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 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hukvaldy,  
 IČ 00297194 za rok 2015 

 

  

Na základě písemné žádosti ze dne 16. 1. 2015 provedla kontrolní skupina ve složení: 

 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Miroslava Šlégrová kontrolor pověřený řízením 310/03/2015 2569 

Ing. Eva Hubinková kontrolor 307/03/2015 3468 

 

dne 20. 1. 2016 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2015, místem provedení přezkoumání 

hospodaření byl obecní úřad Hukvaldy. 

 

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2015 dne 30. 10. 2015. 

 

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 20. 1. 2016 

 

 

Zástupci obce: 

- Mgr. Luděk Bujnošek, starosta 

- Eliška Škorvánková, účetní 

 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., 

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne  

12. 11. 2015 kontrolní skupina ve složení: 

- Ing. Miroslava Šlégrová, 

- Mojmír Románek, DiS. 

Čj.: MSK  11737/2016                        

Sp. zn.: 
KON/2548/2015/Sam 
113.1 V10 

 

Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová  
Telefon: 595 622 628  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz  
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Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“) bylo 

prováděno zejména dle následujících právních a jiných předpisů, souvisejících s činností orgánů 

územního celku: 
 

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

č. 128/2000 Sb.), 

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

(dále jen zákon č. 250/2000 Sb.), 

3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.), 

4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.), 

5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška 

č. 410/2009 Sb.), 

6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění 

státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů 

dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška  

č. 5/2014 Sb.), 

7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 

č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy), 

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

č. 323/2002 Sb.), 

9. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),  

10. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

vyhláška č. 416/2004 Sb.), 

11. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  

č. 137/2006 Sb.), 

12. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.), 

13. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

(dále jen zákon č. 90/2012 Sb.), 

14. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  

č. 262/2006 Sb.), 

15. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.), 

16. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 

účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.), 

17. nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 37/2003 Sb.), 

18. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.), 

19. vnitřní předpisy územního celku. 
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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 a 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 a 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. 
 

 

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska: 

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním 

hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, 

- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 

- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, 

- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

 

 

 

A. Výsledek přezkoumání hospodaření 
 

Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

  

 

 

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 
  

B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyly zjištěny chyby  

a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 

  

 

 

B.2 Vzhledem k tomu, že při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 10. 2015 nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
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C. Závěr 
 
C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2015 

 

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

 

 

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě 

 

 při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 

negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 

 

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku 

 

 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 

(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 4.300,00) 
0,05 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 

(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 20.130.171,00) 
6,51 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 12,12 % 

 

 

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření  

i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku. 

 

Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. 

 
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny. 

 

 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek 

nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 3 písm. l zákona č. 420/2004 Sb. 

Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 

 

 

 

V Ostravě dne 22. 1. 2016   

 

Zprávu zpracovaly a sepsaly: 

Ing. Miroslava Šlégrová, 

kontrolor pověřený řízením 
podepsáno elektronicky 

Ing. Eva Hubinková, 

kontrolor 
podepsáno elektronicky 
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Seznam předložených dokumentů: 

- návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 19. 2.  

do 9. 3. 2015,  

- rozpočtové provizorium na rok 2015 schválené zastupitelstvem obce dne 10. 12. 2015, usnesení  

č. 1/15,  

- rozpočtové opatření schválené radou obce dne 23. 11. 2015, usnesení č. 22/251,  

- rozpočtové opatření schválené radou obce dne 11. 5. 2015, usnesení č. 285, 

- rozpočtové opatření schválené zastupitelstvem obce dne 23. 9. 2015, usnesení č. 5/92, zastupitelstvo 

obce dne 10. 12. 2014 usnesením č. 1/17 schválilo přenesení kompetencí na radu obce k provádění 

jednotlivých rozpočtových opatření,  

- rozpočtový výhled obce na léta 2014 – 2017 schválen zastupitelstvem dne 17. 12. 2013,  

- rozpočet obce na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 9. 3. 2015, usnesení č. 2/36,  

- sdělení závazného ukazatele Základní škole a Mateřské škole L. Janáčka Hukvaldy, příspěvkové 

organizaci dne 19. 3. 2015,  

- návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 19. 2. 

do 9. 3. 2015, závěrečný účet obce za rok 2014 schválen zastupitelstvem obce dne 9. 3. 2015 usnesení 

č. 2/34 a to bez výhrad,  

- výpisy obratů účtů 021 - Stavby, 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých 

věcí, 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 031 - Pozemky a 031 - Kulturní předměty  

k 31. 10. 2015, 

- evidence majetku obce - socha - inv. č. 201046, měřiče tepla - inv. č. 200167, kompostéry - inv. č. 

