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Klasifikace informací: Veřejná 

 

 

 Zpráva  
 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hukvaldy,  

 IČ 00297194 za rok 2021 
 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 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 3. 3. 2021. 
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Miroslava Šlégrová kontrolor pověřený řízením 534/03/2021 2569 
Ing. Pavla Frydrychová kontrolor 528/03/2021 3789 

 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 9. 2021 bylo vykonáno dne 24. 11. 2021. 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Hukvaldy. 
 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2021 bylo vykonáno dne 25. 5. 2022. 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Hukvaldy. 
 
  
 

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 4. 11. 2021. 

 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 25. 5. 2022. 
 
 
Zástupci územního celku, kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: 

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

 
  
  

Čj.: MSK  66435/2022                        

Sp. zn.: 
KON/6908/2021/Sam  
113.1 V5    

 

Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová  
Telefon: 595 622 628  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz  
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Klasifikace informací: Veřejná 

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 "Zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku od fotbalového hřiště po karosárnu 
na Hukvaldech", 

- pořízení automobilu Hyundai Tucson, 
- pořízení mobiliáře pro víceúčelové použití, 
- akce „Cesty Grygar, k.ú. Sklenov", 
- akce „Nástavba odborných učeben ve 4.NP ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy – oprava oplocení“, 
- nakládání s nemovitým majetkem obce, 
- smlouvy o zřízení věcného břemene, 
- pořízení majetku obce. 

 
Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti uvedené ve „Vybraném kontrolním vzorku“. 
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Klasifikace informací: Veřejná 

A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. 
 

 byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 
nedostatků uvedených pod písmenem c) 

- územní celek nezjistil skutečné stavy u některého majetku (účty 019, 021, 022 a 028) 
 

 
A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě 
 

 při přezkoumání hospodaření za rok 2021 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) 

0,68 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 42.204.945,44) 

29,67 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 9,68 % 
 
 
A.4 Rozpočtová odpovědnost obce 
 

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky     83,60 % 
  

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku překročil k rozvahovému dni 60 % průměru 
jeho příjmů za poslední 4 roky. Dluh překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky o 11.464 tis. Kč.  
 

Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 
4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně  
o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.    
 

 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky 573 tis. Kč 
 

Obec splácí úvěry poskytnuté Českou spořitelnou, a.s. (výše úvěrů Kč 36.000.000,- a Kč 22.000.000,-). 
Důvodem pro přijetí úvěrů bylo zajištění financování realizace investičních akcí v obci – projekty "Obec 
Hukvaldy – splašková kanalizace, II. etapa, rekonstrukce bývalého kravína v Hukvaldském dvoře", "Nástavba 
odborných učeben ve 4. NP ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy a Výsadba v obci Hukvaldy – Ovocný sad, alej  
a mokřad". Poslední splátka úvěrů je k datu 31. 12. 2037. Vzhledem k tomu, že roční splátky úvěru jsou 
ve výši 12.456 tis. Kč, což převyšuje roční zákonnou povinnost snižování dluhu (573 tis. Kč), nevyplývá z této 
skutečnosti riziko neplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 23/2017 Sb.  
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B. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření  
za rok 2021 
 
B.1   
Ověřením inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021 bylo zjištěno, že inventurní soupisy účtů  
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, 021 - Stavby,  
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí a 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek nebyly 
úplné a proto nebylo možné ověřit, zda inventarizované stavy souhlasí na stavy účetní. 
Zjištěný stav není v souladu s § 30 zákona č. 563/1991 Sb. 
 
  
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 dodržování § 219 zákona č. 134/2016 Sb.,  
a to uveřejňování skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.  
Na profilu zadavatele obec nezveřejnila skutečně uhrazenou cenu u smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 8. 2020  
se společností J&D stavební práce, s.r.o., IČ 27795233, na „Opravu hřbitovní zdi v Rychalticích“ ve výši  
Kč 735.315,- bez DPH (Kč 889.731,- včetně DPH). Poslední faktura byla zaplacena dne 9. 7. 2021 (účetní 
doklad č. 1988), skutečně uhrazená cena byla zveřejněna dne 22. 11. 2021. Jedná o ojedinělý případ,  
který nemá dopad na hospodaření obce. Upozorňujeme však na riziko, že v případě financování akce z dotace, 
hrozí její krácení poskytovatelem, a to z důvodu nedodržení některého z právních předpisů souvisejících s jejím 
použitím.  
V rámci závěrečného přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že přezkoumávané písemnosti, vyžadující 
zveřejnění na profilu zadavatele byly řádně zveřejněny.  
 
