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Vyřizuje: Ing, Jiří Urbánek

Telefoni 595 622 778
Faxi 595 622 282

E-mai|; posta@msk.cz

Zpráva
pfezkoumání
o rnýsledku
hospodaření obce Bí!ov,
lC 48430749 za rok2O2l
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bylo píovedeno V rozsahU stanoveném zákonem č. 42012004 sb,,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 420/20o4 Sb.) na základě písemnéžádosti ze dne 26. 5. 2o2L

Kontrolní skupina

Identifikaění

Funkce

Pověření č.

Ing. Jiří Urbánek

kontrolor pověřený řízením

536l03l202t

3626

Ing. Lenka Procházková

kontrolor

537l03l202I

3907

DÍlČÍpřezkoumání hospodaření kdatu 31. 8. 2021 by|o vykonáno dne
hospodaření k datu 31. 12. 2021 bylo Vykonáno dne 1. 3. 2022.

ka

rta č.

5. 10. 2021 a závěrečné přezkoumání

lVístem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Bílov,

Kontíolníúkon, jímžbylo přezkoumání zahájeno:

-

doručeníoznámení o zahájení přezkoumání hospodařeníza rok 2021 dne

!7.9,202L

Pos|ední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:

-

rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne

L 3,2022.

Zástupci územního celku, Keří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
- zdeněk Fusik, starosta
- pavla sikorová, účetní
- petra Štefková, externí účetní
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 sb,l

-

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových proďředků,
finanční operace, Ýkajícíse Worby a použitípeněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžníoperace,týkajícísesdruženýchproďředků,
finanční operace, týkajícísecizích zdrojů,
hospodaření
nakládání s prostředky poslrytnutými z Národního fondu
s dalšími prostředky
ze zahraničíposMnu§imi na základě mežinárodních smluV,
vyúčtovánía vypořádání finančních váahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtůmobcí,
k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majétkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručeníza závazky fyžických a právnichých osob,
zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,

a

a

zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územním celkem,
ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední4 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 účetnicNía o odměňování,
souladu hospodařenís finančními prostředky Ve srovnánís rozpočtem,
dodženíúče|uposlq^nuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci 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 "Demolice objeKu č.p. 85 v BíloVě",

-

dokontrolování vzz PH 2020 akce,,Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu RD, k.ú. Bílov",
smlouvy darovací a o poskytnutí dotace,
smlouvy kupní,
smlouw pachtovní,
smlouvy o zřízenívěcného břemene.

Mimo uiše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti uvedené ve.Vybraném kontrolním vzorku".
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A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 42012004 sb.

.

nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) 4ištěny chyby a nedostatky.

A.2 ldentifikace rizik vyplývajících ze zjištěníuvedených ve zprávě

.

při přezkoumání hospodaření za rok 2O2L nebyla zjištěna rizika, kteřá by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

A.3 Podíly pohledávek, závazkú a zastaveného majetku
D|e předložených výkazú lze konstatovat, že

.

.
.

podíl pohledávek na rozpoětu územníhocelku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč OOO)
podíl závazků na rozpočtu územníhocelku
(celková hodnota dlouhodobých závazkú činila Kč 95 259,oo)
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

24'LO

o/o

6'6a

o/o

0100

o/o

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku k 31. 12. 2021 Ve \^ýši 24,!0 o/o je zapříčiněn zejména uzavřením
4 kupních smluv na prodej obecních pozemků ve dnech 8. 12.202I, 76, 72.202!, 3. !!.202L a 8. 11,,2021
v celkovém objem Kč 8.030.000,- a sp|atných ažv roce 2022.

A.4 Rozpoětová odpovědnost obce

.

podíl dluhu k průměru příjmůza posl€dní 4 rozpočtovéroky

Dle předložených rnl,kazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému
průměru jeho příjmů za poslední4 rozpočtové roky.

