
             KRAJSKÝ ÚŘAD                                        
                       MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
                       Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 
                       28. října 117, 702 18 Ostrava 
 
 

 
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 

 
 

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 

 

 

KUMSX02HV1OU 

Klasifikace informací: Neveřejné 

 

 

 
Zápis 

o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, 
IČ 00297917 v roce 2021 

 
 
Na základě písemné žádosti ze dne 12. 5. 2021 provedla kontrolní skupina ve složení: 
 

Jméno, příjmení Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č. 

Ing. Pavla Frydrychová kontrolor pověřený řízením 528/03/2021 3789 
Ing. Radka Smyčková Adamusová kontrolor 533/03/2021 2865 

 
 

dne 18. 10. 2021 dílčí přezkoumání hospodaření obce k datu 30. 9. 2021, místem provedení přezkoumání 
hospodaření byl Obecní úřad Hodslavice. 
 
Přezkoumání bylo zahájeno v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. doručením oznámení dne  
30. 9. 2021. 
  
 
Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření: 
- Mgr. Pavla Adamcová, starostka  
- Marie Pavlátová, DiS., účetní 
 
 
 
Dílčí přezkoumání hospodaření obce v roce 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.). 

Čj.: MSK 127322/2021                       

Sp. zn.: 
KON/10917/2021/Sam  
113.1 V5   N 

 

Vyřizuje: Ing. Pavla Frydrychová  
Telefon: 595 622 995  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz  
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Klasifikace informací: Neveřejné 

Předmětem přezkoumání hospodaření územního celku jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 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 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 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 "Pořízení domácích kompostérů a štěpkovačů - Hodslavice", 
- smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, 
- smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 1. 6. 2021, 
- kupní a nájemní smlouva, 
- smlouva o zrušení stávajícího věcného břemene a zřízení nového věcného břemene ze dne  

8. 1. 2021, 
- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 6. 9. 2021. 

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

A. Výsledek přezkoumání hospodaření 
 
U předloženého vzorku operací a písemností k 30. 9. 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
 

 
 
 

 
B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků 
 
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyly zjištěny chyby  
a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
  
 
 
  
 
Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. 
 
Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání byli seznámeni s obsahem tohoto zápisu dne 
18. 10. 2021. 
 
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny. 
 
 
Ostrava dne 18. 10. 2021   
 

Zápis zpracovaly a sepsaly: 

Ing. Pavla Frydrychová, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

Ing. Radka Smyčková Adamusová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 
 
Vybraný kontrolní vzorek: 
 
akce "Pořízení domácích kompostérů a štěpkovačů - Hodslavice" 
kupní smlouva: 

- kupní smlouva uzavřená dne 22. 3. 2021 s prodávajícím SDO Technika s.r.o., obec Hodslavice - 
"kupující", 

- předmětem kupní smlouvy je dodávka domácích kompostérů blíže specifikovaných v příloze č. 1 kupní 
smlouvy,  

- kupní cena je sjednána ve výši Kč 1.457.500,- bez DPH (cena včetně DPH činí Kč 1.763.575,-), 
- smlouva uveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 3. 2021, 
- rozpočtové prostředky zajištěny ve schváleném rozpočtu obce na rok 2021, 
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Klasifikace informací: Neveřejné 

- účetní doklady č. 21-001-00129 ze dne 6. 4. 2021 (předpis a zařazení na majetkový účet) a  
č. 21-801-00110 ze dne 30. 4. 2021 (úhrada ve výši Kč 1.763.575,- včetně DPH), inv. č. 1758, 1759  
a inv. č. 1463 - 1746, 

- výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy uveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 5. 2021, 
podklady k veřejné zakázce malého rozsahu: 

- administraci veřejné zakázky zajišťuje společnost INNOVA Int. s.r.o., 
- výzva k podání nabídky k zakázce malé hodnoty a prokázání splnění kvalifikace ze dne 24. 2. 2021 

včetně příloh, e-maily ze dne 25. 2. 2021, 
- čestné prohlášení členů komise ze dne 8. 3. 2021, prohlášení o neexistenci střetu zájmů ze dne  