201047, lavice - inv. č. 501487-91, stejnokroj - inv. č. 501506-08, vitrína - inv. č. 501519, mobilní 

telefony - inv. č. 501485-86,  

- výpis obratu účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek za období 11-12/2015 (televizní monitor 

27" Samsung - inv. č. 501533, hadice zásahová C28 4 ks - inv. č. 501523 - 501526, hadice zásahová 

B65 2 ks - inv. č. 501527 a 501528, kalhoty brodící do pasu - inv. č. 501529), 

- účetní doklady č. 9463 ze dne 18. 12., č. 15443 ze dne 11. 11. a č. 2714 ze dne 23. 11. 2015,  

- evidence pohledávek dle jednotlivých pohledávkových účtů k 31. 10. 2015,  

- evidence závazků dle jednotlivých závazkových účtů k 31. 10. 2015,  

- písemnosti k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2015,  

- podklady k odměňování pracovníků obce (os. č. 5, 57),  

- podklady k odměnám členů zastupitelstva obce (os. č. 1, 62, 85, 91, 92, 96, 98, 123, 129, 130, 131, 

132, 133, 134 a 204), 

- usnesení zastupitelstva obce č. 1/19 ze dne 10. 12. 2014 a č. 3/55 ze dne 9. 6. 2015 (stanovení 

měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce),  

- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za měsíce listopad a prosinec 2015,  

- pokladní doklady včetně účetních č. 9326 - 9515 za období od 1. 12. do 21. 12. 2015,  

- pokladní doklady č. 9117 - 9136 za období od 27. 10. do 30. 10. 2015, 

- pokladní doklady č. 9032 - 9044 za období od 14. 10. do 15. 10. 2015,  

- pokladní deník za období 12/2015,  

- rozvaha k 31. 12. 2015 v Kč,  

- rozvaha k 31. 10. 2015 v Kč,  

- účetní doklady č. 4001 ze dne 1. 1. 2015 (předpis nájmu T Mobile), č. 4003 ze dne 10. 1. 2015,  

č. 4004 ze dne 15. 1. 2015, č. 4005 ze dne 15. 1. 2015, č. 4007 ze dne 20. 1. 2015, č. 4008 ze dne  

31. 1. 2015 (předpis nájmu nebytových prostor), č. 4011 ze dne 31. 1. 2015 (předpis pohledávek  

ze psů, správní poplatky, vstupné, komunální odpad, ubytovací zařízení, veřejné prostranství, hrobová 

místa), č. 4019 a 4020 ze dne 31. 1. 2015 (předpis obecní TV a internet),  

- účetní doklady č. 2777 - 2802 za období od 14. 12. do 18. 12. 2015 (banka), 
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- účetní doklady č. 15488 - 15495 za období od 4. 12. do 7. 12., č. 15497 - 15502 za období od 8. 12.  

do 11. 12., č. 15504 a č. 15505 ze dne 14. 12., č. 15507 - 15511 za období od 17. 12. do 18. 12. 2015 

(přijaté faktury),  

- účetní závěrka obce schválená zastupitelstvem obce dne 9. 3. 2015, usnesení č. 2/35,  

- vazba konečného zůstatku účtu 261 – Pokladna, výkazu FIN 2–12 M (paragraf 6171, položka 5182)  

a zůstatku v pokladní knize k 31. 10. 2015, 

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

právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených 

daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 M k 31. 10. 2015 (sloupec 3 - 

výsledek od počátku roku),  

- výkaz Fin 2-12 M k 31. 10. 2015 v Kč,  

- výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2015 v Kč,  

- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 v Kč,  

- výkaz zisku a ztráty k 31. 10. 2015 v Kč,  

- darovací smlouva ze dne 24. 6. 2015 o poskytnutí finančního daru (Kč 18.000,--) z rozpočtu obce 

fyzické osobě jako ocenění sportovní činnosti ve sjezdu na horském kole a reprezentaci, usnesení rady 

obce ze dne 22. 6. 2015 (schválení daru), účetní doklad č. 2364 ze dne 29. 6. 2014 (platba), 

