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 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hukvaldy,  
 IČ 00297194 za rok 2016 

 

  

Na základě písemné žádosti ze dne 28. 1. 2016 provedla kontrolní skupina ve složení: 

 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Miroslava Šlégrová kontrolor pověřený řízením 394/03/2016 2569 

Ing. Eva Hubinková kontrolor 389/03/2016 3468 

 

dne 25. 1. 2017 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2016, místem provedení přezkoumání 

hospodaření byl Obecní úřad Hukvaldy. 

 

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2016 dne 11. 11. 2016. 

 

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 25. 1. 2017. 

  

 

 

Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření: 

- Mgr. Luděk Bujnošek, starosta obce 

- Bc. Monika Odleváková, účetní 

 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 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  

23. 11. 2016. 

 

Čj.: MSK  15718/2017     

Sp. zn.: 
KON/3540/2016/Sam 
113.1 V10 

 

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



 

 Čj.: MSK  15718/2017 Sp. zn.: KON/3540/2016/Sam 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  2/9 

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha 
 

fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800  

ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz 

 

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. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 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. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  

č. 262/2006 Sb.), 

16. 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.), 

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

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

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

19. 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.), 

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

21. 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), 

22. 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 2016 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 2015 nebyly zjištěny chyby  

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

 

  

B.2 Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 10. 2016 byly zjištěny: 

 

B.2.1 méně závažné chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. 

B.2.1.1    

Územní celek neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu do 15 dnů od jejího uzavření. 

Přijaté opatření bylo splněno (kupní smlouva byla zveřejněna 28. 11. 2016, smlouva o dílo ze dne  

3. 10. 2016 zveřejněna dne 11. 10. 2016).   

 

B.2.1.2    

Územní celek neodúčtoval prodaný majetek – pozemky v příslušného majetkového účtu. 

Přijaté opatření bylo splněno (ověřen výpis obratů účtu 031 - Pozemky a účetní doklad č. 239 ze dne  

30. 11. 2016). 
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K odstranění těchto nedostatků územní celek přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal informaci  

o jejich splnění při konečném přezkoumání dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

  

Dle informací poskytnutých zástupci obce, v přezkoumávaném období obec: 

- neuzavřela smlouvu o přijetí úvěru, půjčky,  

- neuzavřela smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky,  

- nemá zřízeny peněžní fondy, 

- neprovozovala podnikatelskou činnost, 

- neuzavřela smlouvu o sdružení a neuskutečnila finanční operace týkající se sdružených prostředků  

a majetkových hodnot, 

- nehospodařila a nenakládala s prostředky poskytnutými z Národního fondu, 

- nehospodařila a nenakládala s prostředky poskytnutými ze zahraničí poskytnutými na základě 

mezinárodních smluv, 

- nekoupila cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, 

- neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, 

- nehospodařila s majetkem státu, 

- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. nebo § 27 

zákona 134/2016 Sb.), 

- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřela smlouvu o převzetí dluhu 

nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku, a to ani v případech taxativně 

vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 

 

C. Závěr 
 
C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016 

 

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

zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. 

 

 

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě 

 

 při přezkoumání hospodaření za rok 2016 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) 
0,12 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 

(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 18.979.381,00) 
5,16 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 11,90 % 

 

Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku byly stanoveny na základě údajů z účetních a finančních 

výkazů před jejich uzavřením a předáním do Centrálního systému účetních informací státu.  
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D. Upozornění 
 
V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňujeme na: 

- změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - účinnost  

od 21. 2. 2017 (zveřejňování střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření, 

závěrečného účtu, správní delikty), 

- nový zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, účinnost od 21. 2. 2017, 

výjimka § 17 odst. 3 nabývá účinnost 1. 1. 2018. 

 

 

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

i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku. 

 

Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. 

 
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy, 

jsou uvedeny v Seznamu předložených dokumentů. 

 

 

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

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

nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. 

Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 

 

  

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 

 

 

Zpracováno a projednáno dne 25. 1. 2016 

 

Zprávu zpracovaly a sepsaly: 

Ing. Miroslava Šlégrová, 

kontrolor pověřený řízením 
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

Ing. Eva Hubinková, 

kontrolor 
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 

Seznam předložených dokumentů: 

- návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 17. 2.  

do 4. 3. 2016,  

- rozpočtové provizorium na rok 2016 schváleno zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2015, usnesení  

č. 7/127,  

- rozpočtové opatření schválené radou obce dne 7. 11. 2016, usnesení č. 37/1051,  

- rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem obce dne 1. 6. 2016, usnesení č. 9/169, dne  

31. 8. 2016, usnesení č. 10/193, dne 31. 10. 2016, usnesení č. 10/210, 

- rozpočtová opatření schválená radou obce dne 27. 6. 2016, usnesení č. 31/865, 

- zastupitelstvo obce dne 1. 6. 2016, usnesením č. 9/175 schválilo přenesení kompetencí na radu obce  

k provádění jednotlivých rozpočtových opatření,  
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- rozpočtový výhled na období let 2018 - 2021 schválený zastupitelstvem obce dne 13. 12. 2016, 

usnesení č. 12/224,  

- rozpočtový výhled obce Hukvaldy na léta 2014 – 2017 schválený zastupitelstvem obce dne  

17. 12. 2013,  

- rozpočet obce na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 3. 3. 2016, usnesení č. 8/156,  

- sdělení příspěvku na provoz pro Základní školu a Mateřskou školu Leoše Janáčka Hukvaldy, 

příspěvkovou organizaci ze dne 7. 3. 2016,  

- návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup  

od 17. 2. do 3. 3. 2016, 

- závěrečný účet obce za rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 3. 3. 2016, usnesení č. 8/153, a to 

bez výhrad,  

- výpis obratů účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31. 10. 2016 (server pro zálohování dat 

- inv. č. 501551, chrbtový fúkač - inv. č. 501548, zásahová protiprořezová obuv - inv. č. 501561, přilba 

Kalisz Vulkan - inv. č. 501562, Rescue rukavice - inv. č. 501563, nomexová zásahová kukla - inv. č. 

501564, oblek proti bodavému hmyzu - inv. č. 501565, brodící kalhoty - inv. č. 501566, přetlakový 

ventil - inv. č. 501567, hadice zásahová C38 4 ks - inv. č. 501568/a-d, hadice zásahová B65 2 ks - inv. 

č. 501569/a-b, počítač pro vysílání zastupitelstva - inv. č. 501546, kopírovací stroj - inv. č. 501547, 

vlajka ČR 2 ks - inv. č. 600849 a 600850, dřevěné odpadkové koše 5 ks - inv. č. 501536 až 501540), 

- účetní doklady k majetku č. 15083 ze dne 4. 3., č. 2207 ze dne 8. 3., č. 15111 ze dne 31. 3., č. 2299  

a č. 7177 ze dne 6. 4., č. 7317 ze dne 15. 4., č. 15164 ze dne 20. 4., č. 15171 ze dne 25. 4., č. 2404  

a 2410 ze dne 28. 4., č. 15394 ze dne 9. 9. a č. 2911 ze dne 19. 9. 2016,  

- výpis obratů účtu 031 - Pozemky za období 11/12-2016, 

- výpis obratů účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek za období 11-12/2016 (hadice průmyslová 

- inv. č. 501585, nástěnný box - inv. č. 501584, konvice varná - inv. č. 501583, vývěsné tabule 2 ks - 

inv. č. 501581 a 501582, zásahová obuv šněrovací Brandbull - inv. č. 501576, sací koš s prodloužením 

- inv. č 501577, savice GARDEN - inv. č. 501578, prodloužená závitová část savicového šroubení - inv. 

č. 501579, domácí vodárna - inv. č. 501575),  

- účetní doklady týkající se majetku č. 15526 ze dne 21. 11., č. 15531 ze dne 23. 11., č. 3161 ze dne  

28. 11., č. 3176 ze dne 30. 11., č. 15575 a č. 9476 ze dne 12. 12., č. 9502 ze dne 14. 12., č. 3250  

ze dne 19. 12. a č. 9554 ze dne 20. 12. 2016,  

- výpis obratů účtu 022 - Samostatné hmotné movitě věci a soubory hmotných movitých věcí  

k 31. 10. 2016 (užitkový vůz FIAT PROFESS - inv. č. 201078 a malotraktor Kubota - inv. č. 201094), 

