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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice,
IČ 00297917 za rok 2020
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 23. 4. 2020.
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 10. 2020 bylo vykonáno dne 25. 11. 2020 kontrolní skupinou
ve složení:
Identifikační
Kontrolní skupina
Funkce
Pověření č.
karta č.
Ing. Alexandra Klajmonová

kontrolor pověřený řízením

384/03/2020

2934

Ing. Radka Smyčková Adamusová

kontrolor

387/03/2020

2865

Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2020 bylo vykonáno dne 5. 5. 2021 kontrolní skupinou
ve složení:
Kontrolní skupina
Ing. Radka Smyčková Adamusová

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením

387/03/2020

2865

Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 6. 11. 2020.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 5. 5. 2021.
Zástupci územního celku, kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
- Mgr. Pavla Adamcová, starostka
- Marie Pavlátová, DiS., účetní
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
-

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků,
finanční operace, týkající se cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí,
k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem,
ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
-

dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzorku finančních, účetních
a majetkoprávních operací:
- akce "Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu "Na Léše",
- veřejnoprávní smlouvy ze dne 11. 5. 2020,
- darovací smlouvy ze dne 2. 4. 2020 a ze dne 15. 4. 2020,
- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti ze dne 15. 9. 2020,
- smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 29. 6. 2020,
- kupní smlouva ze dne 1. 6. 2020,
- pořízení majetku obce.

Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti, uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“.
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2020
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.


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

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě


při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že
 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 1.037.805,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 148.413.965,64)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

2,00 %
5,24 %
0,00 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost obce


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

71,49 %

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 6.913 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

346 tis. Kč

Výši dluhu ovlivnily následující skutečnosti:
- smlouva o úvěru č. 0632977119 ze dne 27. 8. 2020 uzavřená s Českou spořitelnou a.s. ve výši
Kč 5.000.000,-, roční splátky v roce 2021 činí Kč 500.000,-,
- smlouva č. 17000171 ze dne 14. 5. 2019 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
ve výši Kč 42.522.924,97 na akci „Odkanalizování obce Hodslavice“, splatné dle splátkového kalendáře v letech
2021 až 2040 v pravidelných čtvrtletních splátkách, roční splátka v roce 2021 činí Kč 2.266.073,83.
Vzhledem k tomu, že nastavené roční splátky převyšují zákonnou povinnost umořování dluhu,
nevyplývá z takto nastavených splátek riziko dalšího zadlužení.
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B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2019
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek
nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.