8. 3. 2021, 
- protokol o otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8. 3. 2021 (včetně 

seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky - 7 dodavatelů, seznamu nabídek doručených  
ve lhůtě pro podání nabídek - 3 nabídky, výsledku posouzení nabídek, závěru komise - bližší specifikace 
viz protokol o otevírání obálek s nabídkami), 

- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 17. 3. 2021, 
- oznámení o výběru ze dne 19. 3. 2021, e-maily ze dne 19. 3. 2021, 
- usnesení rady obce č. 49/I.c ze dne 16. 3. 2021 - rada obce schvaluje nejvhodnější nabídku veřejné 

zakázky s názvem „Pořízení domácích kompostérů a štěpkovačů - Hodslavice“ firmy SDO Technika 
s.r.o. Šenov u Nového Jičína ve výši Kč 1.457.500,- Kč bez DPH a schvaluje kupní smlouvu s vítězným 
uchazečem,  

dotace: 
- usnesení zastupitelstva obce č. 5/9/2020 ze dne 19. 5. 2020, 
- registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 21. 12. 2020, 
- identifikační číslo - 115D314010936, typ financování - Ex post, poskytovatel - Ministerstvo životního 

prostředí, 
- název akce - Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Hodslavice, realizace akce (projektu) stanovená 

poskytovatelem - ukončení 1. 4. 2022 (max), 
- účast státního rozpočtu rok 2021 - Kč 1.763.234,05 (max), 
- příjem dotace naveden v rámci schváleného rozpočtu obce, 
- účetní doklad č. 21-007-00017 ze dne 30. 4. 2021, 

související náklady: 
- příkazní smlouva uzavřená dne 10. 6. 2020 s příkazníkem INNOVA Int. s.r.o., na zajištění administrace 

projektu a administrace veřejné zakázky malého rozsahu k projektu s názvem "Hodslavice - 
kompostéry 2020", cenová nabídka ze dne 4. 5. 2020, obec Hodslavice - "příkazce",  

- příkazníkovi náleží za provedení administrace projektu odměna ve výši Kč 44.770,- včetně DPH  
a za provedení komplexní administrace výběrového řízení odměna ve výši Kč 29.040,- včetně DPH,                      

- účetní doklady č.  21-001-00165 ze dne 30. 4. 2021 (předpis) a č. 21-81-00110 ze dne 30. 4. 2021 
(úhrada ve výši Kč 29.040,-), 

- rozpočtové prostředky zajištěny ve schváleném rozpočtu obce na rok 2021, 
 

smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
- smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce uzavřená dne 22. 4. 2021 s příjemcem  

FK Hodslavice z.s. - dotace ve výši Kč 24.500,- je určena na úhradu nákladů spojených s financováním 
rozhodčích, lajnování, údržba šaten, cestovné, úklid budovy, vybavení tréninkových potřeb a spotřebu 
energií, schváleno usnesením rady obce č. I. b) ze dne 16. 3. 2021, účetní doklad č. 21-801-001-00115 
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ze dne 5. 5. 2021 (úhrada), žádost o poskytnutí dotace ze dne 25. 1. 2021, vyúčtování dotace  
do 15. 11. 2021, výdaj rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2021, 

- smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce uzavřená dne 26. 4. 2021 s příjemcem Farní 
sbor českobratrské církve evangelické - dotace ve výši Kč 24.000,- je určena na celoroční činnost 
sboru, pořádání kulturních, společenských a náboženských akcí, schváleno usnesením rady obce  
č. I. b) ze dne 16. 3. 2021, žádost o poskytnutí dotace ze dne 15. 1. 2021, výdaj rozpočtově kryt  
v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2021, účetní doklad č. 21-801-0015 ze dne 5. 5. 2021 
(úhrada), 

- smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce uzavřená dne 26. 4. 2021 s příjemcem Sbor 
dobrovolných hasičů Hodslavice - dotace ve výši Kč 24.500,- je určena na náklady spojené  
se zajišťování pořádaných společenských akcí, na činnost mladých hasičů, vybavení pro činnost sboru -
prodejní stánky, kancelářské vybavení, schváleno usnesením rady obce č. I. b) ze dne 16. 3. 2021, 
žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 2. 2021, výdaj rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu  
obce na rok 2021, účetní doklad č. 21-801-00115 ze dne 5. 5. 2021 (úhrada), 

- smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce uzavřená dne 22. 4. 2021 s příjemcem 
Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice - dotace ve výši Kč 24.500,- je určena na zabezpečení sportovní, 
tělovýchovné a organizační funkce spolku, údržbu a provoz sportovního zařízení ve vlastnictví spolku, 
schváleno usnesením rady obce č. I. b) ze dne 16. 3. 2021, žádost o poskytnutí dotace ze dne  
10. 2. 2021, výdaj rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2021, účetní doklad  
č. 21-801-00115 ze dne 5. 5. 2021 (úhrada), 

  
smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 1. 6. 2021 

- smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřená dne 1. 6. 2021 s organizací Základní škola  
a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace ve výši Kč 5.000.000,-  
na předfinancování akce „Vybudování multimediální učebny a kabinetu“ z integračního operačního 
programu 11703, žádost o návratnou finanční výpomoc ze dne 19. 5. 2021, schváleno usnesením 
zastupitelstva obce č. 5/13/2021 b) ze dne 26. 5. 2021, smlouva zveřejněna na úřední desce obce dne 
3. 6. 2021, rozpočtové krytí upraveno rozpočtovým opatřením č. 1/2021 (schváleno zastupitelstvem 
obce dne 26. 5. 2021, zveřejněno na úřední desce obce dne 3. 6. 2021), účetní doklad  
č. 20-802-00021 ze dne 21. 6. 2021 (úhrada ve výši Kč 1.000.000,-),  

 
kupní a nájemní smlouva 

- kupní smlouva s fyzickými osobami na koupi pozemku parc. č. 1562 v k.ú. Hodslavice ze dne  
9. 6. 2021, koupě schválena usnesením zastupitelstva obce č. 17/13/2021 ze dne 26. 5. 2021, 
vyrozumění o provedeném vkladu s právními účinky ke dni 10. 6. 2021, účetní doklady  
č. 21-007-00023 ze dne 10. 6. 2021 (zařazení), č. 21-701-00851 ze dne 9. 6. 2021 (úhrada), výdaj 
rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021, 

- smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřená dne 24. 3. 2021 s fyzickou osobou - 
předmětem nájmu je nebytový prostor v 2. podlaží budovy č.p. 161 v k.ú. Hodslavice, místnost č. 2,   
a to za účelem provozování administrativních služeb, nájem je sjednán na dobu neurčitou  
od 1. 4. 2021, cena ročního nájmu činí Kč 15.750,-, záměr byl zveřejněn v období od 17. 2 2021 –  
5. 3. 2021, nájem schválen usnesením rady obce č. I. h) ze dne 4. 3. 2021, 
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smlouva o zrušení stávajícího věcného břemene a zřízení nového věcného břemene ze dne  
8. 1. 2021  

- smlouva o zrušení stávajícího věcného břemene a zřízení nového věcného břemene  
č. 03A.0439-20210.Z uzavřená dne 8. 1. 2021 se společností ČEPS, a.s. (oprávněný), obec Hodslavice - 
strana "povinná", 

- předmětem smlouvy je zrušení stávajícího věcného břemene na pozemku parc. č. 1676/1 v k.ú. 
Hodslavice a zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1676/1 v k.ú. Hodslavice, 

- vymezení obsahu věcného břemene - bližší specifikace viz smlouva, 
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši Kč 6.213,- bez DPH, 
- vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu k 21. 1. 2021 

(zaúčtování pozemku zatíženého věcným břemenem na samostatný analytický účet provedeno  
již v minulosti), 

- usnesení rady obce č. 43/I.b) ze dne 14. 12. 2020, 
- účetní doklady č. 21-002-00006 ze dne 1. 2. 2021 (předpis) a č. 21-801-00082 ze dne 1. 4. 2021 

(úhrada), 
  
smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 6. 9. 2021  

- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-8006278 uzavřená dne 6. 9. 2021  
se společností ČEZ Distribuce, a.s. (strana "oprávněná"), obec Hodslavice - strana "povinná", 

- věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši Kč 150.000,- bez DPH, 
- předmět smlouvy vymezen v článku III. smlouvy, 
- usnesení rady obce č. 56/I.c) ze dne 20. 7. 2021, 
- účetní doklad č. 21-007-00036 ze dne 23. 9. 2021 a účetní doklad č. 21-002-00028 ze dne  