účetní doklady č. 204 ze dne 3. 2., č. 15046 ze dne 9. 2., č. 2137 ze dne 15. 2., č. 220 ze dne 19. 7.,  

č. 15322 ze dne 26. 7. a č. 2771 ze dne 11. 8. 2016,  

- výpis obratu účtu 031 - Pozemky k 31. 10. 2016 (fotokopie),  

- obratová předvaha za období 12/2016,  

- písemnosti k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2016,  

- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za období od října do prosince 2016,  

- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za období od ledna do září 2016, 

- usnesení č. 8/159 zastupitelstva obce ze dne 3. 3. 2016 - schválení měsíčních odměn neuvolněným 

členům zastupitelstva obce,  

- pokladní doklady včetně účetních č. 9403 - 9501 za období od 1. 12. do 13. 12. 2016,  

- pokladní doklady včetně účetních č. 8960 - 9057 za období 10/2016,  

- pokladní deník za období 10/2016,  

- pokladní deník za období 12/2016,  

- výkaz příloha sestavený k 30. 9. 2016 v Kč,  

- výkaz rozvaha sestavený k 30. 9. a 31. 10. 2016 v Kč,  

- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2016 v Kč,  
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- účetní doklady č. 4266 a č. 3075 ze dne 1. 11. 2016,  

- účetní doklady č. 2980 - 3030 za období od 12. 10. do 24. 10. 2016 (banka), 

- účetní doklady č. 15420 a č. 15422 ze dne 30. 9., č. 15424 - 15428 ze dne 3. 10., č. 15430 - 15432  

za období od 4. 10. do 5. 10., č. 15434 - 15439 za období od 5. 10. do 17. 10., č. 15442 a č. 15443  

ze dne 10. 10., č. 15446 - 15448 za období od 11. 10. do 12. 10. a č. 15450 ze dne 12. 10. 2016 

(předpisy faktur přijatých),  

- účetní závěrka obce za rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 3. 3. 2016, usnesení č. 8/154,  

- výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2016 v Kč,  

- výkaz Fin 2-12 M k 31. 10. 2016 v Kč,  

- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 10. 2016 v Kč,  

- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2016 v Kč,  

- darovací smlouva ze dne 29. 12. 2015 na darování pozemku parc. č. 1677/1 v k. ú. Rychaltice (obec 

Hukvaldy obdarovaný), schváleno zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2015 usnesením č. 7/125, účetní 

doklad č. 202 ze dne 14. 1. 2016,  

- smlouva o poskytnutí finančního daru ze dne 14. 6. 2016 na Kč 10.000,--, dar schválen radou obce dne 

6. 6. 2016, usnesení č. 30/820, účetní doklad č. 4134 ze dne 14. 6. 2016 – předpis závazku, č. 2597  

ze dne 22. 6. 2016 - platba, 

- smlouva o poskytnutí finančního daru ze dne 14. 6. 2016 na Kč 20.000,--, dar schválen radou obce dne 

6. 6. 2016, usnesení č. 30/821, účetní doklad č. 4136 ze dne 14. 6. 2016 – předpis závazku, č. 2599  

ze dne 22. 6. 2016 - platba,  

- darovací smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem ze dne 2. 11. 2016 (obec Hukvaldy 

obdarovaný) na darování pozemků parc. č. 1810, 1816, 1834 a 1835 v k. ú. Rychaltice, schváleno 

zastupitelstvem obce dne 31. 10. 2016 usnesením č. 11/208, účetní doklad č. 235 ze dne 4. 11. 2016, 

- darovací smlouva ze dne 28. 11. 2016 (obec Hukvaldy obdarovaný) na darování pozemků uvedených  

v čl. III této smlouvy, schváleno zastupitelstvem obce dne 3. 3. 2016 usnesením č. 8/152, účetní 

doklad č. 237 ze dne 28. 11. 2016,  

- veřejnoprávní smlouva se subjektem TJ Sokol Hukvaldy ze dne 2. 6. 2016 na částku Kč 300.000,--  

na sportovní, turistickou činnost, vyúčtování do 10. 12. 2016, smlouva zveřejněna na úřední desce  

od 13. 6. 2016, účetní doklady č. 2537 ze dne 3. 6. 2016 a č. 2890 ze dne 13. 9. 2016 - platby,  