 
 

C. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných  
při přezkoumání hospodaření za rok 2020 
  
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl 
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
  
 
 

D. Upozornění 
 

- doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost při pořizování zápisů o průběhu zasedání zastupitelstva 
obce. Usnesení, přijatá na základě hlasování, by měla být formulována srozumitelně, jednoznačně  
a přesně tak, aby bylo zřejmé, jaké úkony zastupitelstvo obce schvaluje, např. u majetkoprávních 
úkonů, zda je o koupi, prodej, popř. o směnu pozemku, komu, za jakou částku. 
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E. Jiná upozornění 
 
V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňujeme na: 

- novelu zákona č. 250/2000 Sb., a to ustanovení § 10a odst. 3 písm. f), podle kterého má žádost  
o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahovat mimo jiné údaje o skutečném majiteli právnické 
osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů 
a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li  
se o evidující osobu. V souvislosti s tím doporučujeme prověřit a případně upravit vzory žádostí, které 
poskytujete žadatelům nebo zveřejňujete na svých webových stránkách, 

- novou vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, účinnost od 1. 1. 2022. 
 
 
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. 
 
Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. přijmout opatření  
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat  
o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů  
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 
 
Územní celek je dále povinen podle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v požadované písemné 
informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu  
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou 
zprávu zaslat. 
 
Nesplnění těchto povinností je podle § 14 zákona č. 420/2004 Sb. přestupkem, za který lze uložit 
pokutu až do výše 50 000 Kč. 
  
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, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy, 
jsou uvedeny ve Vybraném kontrolním vzorku. 
 
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 
 
Datum vyhotovení: 31. 5. 2022 
 
Zprávu zpracovaly: 

Ing. Miroslava Šlégrová,  
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Pavla Frydrychová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem   
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Vybraný kontrolní vzorek: 
akce "Zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku od fotbalového hřiště  
po karosárnu na Hukvaldech" 

- smlouva o dílo uzavřená dne 22. 9. 2021 se zhotovitelem Ing. Michal Slanina, IČ 76428052, na realizaci 
akce „Zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku od fotbalového hřiště po karosárnu 
na Hukvaldech“ (studie proveditelnosti, společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, 
inženýrská činnost pro stavební povolení, zpracování položkového rozpočtu) v celkové výši Kč 487.500,- 
bez DPH, schváleno usnesením rady obce č. 47R/2021/13 ze dne 9. 8. 2021, termín realizace 
specifikován v čl. III. smlouvy (poslední část nejpozději do 11/2022),  

- rozpočtové krytí upraveno rozpočtovým opatřením č. 4/2021 (schváleným zastupitelstvem obce dne  
22. 9. 2021, elektronicky zveřejněno dne 15. 10. 2021, navýšení OdPa 2219 o Kč 576.000,-), 

podklady k veřejné zakázce 
- výzva k podání nabídky ze dne 19. 7. 2021 (emailově odeslána dne 19. 7. 2021 třem subjektům), 
- doručeny 3 nabídky do termínu pro podání nabídek - osobně (1) a mailem (2), 
- oznámení o výsledku výběrového řízení (odesláno mailem dne 9. 8. 2021), 
financování 
- smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03810/2021/RRC ze dne 

17. 8. 2021 na realizaci projektu „Zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku  
od fotbalového hřiště po karosárnu na Hukvaldech“ ve výši 61,54 % celkových skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů, max. však Kč 400.000,-, realizace do 30. 6. 2023, závěrečné vyúčtování dotace 
do 31. 7. 2023,  

- přijetí dotace a uzavření smlouvy schváleno usnesením rady obce č. 46R/2021/13 a 46R/2021/13  
ze dne 12. 7. 2021, 

- účetní doklad č. 2324 ze dne 6. 9. 2021 (příjem finančních prostředků ve výši Kč 320.000,-), č. 4347  
ze dne 30. 9. 2021 (zaúčtování na podrozvahu), 

 
pořízení automobilu Hyundai Tucson 

- závazná objednávka č. 2120038 ze dne 24. 2. 2021 u společností Hyundai LXM motors s.r.o.,  
IČ 05054559, na pořízení vozidla Hyundai Tuscon 1,6 T-GDI ve výši Kč 599.990,-, pořízení vozidla 
schváleno radou obce dne 22. 2. 2022, usnesení č. 39R/2021/22, 

- účetní doklady č. 15365 ze dne 24. 5. 2021, č. 15200 ze dne 22. 3. 2021 a č. 15450 ze dne 28. 5. 2021 
– předpisy závazku, č. 1747 ze dne 24. 5. 2021, č. 1407 ze dne 23. 3. 2021 a č. 1956 ze dne  
28. 5. 2021 – platby, fakturace souhlasí na závaznou objednávku, protokol o předání a převzetí 
automobilu ze dne 28. 5. 2021, 