- darovací smlouva ze dne 29. 6. 2015 o poskytnutí finančního daru (Kč 20.000,--) z rozpočtu obce 

příjemci Futsal team Růžové tlapičky Hukvaldy jako ocenění sportovní činnosti, usnesení rady obce  

ze dne 22. 6. 2015 (schválení daru), účetní doklad č. 2378 ze dne 30. 6. 2014 (platba),  

- darovací smlouva ze dne 26. 3. 2015 na obrazy v hodnotě Kč 300.000,--, schváleno radou obce dne 

16. 3. 2015, usnesení č. 8/187, účetní doklad č. 203 ze dne 26. 3. 2015,  

- smlouva ze dne 23. 3. 2015 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce (Kč 270.000,--  

na provozní výdaje) příjemci TJ Sokol Hukvaldy, usnesení č. 2/45 zastupitelstva obce ze dne 9. 3. 2015 

(schválení veřejnoprávní smlouvy), 

- protokol o kontrole vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace v roce 2014 (poskytnuto Kč 252.806,--) 

příjemci TJ Sokol Hukvaldy, usnesení rady obce ze dne 15. 12. 2014 (schválení vyúčtování  

a protokolu),  

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01176/2015/KH ze dne 24. 4. 2015 

na opravu "Památníků obětem 1. a 2. světové války v Rychalticích" ve výši Kč 40.000,--, vyúčtování  

do 31. 12. 2015, o přijetí dotace rozhodla rada obce dne 8. 4. 2015, usnesení č. 9/226, rozpočtové 

opatření schválené radou obce dne 11. 5. 2015, usnesení č. 11/285 (přijetí dotace - účetní doklad  

č. 1164 ze dne 13. 5. 2015, vyúčtování přijaté zálohy - účetní doklad č. 4175 ze dne 31. 7. 2015, 

vrátka nevyčerpané částky - účetní doklad č. 2391 ze dne 9. 7. 2015), smlouva o dílo ze dne  

12. 5. 2015 na opravu památníku na částku Kč 39.928,--, včetně veřejné zakázky malého rozsahu 

(osloveny 3 firmy dne 29. 4. 2015, projednání cenových nabídek, schválení dodavatele a schválení 

smlouvy o dílo radou obce dne 11. 5. 2015, usnesení č. 11/270, 271 a 272), účetní doklad č. 15222  

ze dne 29. 6. 2015 (předpis závazku) a č. 2370 ze dne 29. 6. 2015 (platba),  

- kupní smlouva ze dne 25. 11. 2015 na nákup pozemku parc. č. 1686/4 v k. ú. Rychaltice, schváleno 

zastupitelstvem obce dne 23. 9. 2015 usnesením č. 5/95, účetní doklady č. 228 z 28. 12. 2015, 

- kupní smlouva koupě a prodej nemovité věci na prodej pozemku p.č. 709/7 v k.ú. Rychaltice ze dne  

10. 6. 2015, záměr prodeje zveřejněn od 18. 6. do 4. 7. 2014, prodej schválen zastupitelstvem obce 

dne 1. 9. 2014, usnesení č. 18/392, účetní doklady č. 209 ze dne 19. 6. 2015 (vyřazení pozemku, 

předpis pohledávky), č. 1187 ze dne 5. 6. 2015 (platba), 

- kupní smlouva na koupi a prodej pozemků - obec prodává pozemek p.č. 1547/12 a pořizuje pozemky 

p.č. 180/5, 181/6, 181/5, 144/3, 146/3. 146/4 a 145/6 v k.ú. Rychaltice ze dne 16. 7. 2015, záměr 

prodeje zveřejněn od 18. 6. do 4. 7. 2014, prodej a koupě schváleny zastupitelstvem obce dne  

1. 9. 2014, účetní doklad č. 4154 ze dne 17. 7. 2015 (zařazení a vyřazení pozemku),  
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- dodatek č. 2 ze dne 26. 8. 2015 ke smlouvě o úvěru č. 11622/12/LCD ze dne 20. 12. 2012 – 

prodloužení období čerpání finančních prostředků do 31. 10. 2015, dodatek schválen zastupitelstvem 

obce dne 25. 8. 2015, usnesení č. 4/82,  

- smlouva o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-8006651/03  

na pozemek p.č. 1216/11 v k.ú. Sklenov na distribuční elektrizační soustavy ze dne 16. 1. 2015, 

schváleno radou obce dne 15. 12. 2014, usnesení č. 4/70, účetní doklad č. 202 ze dne 20. 1. 2015 