0,00

o/o

dni 60

%

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2020

Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby, a nedostatky, nebyl
územnícelek povinen přijmout opatření k nápravě,

1.1
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C. Jiná upozornění
V souvislosti se změnami někteni,ch právních předpisů upozorňujeme na:
novelu zákona č. 250lzOD0 sb., a to ustanovení § 10a odst. 3 písm. í), podle Kerého má žádost
o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahovat mimo jiné údaje o skutečnémmajiteli právnické
osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů Ve formě úplného výpisu platných údajů
údajů,které byly vymazány bez náhrady nebo
nahrazením norn|,mi údaji, jedná-li
se o evidující osobu. V souvislosti s tím doporučujeme prověřit a případně upravit Vzory žádostí,které

-

a

-

s

poskytujete žadatelŮm nebo zveřejňujete na svých webouý,ch stránkách,
novou vyhlášku č. 412/2027 Sb., o rozpočtovéskladbě, účinnostod r, L, 2O22,

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územnícelek
nevyužije možnosti podat písemnéstanovisko dle § 6 odst. 1písm. d) zákona č. 42ol2oo4 sb,
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

V

této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o rnisledku dílčíhopřezkoumání hospodaření

i l.nýsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku.

Zpráva nevylučuje dalšíkontrolní Zjištění jiných kontroIních orgánů.
Všechny zapůjčenédokumenty byly územnímu celku vráceny.

Zástupci Územního celku prohlašují,že poskytli pravdivé a úplnéinformace
a o okolnostech Vztahujících se k němu.

o

předmětu přezkoumání

Datum Vyhotovení: 2. 3, 2022

Zprávu zpracovali:
In9. Jiří Urbánek

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

kontrolor pověřený řízením
Inq. Lenka Procházková,
kontrolor

l.j

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
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Vybraný kontrolní vzorekl
akce "Demolice objeKu č.p. 85 v Bílově"
- příkazní smlouva ze dne 26. 3, 2021 uzavřená s příkazníkem firmou BON TENDR s,r.o., Ostrava,
na administraci veřejné zakázky, Kč 20.000,- bez DPH, účetnídoklady č. 21-001-00107 ze dne
19. 5. 2021 (předpis) a č. 21-801-00107 ze dne 31, 5. 2021 (úhrada), rozpočtově kryto schváleným
rozpočtem rcku 202t,
- Ýva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 29, 3. 202L zveřejněná na úřední desce obce
od 29, 3. z12t do !2, 4. z02I, včetně písemností prokazující přímé oslovení 3 firem,
- jmenování komise k otevír.ání, hodnocení a posouzení nabídek ze dne 6. 4,202I,

-

-

5 ceno\^ých nabídek,

protokol o otevírrání obálek s nabídkami ze dne !2,4,202L,
protokol o hodnocení a posouzení ňabídek ze dne 12, 4.2O2I,

rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele ze dne L5, 4, 202L včetně písemností prokazujícíjeho
zaslání všem účastníkůmveřejné 2akázky,
smlouva o dí|o ze dne 7.5,202t uzavřená s vitězem veřejné zakázky firmou PB SCOM s,r.o., Hranice/
Kč 349,77t,- bez DPH (Kč 423.223,- Vč. DPH) schválená usnesením zastupitelstva obce č. 15,4.1
ze dne 28, 4. zOzL,
rozpočtově kryto schváleným rozpočtem roku 202t,
protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla ze dne 9, 6. 202! - bez vad a nedodělků,
účetnídoklady č. 21-001-00132 ze dne 11. 6. 2021 (předpis) a č. 21-801-00127 ze dne 30. 6, 2021
(úhrada),

dokontrolování
k.ú. Bílov"

-

'