- účetní doklad č. 210 ze dne 28. 5. 2021 – zařazení do majetku, inv. č. 201243, 
- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2021, 
- účetní doklad č. 15364 ze dne 24. 5. 2021 – předpis závazku, č. 1764 ze dne 31. 5. 2021 – platba - 

zhotovení VRZ pro městskou policii, 
- rada obce dne 22. 2. 2022, usnesením č. 39R/2021/22 bere na vědomí předložené cenové nabídky  

na dodávku služebního automobilu pro obecní policii vč. nabídek na kalkulaci úvěru, 
financování akce 
- úvěrová smlouva č. AU4003392205 se společností Essox s.r.o., IČ 26764652, ze dne 28. 5. 2021  

na částku Kč 300.000,- za automobil Hyundai Tucson 1,6T-GDI, splátkový kalendář k úvěrové smlouvě 
ze dne 28. 5. 2021 (splátky od 28. 6. 2021 do 28. 5. 2024 ve výši Kč 10.135,-), 

- zastupitelstvo obce dne 3. 3. 2021, usnesením č. 12Z/2021/14 schvaluje uzavření úvěrové smlouvy  
se společností ESSOX s.r.o. na pořízení automobilu pro potřeby obecní policie, 
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pořízení mobiliáře pro víceúčelové použití 
- smlouva o dílo č. 6/2021 se společností JD Rozhlasy s.r.o., IČ 27797007, ze dne 10. 2. 2021  

na Kč 198.000,- s DPH na mobiliář pro víceúčelové použití, smlouva schválená radou obce dne  
1. 2. 2021, usnesení č. 38R/2021/7,  

- účetní doklady č. 205 ze dne 15. 4.  2021 – zařazení do majetku, č. 15231 ze dne 7. 4. 2021 – předpis 
závazku, č. 1522 ze dne 15. 4. 2021 – platba, inv. č. 201241, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, 

- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2021, 
financování akce 
- dohoda o poskytnutí dotace č.j. SZIF/2021/0526595 z Programu rozvoje venkova ČR se Státním 

zemědělským intervenčním fondem ze dne 23. 11. 2020, dotace na mobiliář pro víceúčelové použití – 
lavičky, solární dobíjecí stojan ve výši Kč 160.000,-, z toho EU Kč 102.400,-, SR Kč 57.600,-,  

- rada obce dne 20. 7. 2020, usnesením č. 30R/2020/24 vzala na vědomí seznam vybraných projektů – 
obec Hukvaldy – mobiliář pro víceúčelové použití, 

- žádost o platbu ze dne 30. 6. 2021, 
- oznámení o zaregistrování žádosti o platbu ze dne 1. 7. 2021, 
- oznámení o výši dotace ze dne 11. 8. 2021, 
- účetní doklad č. 2265 ze dne 24. 8. 2021 – platba Kč 158.400,-, účetní doklad č. 2648 ze dne  

31. 10. 2021 – oprava zaúčtování dotace z neinvestiční na investiční, 
- protokol o kontrole č. 0100100868 ze Státního zemědělského intervenčního fondu ze dne 23. 7. 2021, 
- dotace rozpočtována ve schváleném rozpočtu na rok 2021 a upravena rozpočtovým opatřením  

č. 3 schváleným radou obce dne 1. 9. 2021, 
podklady k veřejné zakázce malého rozsahu  
- výzva k podání nabídky – oslovení emailem 3 dodavatelů dne 5. 1. 2021, dodatečně osloven ještě 

jeden dodavatel, 
- cenový marketing akce „Mobiliář pro víceúčelové použití“ ze dne 8. 2. 2021 – 4 nabídky, 
- oznámení zadavatele o výběru dodavatele ze dne 18. 1. 2021, 

 
akce „Cesty Grygar, k.ú. Sklenov" 

- smlouva o dílo uzavřená dne 23. 8. 2021 se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o. na realizaci díla 
„Cesty Grygar, k.ú. Sklenov" ve výši Kč 1.540.000,- bez DPH (Kč 1.863.400,- včetně DPH), realizace  
do 30. 11. 2021, schváleno usnesením rady obce č. 46R/2021/32 ze dne 12. 7. 2021, smlouva 
zveřejněna na profilu zadavatele dne 3. 9. 2021, 

- dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřený dne 30. 11. 2021 se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o. 
na realizaci díla „Cesty Grygar, k.ú. Sklenov", předmětem dodatku vícepráce ve výši Kč 110.275,75  
na konečnou cenu díla Kč 1.650.275,75 bez DPH (Kč 1.996.833,65 včetně DPH) a změna termínu 
realizace do 30. 4. 2022, schváleno usnesením rady obce č. 52R/2021/9 ze dne 30. 11. 2021, dodatek 
zveřejněn na profilu zadavatele dne 9. 12. 2021,  

- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2021 (OdPa 2212 pol. 6121), 
- účetní doklady č. 15854 ze dne 12. 11. 2021 (předpis) a č. 2829 ze dne 7. 12. 2021 (úhrada), č. 15943 

ze dne 13. 12. 2021 (předpis) a č. 3031 ze dne 30. 12. 2021 (úhrada), č. 15401 ze dne 18. 5. 2022 
(předpis), 

 
akce „Nástavba odborných učeben ve 4.NP ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy – oprava oplocení“ 