- ÚZ 98193 – dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů ve výši Kč 44.180,--, účetní 

doklad č. 2968 ze dne 7. 10. 2016 – příjem dotace, čerpání ve výši Kč 30.937,66 včetně účetních 

dokladů, vrátka Kč 13.242,34,  

- ÚZ 615 - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00311/2016/ÚPS ze dne 

18. 2. 2016 na projekt „Nástavba odborných učeben ve 4. patře ZŠ a MŠ Leoše Janáčka  

na Hukvaldech“ ve výši Kč 145.000,--, vyúčtování do 30. 7. 2017, přijetí dotace schváleno radou obce 

dne 18. 1. 2016, usnesení č. 24/572, účetní doklad č. 2209 ze dne 9. 3. 2016 – příjem dotace, čerpání 

dotace - účetní doklad č. 15084 ze dne 4. 3. 2016 – předpis závazku, č. 2241 ze dne 17. 3. 2016 – 

platba,  

- ÚZ 606 - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02615/2016/RRC ze dne 

29. 6. 2016 na projekt „Rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky a osvětlení v dílnách a tělocvičně ZŠ 

a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy“ ve výši Kč 300.000,--, vyúčtování do 31. 12. 2016, schváleno radou 

obce dne 16. 5. 2016, usnesení č. 29/756, závěrečné vyúčtování dotace ze dne 21. 9. 2016, účetní 

doklady č. 2735 ze dne 25. 7. 2016 a č. 3017 ze dne 19. 10. 2016 - přijetí dotace, 

- ÚZ 343 - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01166/2016/ÚPS ze dne 

20. 4. 2016 na „Obnova fasády rodného domu Leoše Janáčka na Hukvaldech“ ve výši Kč 350.000,--,  

vyúčtování do 31. 12. 2016, schváleno radou obce dne 14. 3. 2016, usnesení č. 26/643, doklad č. 3022 

ze dne 20. 10. 2016 – přijetí dotace,  
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- nájemní smlouva ze dne 22. 12. 2016 na pronájem nebytových prostor sloužící k podnikání (stánek  

pro občerstvení, skla zahradního nábytku, stavba sociálního zařízení a stavba dřevěného altánku), 

pozemku parc. č. 734/1 v k. ú. Sklenov a movité věci nacházející se v nebytových prostorech, záměr 

pronájmu zveřejněn na úřední desce v období od 15. 9. do 3. 10. 2016, schváleno radou obce dne  

7. 11. 2016 usnesením č. 37/1026,  

- kupní smlouva ze dne 16. 6. 2016 na prodej pozemku parc. č. 794/9 v k. ú. Sklenov, záměr prodeje 

zveřejněn na úřední desce v období od 15. 10. do 2. 11. 2015, schváleno zastupitelstvem obce dne  

3. 3. 2016 usnesením č. 8/147, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitosti - PÚV  

17. 6. 2016, účetní doklady č. 218 a č. 8050 ze dne 16. 6. 2016 (fotokopie smlouvy, vyrozumění  

o provedeném vkladu), 

- kupní smlouva ze dne 9. 5. 2016 na prodej pozemku parc. č. 794/8 v k. ú. Sklenov, záměr prodeje 

zveřejněn na úřední desce v období od 15. 10. do 2. 11. 2015, schváleno zastupitelstvem obce dne  

3. 3. 2016 usnesením č. 8/148, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitosti - PÚV  

10. 5. 2016, účetní doklady č. 7676 ze dne 9. 5. a č. 213 ze dne 10. 5. 2016 (fotokopie smlouvy, 

vyrozumění o provedeném vkladu),  

- kupní smlouva (koupě a prodej nemovité věci) ze dne 28. 11. 2016 na prodej pozemku parc. č. 1243/4 

v k. ú. Sklenov, záměr prodeje zveřejněn na úřední desce v období od 7. 6. do 23. 6. 2016, schváleno 

zastupitelstvem obce dne 31. 8. 2016 usnesením č. 10/187, účetní doklady č. 236 ze dne 28. 11.,  

č. 9380 ze dne 29. 11. a č. 239 ze dne 30. 11. 2016,  

- kupní smlouva a smlouva o zániku věcného břemene ze dne 9. 6. 2016 na nákup pozemků parc. č. 