vz z PH

2020 akce ,,Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu RD,

dodatek č. 1 k SoD uzavřený dne 29. 4.202L ve věci méněprací s celkovým dopadem na cenu díla nově Kč 14.393,054,- bez DPH (Kč 17,415.595,34 Vč. DPH), schválen usnesením zastupitelswa obce
č. 15.5.1 ze dne 28, 4. 2021 a zveřejněn na profilu zadavate|e dne 9, 5.20zí,
zápis o předání a převzetí stavby ze dne 26. 4, 2021 Vč. soupisu Vad a nedodělků,
zápis o odstranění nedodělků ze dne 5. 5. 2021,
kolaudační souhlasy ze dne 19, 8. 2021, L6. 7. 20z! a t2, 7, 202t,
účetnídoklady č. 20-001-00303 ze dne 31. 72. 2020, č. 21-001-00073 ze dne 8, 4. 20zL a č, 21-00100092 ze dne 4.5.202I (Vše předpisy), č. 21-801-00028 ze dne 8. 2.2021,, č.21-801-00091 ze dne
7, 5.202! a č. 21-801-00108 ze dne 1. 6. 2021 (Vše úhrady) a č. 21-007-00112 ze dne 19. 8. 2021,
č. 21-007-00103 Ze dne 16. 7.202La č. 21-007-00101 ze dne 12. 7. 2021 (Vše zařazení),
inv. č. t757, !I57,1159 a 1161,
rozpočtově kryto schváleným rozpočtem íoku 202I,

smlouvy darovací a o po§Mnutí dotace
- smlouva o pos$nutí flnančníhodaru ze dne 2. 3. 2021, uzavřená s Centrum pro postižené
Moravskoslezského kraje o,p.s., IČ 26593548. předmětem smlouvy je poskytnutí finančníhodaru
ve rniši Kč 10.000,- na provoz a činnost občansképoradny V íoce 202l, schváleno usnesením
zastupitelstva obce č. 13.7.1 ze dne 3. 2. 202r, žádost ze dne 21. !?. 2020, finanČníkrytí

-

Ll)

l)s

ve schváleném rozpočtu na rok 202L, účetnídoklad č. 21-801-00055 ze dne 17. 3. 2021 (úhrada),
smlouva o pos$nutí f]nančníhodaru ze dne L7, 5, 2O2L uzavřená s ŽegŘÍr, obecně prospěšná

organizace, IČ 28565029, předmětem smlouvy je poskytnutí finančníhodaru ve vý,ši Kč. 5.000,na činnost organizace V íoce 2021, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 15.11.1 ze dne

!\i)1l\{1
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28, 4, 202I, Žádost doruČena dne 17. 3. 2021, finančníkrytí ve schváleném rozpo&u na rok 202L,

-

účetnídoklad č. 21-801-00101 ze dne 21. 5. 2021 (úhrada),
smlouva o poskytnutí finanČnídotace ze dne 18. 3. 2021 se subjeldem charita studénka, IČ 44937377,
Ve VýŠiKČ 20.000,- na spolufinancování nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby občanů
BÍIoVa V roce 2021, finanČnívypořádání dotace do 15, 1,2oz2, žádost o dotaci ze dne 26. 2, 202!,
schváleno zastupite|stvem obce Č. 14.4.1 ze dne 77,3. 2021, finančníkr}tí Ve schváleném rozpočtu
obce na rok 2021, ÚČetnídoklad Č. 21-801-00059 ze dne 23, 3. 20zr (úhrada), vyúčtovánídotace

doručené dne

7. 1. 2022,

účetnídoklad

č. 21-007-00189 ze dne 31, 12. 2021 (dohad

č. 22-007-00008 že dne7. !,2022 (vyúčtovánídohadu),

dotace),

smlouvy kupní
- kupní smIoUVa ze dne 29. 3. 2021 uzavřená s kupujícími fyzichými osobami na prodej pozemku
p.č.3259/83 V k.ú. BíloV, o výměře Lo3L m2, cena Kč 1.200.000,- Vč. DPH, záměr prodeje schválen
usnesením Zastupitelstva obce Č. 11.3,1 ze dne 11. !L,2020 a zveřejněn na úřední desce obecního
Úřadu od 12, LI. 2020 do 30. 11. 2020, prodej schválen usnesením zastupitelstva obce č. 14.3.2
ze dne 17. 3, 2027, znaleckÝ posudek č. 32t5/57-2020 ze dne 29, rO, 2020, návrh na vklad ze dne
27, 6, 202I, ÚČetní doklady Č. 20-007-00722 ze dne 11. 11. 2020 (reálná hodnota), č. 21-803-00002
ze dne 24. 2. 2021 (přúem kauce), č. 21-007-00041 ze dne 29,3. 2021 (předpis), č. 2t-801-00118
Ze dne 17. 6,202t (dilČÍÚhrada), Č. 21-801-00113 ze dne 10. 6. zo21 (dílčíúhrada), č, 21-801_00120