- smlouva o dílo uzavřená dne 6. 1. 2022 se zhotovitelem DRŽIK s.r.o. na realizaci akce „Nástavba 
odborných učeben ve 4.NP ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy – oprava oplocení“ ve výši kč 500.150,- 
bez DPH (Kč 605.181,50 včetně DPH), smlouva schválena usnesením rady obce č. 53R/2021/12 ze dne 
20. 12. 2021, rozpočtové krytí v rámci schváleného rozpočtu obce pro rok 2022 (OdPa 3113 pol. 6121),  
smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 10. 1. 2022, 
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- účetní doklady č. 15310 ze dne 25. 4. 2022 (předpis) a č. 1668 ze dne 26. 4. 2022 (úhrada), 
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 4. 5. 2022, 
- příkazní smlouva uzavřená dne 10. 2. 2021 s příkazníkem administrace zakázek s.r.o. na přípravu  

a realizaci výběrového řízení „Nástavba odborných učeben ve 4.NP ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy – 
oprava oplocení“ ve výši Kč 14.000,- bez DPH (Kč 16.940,- včetně DPH), schváleno usnesením rady 
obce č. 38R/2021/10 ze dne 1. 2. 2021, účetní doklad č. 15982 ze dne 21. 12. 2021 (předpis)  
a č. 3009 ze dne 29. 12. 2021 (úhrada), 

podklady k veřejné zakázce: 
- výzva k podání nabídky ze dne 15. 11. 2021 (emailově odeslána dne 16. 11. 2021), 
- ustanovení hodnotící komise ze dne 15. 11. 2021, 
- doručeny 3 nabídky do termínu pro doručení, 
- čestné prohlášení ke střetu zájmu ze dne 29.11. 2021, 
- protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 29. 11. 2021, 
- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29. 11. 2021, 
- oznámení o výběru dodavatele ze dne 20. 12. 2021 (odesláno emailem dne 20. 12. 2021), 
- písemná zpráva zadavatele ze dne 7. 1. 2022 (zveřejněna na profilu zadavatele dne 10. 1. 2022), 

 
nakládání s nemovitým majetkem obce 

- darovací smlouva č. FM/3/j/2021/Ch s Moravskoslezským krajem, obdarovaný na poskytnutí daru – 
pozemků p.č. 1523/3, 1523/42, 1523/44, 1523/46, 1523/69, 1523/105, 1523/110 v k.ú. Rychaltice  
ze dne 19. 4. 2021, záměr darovat pozemky zveřejněn od 25. 6. do 13. 7. 2020, dar schválen 
zastupitelstvem obce dne 7. 9. 2020, usnesení č. 10Z/2020/8, právní účinky ze dne 5. 5. 2021, účetní 
doklad č. 206 ze dne 19. 4. 2021 – vyřazení z majetku, 

- darovací smlouva s Biskupstvím ostravsko-opavsko ze dne 13. 5. 2021 na pořízení pozemku darem  
p.č. 1806/5 v k.ú. Hukvaldy, pořízení pozemku darem schváleno zastupitelstvem obce dne 10. 5. 2021, 
usnesení č. 13Z/2021/9, právní účinky ze dne 20. 5. 2021, účetní doklad č. 208 ze dne 13. 5. 2021 – 
zařazení do majetku, 

- kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 592/1 a 591/2 v k.ú. Rychaltice ze dne 15. 9. 2021, záměr 
prodeje zveřejněn od 18. 12. 2020 do 4. 1. 2021, prodej schválen zastupitelstvem obce dne  
28. 6. 2021, usnesení č. 14Z/2021/10, právní účinky ze dne 16. 9. 2021, žádost ze dne 22. 3. 2021, 
účetní doklad č. 227 ze dne 15. 9. 2021 – předpis pohledávky, č. 2332 ze dne 8. 9. 2021 – platba,  
č. 228 ze dne 16. 9. 2021 – vyřazení z majetku, 

- kupní smlouva na koupi pozemku p.č. 722 v k.ú. Sklenov ze dne 4. 8. 2021, koupě pozemku schválena 
zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2019, usnesení č. 7Z/2019/7, právní účinky ze dne 5. 8. 2021, účetní 
doklad č. 220 ze dne 5. 8. 2021 – zařazení do majetku, č. 7949 ze dne 6. 8. 2021 - platba, 