Datum vyhotovení: 5. 5. 2021

Zprávu zpracovaly:
Ing. Radka Smyčková Adamusová,
kontrolor pověřený řízením
Ing. Alexandra Klajmonová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření
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Seznam předložených dokumentů:
akce "Skupinový vodovod Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu "Na Léše"
- smlouva o dílo se společností JAPSTAV MORAVA s.r.o. ze dne 3. 4. 2020 na akci „Skupinový vodovod
Hodslavice - Straník ATS vodovodu pro lokalitu "Na Léše“ na Kč 1.244.710,34 bez DPH (1.506.099,51
s DPH), smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 3. 4. 2020,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (zadávací dokumentace a výzva k předložení cenové
nabídky ze dne 11. 2. 2020, zaslaná e-mailem 5 společnostem dne 12. 2. 2020, zpráva o hodnocení
nabídek ze dne 26. 2. 2020 – 2 hodnocené nabídky, rada obce dne 26. 2. 2020 bod I písm. b)
schvaluje nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku a smlouvu o dílo),
- účetní doklady č. 20-001-00228 ze dne 31. 5. 2020, č. 20-001-00271 ze dne 30. 6. 2020,
č. 20-001-00319 ze dne 23. 7. 2020 a č. 377 ze dne 17. 8. 2020 (předpisy závazků), č. 20-801-00150
ze dne 18. 6. 2020, č. 20-801-00175 ze dne 20. 7. 2020, č. 20-801-00201 ze dne 17. 8. 2020
a č. 20-801-00217 ze dne 4. 9. 2020 – platby, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo,
- rozpočtové prostředky zajištěny ve schváleném rozpočtu,
- účetní doklad č. 20-007-00073 ze dne 9. 11. 2020, kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne
9. 11. 2020,
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 25. 11. 2020,
- zastupitelstvo obce dne 20. 2. 2020, usnesením č. 6/8/2020 schválilo plán investičních akcí
na rok 2020,
- dotace:
- přijetí dotace a uzavření smlouvy schváleno usnesením rady obce č. 30 bod I. c) ze dne 25. 3. 2020,
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02009/2020/ŽPZ ze dne
10. 6. 2020 ve výši max. 74,99 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu,
max. Kč 849.900,--,
- účetní doklad č. 21-802-00005 ze dne 22. 2. 2021 (přijetí dotace, avízo ze dne 19. 2. 2021),
veřejnoprávní smlouvy ze dne 11. 5. 2020
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce uzavřená dne 11. 5. 2020
s příjemcem FK Hodslavice z.s. - dotace ve výši Kč 49.000,- je určena na úhradu nákladů spojených
s činností spolku a údržbou fotbalového hřiště, schváleno radou obce dne 10. 3. 2020, žádost
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ze dne 27. 1. 2020, účetní doklad č. 20-001-00183 ze dne
15. 5. 2020, výdaj rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020,
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce uzavřená dne 11. 5. 2020
s příjemcem Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice - dotace ve výši Kč 49.000,- je určena na úhradu
nákladů spojených s nájmem tělocvičny, s pojištěním majetku s údržbou hřiště a organizováním
sportovních činností, schváleno radou obce dne 10. 3. 2020, žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce ze dne 17. 1. 2020, účetní doklad č. 20-001-00184 ze dne 11. 5. 2020, výdaj rozpočtově kryt
v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020,
- protokol ze dne 16. 12. 2020 o výsledku finanční kontroly dotace poskytnuté z rozpočtu obce FK
Hodslavice z.s. (dotace ve výši Kč 49.000,- ),
- protokol ze dne 16. 12. 2020 o výsledku finanční kontroly dotace poskytnuté z rozpočtu obce
Tělocvičné jednotě Sokol Hodslavice (dotace ve výši Kč 49.000,-),
- účetní doklad č. 20-007-00117 ze dne 31. 12. 2020 - vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu obce,
darovací smlouvy ze dne 2. 4. 2020 a ze dne 15. 4. 2020
- darovací smlouva uzavřená dne 2. 4. 2020 s příjemcem Farní sbor českobratrské církve evangelické poskytnutí daru ve výši Kč 70.000,-, schváleno zastupitelstvem obce dne 20. 2. 2020, účetní doklad
č. 20-001-00146 ze dne 2. 4. 2020, výdaj rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020,
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darovací smlouva uzavřená dne 15. 4. 2020 s příjemcem Římskokatolická farnost Hodslavice poskytnutí daru ve výši Kč 100.000,-, schváleno zastupitelstvem obce dne 20. 2. 2020, účetní doklad
č. 20-001-00145 ze dne 15. 4. 2020, výdaj rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020,

smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti ze dne 15. 9. 2020
- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8025297 uzavřená dne 15. 9. 2020
se společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena na základě plné moci firmou ARPEX MORAVA s.r.o.
(strana - "oprávněná"), obec Hodslavice - strana "povinná", týkající se pozemků parc. č. 1183 a 1393/1
v k.ú. Hodslavice,
- obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci - dále
viz smlouva,
- věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a za jednorázovou náhradu ve výši Kč 5.000,- (+ DPH
v zákonné výši),
- usnesení rady obce ze dne 26. 2. 2020,
- účetní doklady č. 20-007-00071 ze dne 26. 11. 2020, č. 20-002-00075 ze dne 27. 11. 2020
a č. 20-801-00308 ze dne 23. 12. 2020,
smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 29. 6. 2020
- smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřená dne 29. 6. 2020 se společností
Z + M Logistics, spol. s r.o. - předmětem nájmu je nebytový prostor v 1. podlaží budovy č.p. 78
v k.ú. Hodslavice, a to za účelem využití jako provozovny Pošty partner České pošty, s.p.,
- nájem je sjednán na dobu neurčitou od 1. 7. 2020, cena ročního nájmu činí Kč 12.000,- (měsíční
splátky),
- záměr byl zveřejněn v období od 4. 5. do 31. 5. 2020, nájem schválen radou obce dne 23. 6. 2020,
- účetní doklady č. 20-801-00169 ze dne 14. 7., č. 20-801-00185 ze dne 30. 7., č. 20-801-00217 ze dne
4. 9., č. 20-801-00237 ze dne 5. 10. a č. 20-801-00266 ze dne 6. 11. 2020 (úhrady),
kupní smlouva ze dne 1. 6. 2020
- kupní smlouva s fyzickou osobou na koupi pozemku p.č. 1676/1 v k.ú. Hodslavice ze dne 1. 6. 2020,
- koupě schválena zastupitelstvem obce dne 20. 2. 2020,
- účetní doklady č. 20-701-00606 ze dne 1. 6. 2020 a č. 20-701-00623 ze dne 3. 6. 2020, výdaj
rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020,
pořízení majetku obce
- rekonstrukce školního hřiště - inv.č. 1442, zápis o předání a převzetí dokončených staveb nebo jejich
ucelených částí ze dne 31. 8. 2020, účetní doklad č. 20-007-00053 ze dne 31. 8 2020 (zařazení
do majetku),
- stůl mycí – inv. č. 1443, účetní doklad č. 20-001-00376 ze dne 31. 8. 2020 – předpis závazku
a zařazení do majetku,
- kompresor – inv. č. 1419, účetní doklad č. 20-001-00157 ze dne 29. 4. 2020 – předpis závazku
a zařazení do majetku,
- notebook lenovo – inv. č. 1449, účetní doklad č. 20-001-00417 ze dne 29. 9. 2020 – předpis závazku
a zařazení do majetku,
- 2 ks plexi výdejní okénko – inv. č. 1447 - 1448, účetní doklad č. 20-001-00427 ze dne 30. 9. 2020 –
předpis závazku a zařazení do majetku,
- 3 ks kompozitní tlakové lahve pro hasiče – inv. č. 1424 - 1426, účetní doklad č. 20-007-00036 ze dne
10. 6. 2020 – zařazení do majetku, darovací smlouva č. 01936/2020/KH uzavřená dne 3. 6. 2020
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s Moravskoslezským krajem, darování dovybavení JSDH speciální technikou - 3 ks kompozitních
tlakových lahví (usnesení rady obce č. 32 ze dne 6. 5. 2020), protokol o předání věcí movitých ze dne
10. 6. 2020,
smlouva o zrušení stávajícího a zřízení nového věcného břemene ze dne 17. 6. 2020
- smlouva o zrušení stávajícího a zřízení nového věcného břemene se společností ČEPS, a.s. (oprávněný)
ze dne 17. 6. 2020 - zrušení věcného břemene na pozemky p.č. 1118/3, 1121, 1674/4, 1675/8,
1689/6, 1794/1, 1794/14 a 1796/2 v k.ú. Hodslavice na zřizování a provozování zařízení přenosné
soustavy dle smlouvy ze dne 20. 12. 2018, zřízení nového věcného břemene na nemovitosti uvedené
v Části II., čl. 1 smlouvy, věcné břemeno schváleno radou obce dne 8. 6. 2020, účetní doklad
č. 20-002-00046 ze dne 31. 8. 2020,
smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 30. 11. 2020
- smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřená dne 30. 11. 2020 s nájemcem, obec
Hodslavice - "pronajímatel",
- předmět a vymezení předmětu smlouvy - viz bod 2. smlouvy,
- nájem se sjednává od 1. 12. 2020 na dobu neurčitou,
- usnesení rady obce ze dne 10. 11. 2020, záměr byl zveřejněn v období od 20. 10. 2020 do 6. 11. 2020,
inventarizace majetku a závazků
- směrnice č. 2/2011 - směrnice pro provedení inventarizace s účinností od 1. 1. 2011,
- plán inventur vydaný starostkou obce dne 3. 12. 2020,
- zápis o proškolení všech členů inventarizačních komisí ze dne 14. 12. 2020,
- inventurní soupis č. 12 (účet č. 331, 226, 337 a 342), č. 25 (účet č. 472) a č. 23 (účet č. 451),
- inventarizační zpráva ze dne 29. 1. 2021,
smlouva o úvěru ze dne 27. 8. 2020
- smlouva o úvěru č. 0632977119 ze dne 27. 8. 2020 uzavřená s Českou spořitelnou, a.s.,
- úvěrová částka se sjednává ve výši Kč 5.000.000,-,
- období čerpání úvěrové částky začíná dne 1. 9. 2020 a končí 31. 8. 2021 (včetně),
- způsob splácení úvěru: pravidelnými měsíčními splátkami ve výši Kč 83.334,- vždy k poslednímu dni
každého kalendářního měsíce, první splátka bude zaplacena dne 31. 1. 2021, úvěr není zajištěn
žádnými zajišťovacími prostředky, den konečné splatnosti - 31. 12. 2025,
- usnesení zastupitelstva obce č. 7/10/2020 ze dne 20. 8. 2020,
rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) identifikační číslo 117D8210B2113
- poskytovatel - Ministerstvo pro místní rozvoj, typ financování - ex ante,
- název akce - Rekonstrukce školního hřiště - víceúčelová herní plocha,
- účast státního rozpočtu - Kč 3.175.335,- (max),
- účetní doklad č. 20-802-00066 ze dne 16. 12. 2020 - příjem dotace,
- schválený rozpočet obce na rok 2020 (očekávaný příjem dotace),
rozpočet a závěrečný účet
- návrh rozpočtu na rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
od 4. 2. do 21. 2. 2020,
- pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 schválená zastupitelstvem obce dne 10. 12. 2019,
usnesení č. 10/7/2019 a zveřejněná na internetových stránkách obce v části úřední deska dne
16. 12. 2019,
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rozpočet obce na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 20. 2. 2020, usnesení č. 10/8/2020
a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 3. 3. 2020,
střednědobý výhled rozpočtu obce schválen zastupitelstvem obce dne 20. 6. 2019, usnesení
č. 7/5/2019 a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 25. 6. 2019,
návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
od 7. 4. do 31. 5. 2020,
závěrečný účet obce za rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 19. 5. 2020, usnesení
č. 11/9/2020 souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad a zveřejněn na internetových
stránkách obce v části úřední deska dne 28. 5. 2020,

příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice
- oznámení o schválení neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2020 zaslané dne 27. 2. 2020,
- oznámení ze dne 16. 12. 2019 - do doby schválení rozpočtu obce na rok 2020 bude organizaci zaslána
částka Kč 300.000,- na měsíc,
- účetní závěrka organizace sestavená k 31. 12. 2019 schválená radou obce dne 15. 4. 2020, bod I,
písm. e),
- protokol č. 1 o výsledku finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, datum kontroly - 15. 11. 2020, kontrolované
období - rok 2020, oznámení o zahájení kontroly ze dne 9. 11. 2020,
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, 41, 133, 137 a 139 za období leden - říjen 2020,
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. 2020 - schválení čerpání částek ze sociálního
fondu obce uvolněným členům zastupitelstva obce,
- rozpočet sociálního fondu na rok 2020,
- účetní doklad č. 20-803-00011 ze dne 13. 11. 2020 (tvorba fondu),
- vazba zůstatků účtu 419 - Ostatní fondy a účtu 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků
k 31. 12. 2020,
- 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,
- vazba zůstatků účtu 419 - Ostatní fondy (analytika 0140 a 0148) a účtu 236 - Běžné účty fondů
územních samosprávných celků (analytika 0140) k 31. 12. 2020,
- usnesení zastupitelstva obce č. 14/9/2020 ze dne 19. 5. 2020 - schválení převodu finančních
prostředků do fondu - fond financování a obnovy vodovodu,
- účetní doklad č. 20-805-00001 ze dne 7. 12. 2020 (převod finančních prostředků ve výši
Kč 1.221.463,76),
účetnictví a výkazy
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 10. 2020 v Kč,
- výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 10. 2020 v Kč,
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zisku a ztráty sestavený k 31. 10. 2020 v Kč,
rozvaha sestavený k 31. 12. 2020 v Kč,
FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2020 v Kč,
zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2020 v Kč,

usnesení, zápisy, apod.
- účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2019 schválená zastupitelstvem obce dne 19. 5. 2020,
usnesení č. 12/9/2020.
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Seznam použitých právních a jiných předpisů:
1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 128/2000 Sb.),

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

3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),

4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 323/2002 Sb.),
9. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 416/2004 Sb.),
11. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.),
12. zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.),
13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
14. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen
zákon č. 90/2012 Sb.),
15. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
16. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 262/2006 Sb.),
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
18. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
19. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
20. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále jen
nařízení vlády č. 318/2017 Sb.),
21. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
22. zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce
2020 (dále jen zákon č. 350/2020 Sb.),
23. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb
(dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
24. směrnice Ministerstva vnitra čj. MV-94781-37/OV-2020 ze dne 10. 8. 2020 k zajištění prostředků
pro aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
vyhlášených na dny 2. a 3. října 2020 (dále jen směrnice MV-94781-37/OV-2020),
25. vnitřní předpisy územního celku.
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