1644/49, 1644/48, 609/5, 609/6 a 611/2 vše v k. ú. Rychaltice a zrušení věcného břemene na těchto 

pozemcích, schváleno zastupitelstvem obce dne 23. 9. 2015 usnesením č. 5/94 a 3. 3. 2016 usnesením 

č. 8/151, účetní doklady č. 217 ze dne 9. 6. a č. 2704 ze dne 19. 7. 2016,  

- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 13. 6. 2016 spočívající v právu zřízení 

umístění a provozování zařízení pozemního kabelového vedení NN 0,4kV na pozemku parc. č. 1243/1  

v k. ú. Sklenov, schváleno radou obce dne 6. 6. 2016 usnesením č. 30/806, účetní doklady č. 4139  

ze dne 21. 6. a č. 2707 ze dne 21. 7. 2016, 

- smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 22. 4. 2016 spočívající v právu zřídit a provozovat 

plynárenské zařízení na pozemcích parc. č. 1247/1, 1247/2 a 1252/4 vše k. ú. Sklenov, schváleno 

radou obce dne 14. 3. 2016 usnesením č. 26/633, účetní doklady č. 4080 ze dne 22. 4., č. 2630 ze dne 

1. 7. a č. 214 ze dne 11. 5. 2016, 

- smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni - služebnosti ze dne 25. 8. 2016 (obce 

Hukvaldy oprávněná) spočívající v právu zřídit a provozovat přeložku veřejného osvětlení na pozemku 

parc. č. 1523/1 v k. ú. Rychaltice, schváleno radou obce dne 8. 8. 2016 usnesením č. 33/909, účetní 

doklady č. 225 ze dne 26. 8. a č. 4265 ze dne 1. 11. 2016,  

- příloha č. 1 ze dne 24. 10. 2016 ke smlouvě o výpůjčce se Základní školou a Mateřskou školou Leoše 

Janáčka Hukvaldy, příspěvkovou organizací ze dne 25. 11. 2014 (navýšení hodnoty budovy školy  

o technické zhodnocení a předání přístřešků na kola), příloha schválena radou obce dne 17. 10. 2016, 

usnesení č. 36/1006,  

- kupní smlouva se společností Lipka HG s.r.o. ze dne 23. 5. 2016 na nákup víceúčelového malotraktoru 

Kubota za Kč 999.846,-- (fotokopie),  

- smlouva o dílo se společností EB-Eletro Bartoš s.r.o. ze dne 30. 6. 2016 na akci „Rekonstrukce 

silnoproudé elektrotechniky a osvětlení v dílnách a tělocvičně ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy“  

na Kč 414.098,-- bez DPH, včetně podkladů k veřejné zakázce malého rozsahu (schválení vyhlášení 

výběrového řízení a výzvy k podání cenové nabídky radou obce dne 16. 5. 2016, usnesení č. 29/759  

a č. 29/760, výzva k podání cenové nabídky ze dne 17. 5. 2016, žádosti zaslány mailem dne  

19. 5. 2016 - osloveno 6 firem, výsledky výběrového řízení ze dne 8. 6. 2016 – posouzení a hodnocení 

nabídek - nabídky 2 firem, vyřazení firmy ze zakázky - dopis ze dne 13. 6. 2016, oznámení o výběru 
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dodavatele ze dne 13. 6. 2016, rozhodnutí rady obce ze dne 27. 6. 2016, usnesení č. 31/859) účetní 

doklady č. 15359 ze dne 19. 8. 2016 - předpis závazku, č. 2820 ze dne 23. 8. 2016 - platba, č. 223  

ze dne 15. 8. 2016 - zařazení do majetku, 

- smlouva o dílo se společností Držík s.r.o. ze dne 21. 7. 2016 na akci „Obnova fasády rodného domu 

Leoše Janáčka na Hukvaldech“ ve výši Kč 806.180,56,-- bez DPH, smlouva schválena radou obce dne 