- směnná a darovací smlouva na směnu pozemků obce p.č. 1580/2 a 1580/3 za pozemky p.č. 421/4  
a 432/2 v k.ú. Hukvaldy a pořízení pozemku darem p.č. 421/5 v k.ú. Hukvaldy ze dne 17. 6. 2021, 
záměr obce směnit pozemky byl zveřejněn od 18. 12. 2020 do 4. 1. 2021, směna a pořízení pozemku 
darem schválilo zastupitelstvo obce dne 3. 3. 2021, usnesení č. 12Z/2021/6,7,8, právní účinky ze dne 
30. 6. 2021, účetní doklad č. 213 ze dne 30. 6. 2021 – zařazení do majetku darovaného pozemku, 
předpis pohledávky a závazku, č. 216 ze dne 21. 7. 2021 – vyřazení z majetku a zařazení do majetku, 

- směnná smlouva na směnu pozemků obce p.č. 937/3 a 1594/6 za pozemky p.č. 1594/10 a 643/3 v k.ú. 
Rychaltice ze dne 16. 6. 2021, záměr obce směnit pozemky byl zveřejněn od 1. 4. do 17. 4. 2020, 
směna schválena zastupitelstvem obce dne 3. 3. 2021, usnesení č. 12Z/2021/9, právní účinky ze dne 
13. 7. 2021, účetní doklad č. 211 ze dne 16. 6. 2021 – předpis pohledávky a závazku, č. 215 ze dne 
13. 7. 2021 – vyřazení z majetku, zařazení do majetku, zúčtování pohledávky se závazkem, č. 1872  
ze dne 17. 6. 2021 - platba, 
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- směnná smlouva na směnu pozemku obce p.č. 364/6 za pozemek p.č. 364/7 v k.ú. Sklenov ze dne  
30. 11. 2021, záměr směny zveřejněn od 6. 10. do 22. 10. 2020, směna schválená zastupitelstvem 
obce dne 28. 6. 2021, usnesení č. 14Z/2021/12, právní účinky ze dne 7. 12. 2021, účetní doklad č. 239 
ze dne 29. 12. 2021 – vyřazení a zařazení do majetku, zúčtování pohledávky ze závazkem, č. 235  
ze dne 30. 11. 2021 – předpis závazku a předpis pohledávky, č. 2822 ze dne 6. 12. 2021 - platba, 

- kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 883, 1199/7 a 1199/8 v k.ú. Sklenov ze dne 3. 11. 2021, záměr 
prodeje zveřejněn od 22. 3. do 7. 4. 2021, prodej pozemku schválen zastupitelstvem obce dne  
10. 5. 2021, usnesení č. 13Z/2021/14, právní účinky ze dne 24. 11. 2021, účetní doklad č. 232 ze dne 
3. 11. 2021 – předpis pohledávky, č. 2678 ze dne 9. 11. 2021 – platba, č. 234 ze dne 24. 11. 2021 – 
vyřazení z majetku, 

- kupní smlouva na koupi 1/6 pozemků p.č. 105/1, 105/2, 106, 673/2, 673/4, 674, 675,1, 675/2, 676/2, 
688, 1598/2, 1678/4 v k.ú. Rychaltice za Kč 1.603.545,50 ze dne 27. 9. 2021, koupě pozemků 
schválená zastupitelstvem obce dne 8. 3. 2020, usnesení č. 8Z/2020/10, právní účinky ze dne  
29. 9. 2021, účetní doklad č. 231 ze dne 21. 10. 2021 – zařazení do majetku, č. 229 ze dne 27. 9. 2021 
– předpis závazku, č. 2494 ze dne 4. 10. 2021 – platba, rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném 
rozpočtu na rok 2021, 

 
smlouvy o zřízení věcného břemene 

- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-8018678/03 se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. na pozemek p.č. 1584/2 v k.ú. Rychaltice na zemní vedení NN ze dne 26. 1. 2021, 
věcné břemeno schváleno radou obce dne 13. 1. 2021, usnesení č. 37R/2021/6, účetní doklady č. 4043 
ze dne 23. 2. 2021 – předpis pohledávky, č. 1631 ze dne 6. 5. 2021 - platba, 

- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-8019242/01 se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. na pozemky p.č. 1802/16, 1802/18 a 1819 v k.ú. Rychaltice na zemní vedení NN ze dne 
10. 2. 2021, věcné břemeno schváleno radou obce dne 1. 2. 2021, usnesení č. 37R/2021/6, účetní 
doklady č. 4044 ze dne 23. 2. 2021 – předpis pohledávky, č. 1631 ze dne 6. 5. 2021 - platba, 

- smlouva o zřízení služebnosti s fyzickou osobou na pozemky p.č. 936/3 a 936/5 v k.ú. Sklenov  
na vodovodní, kanalizační a kabelovou přípojku 4M Rožnov pro internet a kabelovou televizi ze dne  
24. 3. 2021, věcné břemeno schváleno radou obce dne 1. 6. 2020, usnesení č. 28R/2020/19, účetní 
doklady č. 4388 ze dne 31. 10. 2021 - předpis pohledávky, č. 2768 ze dne 24. 11. 2021 - platba, 

 
pořízení majetku obce 

- software gordic – soubor licencí – inv. č. 100006, účetní doklady č. 245 ze dne 29. 12. 2021 – zařazení 
do majetku, č. 15970 ze dne 20. 12. 2021 – předpis závazku, č. 3001 ze dne 29. 12. 2021 – platba, 