(změna analytiky), č. 4043 ze dne 20. 2. 2015 (předpis pohledávky), č. 1107 ze dne 25. 3. 2015 

(platba), 

- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s. č. IP-12-

8016071/2 na pozemek p.č. 64/2 v k.ú. Sklenov na podzemní kabelové vedení NN ze dne 12. 5. 2015, 

schváleno radou obce dne 27. 4. 2015, usnesení č. 10/261, účetní doklad č. 208 ze dne 9. 6. 2015 

(změna analytiky), č. 4134 ze dne 10. 6. 2015 (předpis pohledávky), č, 1215 ze dne 2. 7. 2015 

(platba),  

- smlouva o dílo ze dne 20. 11. 2015 na opravu místní komunikace Podlesí v částce Kč 240.182,88, 

včetně dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (žádost o zaslání nabídky ze dne 20. 10. 2015, 

projednání cenových nabídek a schválení dodavatele radou obce dne 26. 10. 2015, usnesení č. 20/469 

a 470, schválení smlouvy o dílo radou obce dne 2. 11. 2015, usnesení č. 21/488, dodatek č. 1 ze dne 

18. 12. 2015 ke smlouvě - snížení ceny díla na 203.089,12, dodatek schválen radou obce dne  

14. 12. 2015, usnesení č. 23/541, účetní doklady č. 15519 ze dne 21. 12. 2015 (předpis pohledávky), 

č. 2812 ze dne 22. 12. 2015 (platba), 

- smlouva o dílo ze dne 2. 10. 2015 na opravu schodiště na částku Kč 320.000,-- včetně veřejné zakázky 

malého rozsahu (výzva k podání cenové nabídky ze dne 18. 8. 2015, žádost o zpracování cenové 

nabídky ze dne 18. 8. 2015, projednání cenových nabídek a výběr dodavatele radou obce dne  

7. 9. 2015, usnesení č. 17/409 a 410, smlouva o dílo schválena radou obce dne 25. 9. 2015 usnesení  

č. 18/425, účetní doklady č. 15514 ze dne 18. 12. 2015 (předpis závazku), č. 2809 ze dne 22. 12. 2015 

(platba), č. 227 ze dne 18. 12. 2015 (technické zhodnocení), inv. č. 201048,  

- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "Rozšíření separace odpadů v obci Hukvaldy", 

smlouva o dílo ze dne 19. 6. 2015 s vybraným dodavatelem ELKOPLAST CZ, s.r.o. Zlín za cenu  

Kč 859.100,-- včetně DPH, výzva (3) k podání nabídky ze dne 5. 5. 2015, zadávací dokumentace, 

rozhodnutí zadavatele o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, seznam 

doručených a přijatých nabídek (2), protokoly o 1. a 2. jednání komise pro otevírání obálek  

a hodnocení nabídek, protokol o 3. jednání hodnotící komise (posouzení kvalifikace a zpráva  

z posouzení a hodnocení nabídek), oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 27. 5. 2015, 

písemná zpráva zadavatele ze dne 23. 6. 2015, doklad o zveřejnění na profilu zadavatele, usnesení 

rady obce č. 12/289 ze dne 27. 5. 2015 (souhlas s uzavřením smlouvy), účetní doklady č. 2546 ze dne 

16. 9. 2015 a č. 2582 ze dne 30. 9. 2015 (platby),  

- směrnice pro provedení inventarizace s účinností od 30. 11. 2011,  

- protokol o výsledku kontroly poskytnutí neinvestiční dotace provedené u TJ Sokol Hukvaldy dne  

8. 12. 2015 (dotace ve výši Kč 270.000,--),  

- účetní závěrka za rok 2014 Základní školy a Mateřské školy L. Janáčka Hukvaldy, příspěvkové 

organizace schválená radou obce dne 16. 3. 2015, usnesení č. 185,  

- zápisy z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 25. 2., 20. 5. a 14. 9. 2015, 

- zápisy z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne 26. 1., 23. 2., 18. 5. a 14. 9. 2015,  

- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 26. 11. 2015, 

- zápis z jednání finančního výboru ze dne 30. 11. 2015. 
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