11. 10. 2021, 
 

rozpočet a závěrečný účet 
- pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 schválená zastupitelstvem obce dne 19. 11. 2020, 

usnesení č. 8/11/2020 a zveřejněna na internetových stránkách obce v části úřední deska dne  
25. 11. 2020, 

- návrh rozpočtu obce na rok 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce  
od 2. 2. do 20. 2. 2021, 

- rozpočet obce na rok 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 18. 2. 2021, usnesení č. 9/12/2021  
a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 23. 2. 2021, 

- návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce 
od 10. 5. do 26. 5. 2021, 

- závěrečný účet obce za rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 26. 5. 2020, usnesení  
č. 11/13/2021 souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad a zveřejněn na internetových 
stránkách obce v části úřední deska dne 3. 6. 2021, 

 
příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice 

- oznámení ze dne 20. 11. 2020 - do doby schválení rozpočtu obce na rok 2021 bude organizaci zaslána 
částka Kč 300.000,- na měsíc, 

- oznámení o schválení neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2021 zaslané dne 24. 2. 2021, 
- účetní závěrka organizace sestavená k 31. 12. 2020 schválená radou obce dne 4. 3. 2021, usnesením  

č. I. e), 
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Klasifikace informací: Neveřejné 

odměňování členů zastupitelstva obce 
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2018 - stanovení odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva obce s účinností od 1. 11. 2018, 
- mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 1, 139, 31, 136, 41, 37, 166 a 137 za období 1-9/2021, 

  
účetnictví a výkazy  

- výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 30. 9. 2021 v Kč, 
- výkaz rozvaha k 30. 9. 2021 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2021 v Kč, 
- účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2020 schválená zastupitelstvem obce dne 26. 5. 2021, 

usnesením č. 12/13/2021, 
 
fondy  
sociální fond: 

- zásady pro tvorbu a užití prostředků sociálního fondu s účinností od 1. 7. 2007 včetně dodatků  
č. 1 - č. 4, 

- usnesení zastupitelstva obce č. 7/6/2019 b) ze dne 19. 9. 2019 - schválení čerpání částek ze sociálního 
fondu obce uvolněným členům zastupitelstva obce, 

- vnitřní předpis č. 01/2021 kterým se stanovují podmínky poskytování příspěvku na stravování  
pro zaměstnance a uvolněné zastupitele obce - schváleno usnesení zastupitelstva obce č. 7/13/2021 a) 
ze dne 26. 5. 2021, 

- rozpočet sociálního fondu na rok 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 18. 2. 2021 (součást 
schváleného rozpočtu obce na rok 2021), 

- vazba zůstatků účtu 419 - Ostatní fondy (analytika 0100, 0101, 0111) a účtu 236 - Běžné účty fondů 
územních samosprávných celků (analytika 0100) k 30. 9. 2021, 

- účetní doklad č. 21-803-00010 ze dne 14. 9. 2021 (tvorba fondu), 
fond financování a obnovy vodovodu - skupinový vodovod Straník Hodslavice: 

- usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2014 - zřízení fondu, včetně stanovení způsobu tvorby  
a čerpání, 

- rozpočet fondu financování a obnovy vodovodu - skupinový vodovod Straník Hodslavice na rok 2021 
schválen zastupitelstvem obce dne 18. 2. 2021 (součást schváleného rozpočtu obce na rok 2021), 

- usnesení zastupitelstva obce č. 14/13/2021 ze dne 26. 5. 2021 - schválení převodu finančních 
prostředků ve výši Kč 1.245.052,22 do fondu, 

- účetní doklad č. 21-805-00001 ze dne 14. 7. 2021 (převod finančních prostředků ve výši  
Kč 1.245.052,22), 

- vazba zůstatků účtu 419 - Ostatní fondy (analytika 0140 a 0148) a účtu 236 - Běžné účty fondů 
územních samosprávných celků (analytika 0140) k 30. 9. 2021. 



 

 Čj.: MSK 127322/2021 Sp. zn.: KON/10917/2021/Sam  

 
 

 8/8 
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 

 

 

Klasifikace informací: Neveřejné 

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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