- hřbitovní zeď - účetní doklad č. 236 ze dne 1. 12. 2021 – zařazení do majetku, nalezený majetek, 
znalecký posudek č. 2021/338 ze dne 14. 12. 2021, 

- pamětní deska – inv. č. 201283, účetní doklady č. 242 ze dne 29. 12. 2021 – zařazení do majetku,  
č. 15997 ze dne 27. 12. 2021 – předpis závazku, č. 3020 ze dne 29. 12. 2021 – platba, objednávka  
č. 21/2021 ze dne 29. 7. 2021 na Kč 65.340,-, fakturace souhlasí na objednávku, 

- pamětní deska – inv. č. 201284, účetní doklady č. 243 ze dne 29. 12. 2021 – zařazení do majetku,  
č. 15996 ze dne 27. 12. 2021 – předpis závazku, č. 3019 ze dne 29. 12. 2021 – platba, objednávka  
č. 20/2021 ze dne 29. 7. 2021 na Kč 62.775,-, fakturace souhlasí na objednávku, 

- klimatizace ve smuteční obřadní síni - inv. č. 201264, účetní doklady č. 233 ze dne 9. 11.2021 – 
zařazení do majetku, č. 15835 ze dne 9. 11. 2021 – předpis závazku, č. 2736 ze dne 16. 11. 2021 – 
platba, 

- kamerový systém – inv. č. 201286, účetní doklady č. 244 ze dne 29. 12. 2021 – zařazení do majetku,  
č. 15972 ze dne 20. 12. 2021 a č. 15973 ze dne 20. 12. 2021 – předpis závazku, č. 3002 ze dne  
29. 12. 2021 a č. 3003 ze dne 29. 12. 2021 – platba, zakázkový list č. S-0515-1 ze dne 17. 12.2021  
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na Kč 37.219,60 a zakázkový list č. S-0578-1 ze dne 20. 12. 2021 na Kč 127.431,15, fakturace souhlasí 
na zakázkový list, 

- bobcat smykem řízený kolový nakladač – inv. č. 201285, účetní doklady č. 246 ze dne 30. 12. 2021 – 
zařazení do majetku, č. 15985 ze dne 21. 12. 2021 – předpis závazku, č. 303 ze dne 30. 12. 2021 – 
platba, kupní smlouva o prodeji movité věci se společností HR systém s.r.o., IČ 25825321, ze dne  
27. 12. 2021 na Kč 750.000,- bez DPH za bobcat S530 smykem řízení kolový nakladač, koupě 
schválená radou obce dne 20. 12. 2021, usnesení č. 53R/2021/26, smlouva zveřejněna na profilu 
zadavatele dne 7. 1. 2022, skutečně uhrazená cena zveřejněna dne 10. 1. 2022, 

- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2021, 
 
rozpočet a závěrečný účet 

- střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2023 zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední 
desce od 18. 12. 2019, 

- návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 19. 11. do 8. 12. 2020,  
- rozpočet obce na rok 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 7. 12. 2020, usnesení č. 11Z/2020/18  

a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 18. 12. 2020, 
- návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce  

od 13. 6. do 29. 6. 2021, 
- závěrečný účet obce za rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2021, usnesení  

č. 14Z/2021/13 a to bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 
25. 7. 2021, 

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na léta 2022 – 2025 zveřejněn na úřední desce  
a internetových stránkách obce od 23. 11. do 9. 12. 2021, 

- střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 – 2025 schválen zastupitelstvem obce dne 8. 12. 2021, 
usnesení č. 16Z/2021917 a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska dne  
29. 12. 2021, 

 
účetnictví a výkazy  

- výkaz Fin 2-12 M k 30. 9. 2021, 
- výkaz rozvaha k 30. 9. 2021, 
- účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2020 schválená zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2021, 

usnesení č. 14Z/2021/14, 
- výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2021, 
- rozvaha k 31. 12. 2021, 
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021, 
- obratová předvaha k 31. 12. 2021, 

 
inventarizace 

- inventarizační zpráva o provedené inventarizaci k 31. 12. 2021 ze dne 15. 2. 2022, 
- inventarizační plán k 31. 12. 2021 vydaný starostou obce dne 20. 12. 2021, plán inventur schválen 

radou obce dne 20. 12. 2021, usnesení č. 53R/2021/6, 
- záznam o proškolení členů inventarizačních komisí ze dne 6. 12. 2021, 
- inventurní soupisy dokladových inventur k 31. 12. 2021, 

 
odměňování zastupitelé obce 

- usnesení zastupitelstva obce č. 8Z/2020/14 ze dne 11. 3. 2020 – schválení odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva obce, 
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- mzdové list členů zastupitelstva obce osobní čísla 92, 66, 132, 94, 100, 96, 98, 95, 65, 63, 204 a 134 
za období 01-10/2021,  

