 11. do 13. 12. 2019,  
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- rozpočet obce na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce Hukvaldy dne 11. 12. 2019 a zveřejněn  
na internetových stránkách obce na úřední desce dne 18. 12. 2019, 

- návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 21. 5.  
do 9. 6. 2020, 

- závěrečný účet obce za rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 8. 6. 2020, usnesení  
č. 9Z/2020/16 a to bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách obce, v části úřední deska dne 
10. 6. 2020, 

 
účetnictví a výkazy  

- výkaz Fin 2-12 M k 31. 10. 2020, 
- obratová předvaha k 31. 10. 2020, 
- účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2019 schválená zastupitelstvem obce dne 8. 6. 2020, usnesení 

č. 9Z/2020/17, 
- obratová předvaha k 31. 12. 2020, 
- rozvaha k 31. 12. 2020, 
- výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2020, 

 
inventarizace 

- inventarizační plán k 31. 12. 2020 vydaný starostou obce a schválený radou obce dne 26. 10. 2020, 
usnesení č. 348/2020/14, 

- záznam o proškolení členů inventarizační komise ze dne 3. 12. 2020,  
- inventarizační zpráva o provedené inventarizaci k 31. 12. 2020 ze dne 15. 2. 2021, 
- podklady k provedeným inventurám za rok 2020, 

 
odměňování členů zastupitelstva obce 

- mzdové list členů zastupitelstva obce za období od ledna do října 2020, 
- zastupitelstvo obce dne 11. 3. 2019 a dne 11. 3. 2020 schválilo odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva obce, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 11Z/2020/15 a č. 11Z/2020/16 ze dne 7. 12. 2020 – schválení 

mimořádných odměn uvolněným členům zastupitelstva obce, 
- pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce – bod 7, 

 
darovací smlouvy   

- darovací smlouva se subjektem Myslivecký spolek Hukvaldy ze dne 13. 5. 2020 na částku Kč 15.000,-, 
dar schválen radou obce dne 20. 4. 2020, usnesení č. 26R/2020/34, účetní doklady č. 4092 ze dne  
13. 5. 2020 – předpis závazku, č. 2612 ze dne 13. 5. 2020 – úhrada, žádost ze dne 8. 10. 2019, 

- darovací smlouva se subjektem Podané ruce – osobní asistence ze dne 22. 4. 2020 na částku  
Kč 20.000,-, dar schválen radou obce dne 23. 3. 2020, usnesení č. 25R/2020/9, účetní doklady č.4076 
ze dne 22. 4. 2020 – předpis závazku, č. 2553 ze dne 27. 4. 2020 – úhrada, žádost ze dne  
31. 10. 2019, 

- darovací smlouva se subjektem Futsal team Růžové tlapičky ze dne 15. 5. 2020 na částku Kč 20.000,- 
dar schválen radou obce dne 20. 4. 2020, usnesení č. 26R/2020/35, účetní doklady č.4096 ze dne  
15. 5. 2020 - předpis závazku a č. 2660 ze dne 21. 5. 2020 - úhrada, žádost ze dne 26. 9. 2020, 

- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2020, 
 
veřejnoprávní smlouvy  

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hukvaldy ze dne 3. 1. 2020 s příjemcem Bc. Miroslavem 
Bitterem (IČ 75259664) ve výši Kč 313.200,- k úhradě mzdových výdajů souvisejících s provozováním 
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informačního centra na Hukvaldech v období od 1. 1. – 31. 12. 2020, schváleno usnesením 
zastupitelstva obce č. 7Z/2019/19 ze dne 11. 12. 2019,  smlouva zveřejněna na úřední desce obce dne 
20. 1. 2020, žádost o poskytnutí dotace ze dne 28. 11. 2019, účetní doklady č. 2081 ze dne  
20. 1. 2020 a č. 2821 ze dne 29. 6. 2020 (úhrady), vyúčtování dotace do 15. 2. 2021, rozpočtové krytí  
ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2020 (OdPa 2141 pol. 5222), 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hukvaldy ze dne 6. 8. 2020 se subjektem Janáčkův máj, 
o.p.s. ve výši Kč 100.000,- na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „Festivalový podzim 
2020“, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 9Z/2020/22 ze dne 8. 6. 2020,  smlouva zveřejněna 
na úřední desce obce dne 12. 8. 2020, žádost o poskytnutí dotace ze dne 31. 10. 2019, změnový dopis 
ze dne 6. 5. 2020, účetní doklad č. 3045 ze dne 14. 8. 2020 (úhrada), vyúčtování dotace  
do 30. 11. 2020, rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2020 (OdPa 3312 pol. 5222), 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hukvaldy ze dne 31. 3. 2020 se subjektem TJ Sokol 
Hukvaldy z.s. ve výši Kč 350.000,- na úhradu výdajů vzniklých v roce 2020 (specifikace v čl. II. 
smlouvy), schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 8Z/2020/17 ze dne 11. 3. 2020, smlouva 
zveřejněna na úřední desce obce dne 8. 4. 2020, žádost o poskytnutí dotace ze dne 30. 10. 2019, 
účetní doklady č. 2451 ze dne 2. 4. 2020 a č. 3097 ze dne 4. 8. 2020 (úhrady), vyúčtování dotace  
do 10. 12. 2020, rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2020 (OdPa 3419 pol. 5222), 

- smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřená dne 17. 8. 2020 s příjemcem ZŠ a MŠ 
Leoše Jánáčka Hukvaldy, p.o., ve výši Kč 500.000,- na realizaci akce "Přírodní zahrada MŠ LJ 
Hukvaldy", schváleno zastupitelstvem obce dne 8. 6. 2020, usnesení č. 9Z/2020/27, smlouva 
zveřejněna na úřední desce obce dne 28. 8. 2020, žádost ze dne 5. 5. 2020, účetní doklad č. 3081  
ze dne 19. 8. 2020 (úhrada), rozpočtové krytí upraveno rozpočtovým opatřením č. 3 (schváleno 
zastupitelstvem obce dne 8. 6. 2020, navýšení OdPa 3113), 