20. 7. 2016, usnesení č. 32/885, zveřejnění na profilu zadavatele dne 2. 8. 2016, včetně podkladů  

k veřejné zakázce malého rozsahu (schválení vyhlášení výběrového řízení a výzvy  

k podání cenové nabídky radou obce dne 6. 4. 2016, usnesení č. 27/692 a 27/693, výzva k podání 

nabídek ze dne 27. 4. 2016, seznam obeslaných společností ze dne 27. 4. 2016 - doručenky, 

ustanovení hodnotící komise ze dne 27. 4. 2016, protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne  

9. 5. 2016 - seznam podaných nabídek, protokoly o posouzení kvalifikace ze dne 11. 5. 2016  

a o posouzení nabídek ze dne 11. 5. 2016 - 3 nabídky, protokol o hodnocení nabídek ze dne  

11. 5. 2016 - vyloučení dvou firem, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 5. 2016, 

oznámení a rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze dne 17. 5. 2016, rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky ze dne 16. 5. 2016), účetní doklad č. 15387 ze dne 6. 9. 2016 – předpis závazku, č. 2894  

ze dne 14. 9. 2016 – platba,  

- smlouva o dílo č. HUTV/2016/10/03 se společností TRADESTAV s.r.o. ze dne 3. 10. 2016 na stavbu 

„Rekonstrukce mostu ev.č. HU-M-04 přes řeku Ondřejnici v obci Hukvaldy, část Rychaltice“ v hodnotě 

Kč 3.623.942,-- s DPH, včetně podkladů k veřejné zakázce malého rozsahu (zadávací dokumentace  

ze dne 15. 8. 2016, schválení výzvy k podání cenové nabídky a oslovení firem radou obce dne  

27. 6 2016, usnesení č. 31/848, zpráva z otevírání obálek ze dne 5. 9. 2016 – 3 nabídky, hodnocení 

nabídek ze dne 5. 9. 2016, rozhodnutí rady obce ze dne 5. 9. 2016, usnesení č. 34/944 o nejvhodnější 

nabídce, oznámení o výběru dodavatele odesláno dne 7. 9. 2016, smlouva zveřejněna na profilu 

zadavatele dne 11. 10. 2016), účetní doklad č. 15599 ze dne 22. 12. 2016 – předpis závazku, č. 3282 

ze dne 27. 12. 2016 - platba,  

- smlouva o dílo se společností DRŽIK s.r.o. ze dne 28. 11. 2016 na akci „Přístřešek rodného domu Leoše 

Janáčka na Hukvaldech“ na částku Kč 388.155,--, včetně dokumentace k veřejné zakázce malého 

rozsahu (rozhodnutí rady obce ze dne 26. 9. 2016, usnesení č. 35/972 o vyzvání firem k zaslání 

cenových nabídek, žádosti o zpracování cenové nabídky ze dne 30. 9. 2016 – obeslány 3 společností, 

zpráva z otevírání nabídek a výsledky výběrového řízení ze dne 17. 10. 2016 – 3 nabídky, rozhodnutí 

rady obce ze dne 17. 10. 2016, usnesení č. 36/1000 o výběru dodavatele, oznámení o výběru 

dodavatele odesláno dne 18. 10. 2016), účetní doklad č. 15592 ze dne 19. 12. 2016 – předpis závazku, 

č. 3284 ze dne 28. 12. 2016 – platba,  

- směrnice č. 1/2007 určující postupy v účetnictví a evidenci majetku s platností dne 25. 7. 2007 včetně 

dodatků,  

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

- směrnice č. 1/2016 k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji s účinností od 1. 1. 2017,  

- protokol o výsledku kontroly provedené ze dne 16. 12. 2016 u subjektu TJ Sokol Hukvaldy, závěrečná 

zpráva ze dne 20. 12. 2016,  

- zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Leoše 

Janáčka, Hukvaldy, příspěvkové organizace ze dne 13. 2. 2016,  

- účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka, Hukvaldy, příspěvkové organizace  

za rok 2015 schválená radou obce dne 6. 4. 2016, usnesení č. 27/698,  

- zápis kontrolního výboru ze dne 30. 11. 2016, 

- zápis z jednání finančního výboru ze dne 30. 11. 2016,  

- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 15. 2. 2016, 23. 5. 2016, 12. 8. 2016 a 19. 10. 2016, 

- zápisy finančního výboru ze dne 29. 2. 2016, 18. 5. 2016, 17. 8. 2016 a 19. 10. 2016. 
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