- mzdové listy členů zastupitelstva obce osobní čísla 92, 66, 132, 94, 100, 96, 98, 95, 65, 63, 204, a 134 
za období 11-12/2021, 

 
smlouvy o poskytnutí dotace  

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hukvaldy ze dne 9. 1. 2021 s příjemcem Bc. Miroslavem 
Bitterem (IČ 75259664) ve výši Kč 409.640,- k úhradě mzdových výdajů souvisejících s provozováním 
informačního centra na Hukvaldech v období od 1. 1. – 31. 12. 2021, schváleno usnesením 
zastupitelstva obce č. 11Z/2020/22 ze dne 7. 12. 2020,  smlouva zveřejněna na úřední desce obce dne 
3. 2. 2021, žádost o poskytnutí dotace ze dne 31. 10. 2020, účetní doklady č. 1171 ze dne 8. 2. 2021  
a č. 1974 ze dne 9. 7. 2021 (úhrady), vyúčtování dotace do 15. 2. 2022, rozpočtové krytí  
ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2021 (OdPa 2141), 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hukvaldy ze dne 22. 3. 2021 se subjektem TJ Sokol 
Hukvaldy z.s. ve výši Kč 320.000,- na úhradu výdajů vzniklých v roce 2021 (specifikace  
v čl. II. smlouvy), schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 12Z/2021/24 ze dne 3. 3. 2021, smlouva 
zveřejněna na úřední desce obce dne 25. 3. 2021, žádost o poskytnutí dotace ze dne doručena dne  
27. 10. 2020, účetní doklady č. 1412 ze dne 25. 3. 2021 a č. 2223 ze dne 19. 8. 2021 (zálohově 
uhrazeno Kč 300.000,-), vyúčtování dotace do 10. 12. 2021, rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu 
obce pro rok 2020 (OdPa 3419), 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hukvaldy ze dne 14. 5. 2021 se subjektem Janáčkův máj, 
o.p.s. ve výši Kč 200.000,- na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „Mezinárodní hudební 
festival Leoše Janáčka,“ schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 13Z/2021/24 ze dne 10. 5. 2021,  
smlouva zveřejněna na úřední desce obce dne 20. 5. 2021, žádost o poskytnutí dotace doručena  dne 
27. 10. 2020, účetní doklad č. 1721 ze dne 20. 5. 2021 (úhrada), vyúčtování dotace do 30. 10. 2021, 
rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2020 (OdPa 3312), 

- vyúčtování dotace ze dne 17. 1. 2022 subjektem Bc. Miroslavem Bitterem (IČ 75259664) (poskytnuto 
Kč 409.640,-, použito Kč 409.640,-), účetní doklady č. 4512 ze dne 31. 12. 2021 (dohad dotace),  
č. 4187 ze dne 30. 4. 2022 (vyúčtování), 

- dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřený dne 19. 12. 2021 se subjektem TJ Sokol 
Hukvaldy z.s., předmětem dodatku přeřazení částky Kč 36.000,- z ukazatele „nájem sportovních 
zařízení – tělocvična“ do ukazatele „sportovní, turistická činnost a cestovné“, schváleno usnesením 
zastupitelstva obce č. 16Z/2021/22 ze dne 8. 12. 2021,  žádost o změnu ze dne 10. 11. 2021, smlouva 
zveřejněna na úřední desce obce dne 29. 12. 2021, 

- vyúčtování dotace ze dne 10. 12. 2021 subjektem TJ Sokol Hukvaldy z.s. (poskytnuto Kč 320.000,-, 
použito Kč 320.000,-), vyúčtování dotace schváleno usnesením rady obce č. 53R/2021/36 ze dne  
20. 12. 2021, účetní doklady č. 3024 ze dne 29. 12. 2021 (doplatek dotace ve výši Kč 20.000,-),  
č. 4513 ze dne 31. 12. 2021, 

- vyúčtování dotace doručeno dne 18. 10. 2021 subjektem Janáčkův máj, o.p.s. (poskytnuto  
Kč 200.000,-, použito Kč 200.000,-,), vyúčtování dotace schváleno usnesením rady obce  
č. 53R/2021/37 ze dne 20. 12. 2021, účetní doklad č. 4514 ze dne 31. 12. 2021 (vyúčtování dotace), 

 
darovací smlouva 

- darovací smlouva ze dne 23. 6. 2021 uzavřená s Futsal team Růžové tlapičky ve výši Kč 20.000,-, 
schváleno radou obce usnesením č. 44R/2021/23 ze dne 31. 5. 2021, účetní doklad č. 1937 ze dne  
28. 6. 2021 (úhrada), rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2021 (OdPa 3429), 
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smlouvy o poskytnutí úvěru 
- smlouva o úvěru č. 0633253139/LCD se společností Česká spořitelna, a.s. ze dne 14. 5. 2021 na částku 