- účetní doklad č. 4329 ze dne 31. 12. 2020 (dohad dotace), smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Hukvaldy ze dne 3. 1. 2020 s příjemcem Bc. Miroslavem Bitterem (IČ 75259664) ve výši  
Kč 313.200,- (OdPa 2141 pol. 5222), 

- protokol o výsledku kontroly dotace poskytnuté z rozpočtu obce subjektu Janáčkův máj, o.p.s., ze dne 
27. 11. 2020, dotace ve výši Kč 100.000,-, použito Kč 100.000,-, účetní doklad č. 4331 ze dne  
31. 12. 2020 (vyúčtování dotace), vyúčtování dotace schváleno radou obce usnesením č. 36R/2020/29 
ze dne 14. 12. 2020, 

- protokol o výsledku kontroly dotace poskytnuté z rozpočtu obce TJ Sokol Hukvaldy z.s. ze dne  
9. 12. 2020, účetní doklad č. 4333 ze dne 31. 12. 2020 (vyúčtování dotace, zálohově poskytnuto  
Kč 330.000,-, použito Kč 342.000,-), doplatek dotace ve výši Kč 12.000,- (účetní doklad č. 3739 ze dne 
22. 12. 2020), vyúčtování dotace schváleno radou obce usnesením č. 36R/2020/28 ze dne  
14. 12. 2020, 

 
dokontrolované písemnosti z minulých let 
     akce projektová dokumentace stavby „Místní komunikace za školou – bývalé rybníky, k.ú. Sklenov“ 

- 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,-,  

- účetní doklad č. 15013 ze dne 7. 1. 2020 – předpis závazku, č. 2045 ze dne 10. 1. 2020 – platba, 
fakturace souhlasí na smlouvu o dílo,  

- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2020,  
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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. - 

předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bývalého kravína  
v Hukvaldském dvoře, cena díla Kč 1.300.000,- (bez DPH), 

- účetní doklad č. 15385 ze dne 8. 6. 2020, č. 15854 ze dne 30. 11. 2020 a č. 15222 ze dne 1. 4. 2021 – 
předpis závazku, č. 2761 ze dne 15. 6. 2020, č. 3601 ze dne 3. 12. 2020 – platba, fakturace souhlasí 
na smlouvu o dílo,  

- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu a rozpočtovým opatřením č. 3 schváleným 
zastupitelstvem obce dne 8. 6. 2020, usnesení č. 9Z/2020/19, zveřejněným na internetových stránkách 
obce na úřední desce dne 15. 6. 2020, 

     dotace 
- akce 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,  

- průběžné vyúčtování ze dne 8. 1. 2021, 
- účetní doklad č. 4321 ze dne 31. 12. 2020 – dohad na účet 403 Kč 465.850,-, 
- závěrečné vyúčtování projektu ze dne 14. 1. 2021, 
- účetní doklad č. 1157 ze dne 4. 2. 2020 – doplatek dotace Kč 65.850,-, 

 
kupní smlouva  
- kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 142/14 v k.ú. Sklenov ze dne 25. 11. 2019, rada obce dne  

11. 11. 2020 schválila odložení splátky doplatku za pozemek ve výši Kč 168.750,- do 30. 6. 2021, 
 
      akce "Most ev.č. HU-M-11 přes řeku Ondřejnici v obci Hukvaldy (U Lakovny č.p. 97)" 

- smlouva o dílo uzavřená ze dne 10. 6. 2019 se společností STAVBY A STATIKA  spol. s r.o. na realizaci 
akce Most ev.č. HU-M-11 přes řeku Ondřejnici v obci Hukvaldy (U Lakovny č.p. 97)" ve výši  
Kč 2.161.916,46 bez DPH (Kč 2. 615.918,92 s DPH),   

- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 10. 2019, předmětem dodatku - změna ceny díla (vícepráce, 
méněpráce na konečných Kč 2.859.598,03 včetně DPH),   

- účetní doklad č. 203 ze dne 16. 3. 2021 – zařazení do majetku, inv. č. 201239, 
- kolaudační souhlas na užívání stavby „Most před Ondřejnici v obci Hukvaldy (u lakovny č.p. 97) vydaný 

magistrátem města Frýdek-Místek dne 16. 3. 2021, 
 
 příspěvková organizace 

- sdělení o stanovení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro Základní školu a Mateřskou školu 
Leoše Janáčka, Hukvaldy, příspěvkovou organizaci ze dne 6. 1. 2020, 

- účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka, Hukvaldy, příspěvkové organizace 
sestavená k 31. 12. 2019 schválená radou obce dne radou obce dne 11. 5. 2020, usnesení  
č. 27R/200/19,  

- protokol č. VSK/2020/1 Hukvaldy o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2019 u Základní 
školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvkové organizace ze dne 20. 4. 2020, kontrola 
provedena dne 7. 4. 2020, zjištěny drobné nedostatky, pověření ze dne 3. 3. 2020, oznámení  
o provedení kontroly ze dne 5. 3. 2020. 
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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. zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 

2020 (dále jen zákon č. 350/2020 Sb.), 
23. 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), 
24. směrnice Ministerstva vnitra čj. MV-94781-37/OV-2020 ze dne 10. 8. 2020 k zajištění prostředků  

pro aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů 
vyhlášených na dny 2. a 3. října 2020 (dále jen směrnice MV-94781-37/OV-2020), 

25. vnitřní předpisy územního celku. 
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