Kč 36.000.000,- na projekty "Obec Hukvaldy – splašková kanalizace, II. etapa, rekonstrukce bývalého 
kravína v Hukvaldském dvoře", čerpání úvěru do 31. 12. 2022, splátky od 31. 1. 2023 do 31. 12. 2037 
(od 1/2023 do 12/2030 ve výši Kč 135.000,- a od 1/2031 do 11/2037 ve výši Kč 275.000,-), smlouva 
schválena zastupitelstvem obce dne 10. 5. 2021, usnesení č. 13Z/2021/11, 

- smlouva o úvěru č. 0633255169/LCD se společností Česká spořitelna, a.s. ze dne 14. 5. 2021 na částku 
Kč 22.000.000,- na projekty "Nástavba odborných učeben ve 4. NP ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy  
a Výsadba v obci Hukvaldy – Ovocný sad, alej a mokřad", čerpání úvěru do 31. 12. 2022, splátky  
do 31. 12. 2023, smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 10. 5. 2021, usnesení č. 13Z/2021/13, 

 
příspěvková organizace 

- sdělení o schválení neinvestičního příspěvku na provoz pro Základní školu a Mateřskou školu Leoše 
Janáčka Hukvaldy, příspěvkovou organizaci ze dne 29. 12. 2020,  

- účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvkové organizace 
sestavená k 31. 12. 2020 schválená radou obce dne 15. 3. 2021, usnesení č. 40R/2021/14, 

- protokol č. VSK/2021/1 Hukvaldy o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2020  
u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková 
organizace ze dne 10. 5. 2021, kontrola provedena dne 27. 4. 2021, kontrolované období rok 2020, 
pověření ke kontrole ze dne 3. 3. 2021, oznámení o zahájení veřejnosprávní kontroly ze dne  
3. 3. 2021, v protokolu doporučení, 

 
dokontrolované písemnosti z minulých let 

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), smlouva schválena radou obce dne  
30. 9. 2019 (usnesení č. 17R/2019/33), smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 4. 12. 2019, 

- 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,  

finanční podíl 
- 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),  

- 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,- 
- účetní doklad č. 1493 ze dne 9. 4. 2021 – platba, 

  
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,- včetně DPH) 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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- účetní doklady č. 15220 ze dne 1. 4. 2021, č. 15355 ze dne 13. 5. 2021 a č. 15481 ze dne 2. 7. 2021 – 
předpisy závazku, č. 1611 ze dne 30. 4. 2021, č. 1748 ze dne 24. 5. 2021, č. 1788 ze dne 3. 6. 2021  
a č. 1988 ze dne 9. 7. 2021 – platby, fakturace souhlasí na smlouvu, 

- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2021, 
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 
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 
do 30. 11. 2021, vyúčtování do 31. 12. 2021, 

- žádost o dotaci schválená zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2018, usnesení 2Z/2018/19, žádost  
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze dne 1. 10. 2020 – změna termínu z 30. 11. 2020 
na 30. 6. 2021, 

- dotace schválená radou obce dne 10. 8. 2020, usnesení č. 31R/2020/30, 
- žádost o proplacení dotace č. 117D8210G3486 ze dne 20. 4. 2021,   
- žádost o proplacení dotace č. 117D8210G3486 ze dne 20. 5. 2021, účetní doklad č. 1630 ze dne  

6. 5. 2021 – platba – příjem Kč 250.000,-, 
- soupis účetních dokladů zaslán na ministerstvo pro místní rozvoj ČR ze dne 23. 8. 2021, 
- účetní doklad č. 4389 ze dne 31. 10. 2021 - předpis pohledávky a vyúčtování dotace na účet 672, 
další náklady na realizaci akce 
- výběrové řízení – účetní doklady 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 obce dne 20. 7. 2020, 
usnesení č. 30R/2020/7, fakturace souhlasí na příkazní smlouvu, 

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

č. 23488 ze dne 23. 11. 2019 – platba, č. 243 ze dne 31. 12. 2019 – předpis pohledávky, celková 
pohledávka Kč 468.750,-, platba Kč 300.000,-, rada obce dne 11. 11. 2020 schválila odložení splátky 
doplatku za pozemek ve výši Kč 168.750,- do 30. 6. 2021, 

- účetní doklad č. 1802 ze dne 8. 6. 2021 – platba, 
- právní účinky ze dne 21. 6. 2021, účetní doklad č. 212 ze dne 21. 6. 2021 – vyřazení z majetku. 

  
smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
- 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", účetní doklad č. 2910 ze dne 17. 12. 2021 (vratka finančních prostředků). 
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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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