-

ze dne 21. 6. 2021 (Zú&oVání kauce) a č. 21-007-00087 ze dne 21. 6. 2021 (Vyřazenía zúčt.RH),
kupní smlouva Ze dne 24. 3. 2021 uzavřená s kupujícími fyzickými osobami na prodej pozemku
p,č, 3259175 v k.ú. Bílov, o výměře 1023 m2, cena Kč 1.210.005,- vč. DPH, záměr prodeje schválen
usnesením zastupitelstva obce Č. 11.3.1 Ze dne 11. rL 2020 a zveřejněn na úřední desce obecního
Úřadu od 12, IL. 20?0 do 30. 11. 2O2O, prodej schvá|en usnesením zastupitelstva obce č. 14,3.3
ze dne 17. 3. 2021, znalechi' posudek č. 32I5l57-2O20 ze dne 29. 70, 2O2o, návrh na vklad ze dne
28. 4,202L, ÚČetní doklady Č.20-007-oor22 Ze dne 11, 11. 2020 (reálná hodnota), č. 21-803_00002
ze dne 24, z, 2021 (příjem kauce), č. 21-007-00038 ze dne 24,3. 2o21 (předpis), Č. 21-801-00073
ze dne 14. 4. 2021 (Úhrada a zÚČtování kauce) a č. 21-007-00059 ze dne 28, 4.2O2l (vyřazení a zú&,
RH),

smlouvy pachtovní

-

-

Pachtovní smlouva Č. 0Ll2027 uzavřená dne 29, 4, 202I s íyzickými osobami - předmětem pachtu je
Pozemek P.Č. 3259 o výměře 27 m2 v k,ú. Bílov k užíváníza účelemobhospodařování, pachtovné
sjednáno ve vyŠiKČ 27 ,,lrok na dobu neurčitou, záměr byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu
V období od 13. 4, 202í do 28, 4. 2021, žádost ze dne 26, 4. 2021, schváleno usnesením zastupitelstva
obce č. 15,6.1 ze dne 28. 4. 2g2I, účetnídoklady č. 20-007-00064 ze dne 30. 4. 2021 (předpis),
č, 2í-70!-00284 ze den 3. 5. 2021 (úhrada),

smlouva o pachtu uzavřená dne 24. 6. 2021 s comfornity Business s.r.o,, IČ o873827L _ předmětem
pachtu je pozemek p,č. 325, jehož je součástíobjekt - budova č,p, 67, a dále pozemky p,č, 453311,
a P,Č.453312 V k,Ú. BÍloV a inventář (účela předmět pachtu speciíikován v čl. I. smlouvy), pachtovné
sjednáno ve \níŠiKČ 386.776,80 bez DPH/rok s účinnostíod L, 7. 2O2r na dobu neurčitou, záměr
schválen usnesením Zastupitelstva obce č. 13.6.2 ze dne 3. 2, 202r, záměr byl zveřejněn

na úřednídesce obecního úřadu v období od 4, 2, 2021, do r, 6. žD2í,schváleno usnesením

zastupitelstva obce č, 16.5.1 ze dne 2L 6. 202I, žádosl ze dne 31. 5. 2021, účetnídoklady
č,21-002-00090 ze dne 2, 8. 2021 (předpis), č.21-801-00176 ze dne 8, 9. 2021,
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smlouvy o zřízení věcného břemene
- smlouva o zřízení služebnosti ze dne 26, L0. ZOzt uzavřená s oprávněným CETIN a.s., Praha,
na pozemcích parc. č, 325912 a 3259/107 oba v k.ú. Bílov, předmět smlouvy specifikován v Čl. II.

-

smlouvy, za jednorázovou úplatu Kč 100,- bez DPH, schváleno usnesením Zastupitelswa obce Č. 18.3.1.
ze dne 20. r0. 202r, vyrozumění o provedení Vkladu ze dne 2. Lz, 2021 s píáVními ÚČinlry Ze dne
9, !r.202L, účetnídoklady č. 21-002-00360 ze dne 10. 12. 2021 (předpis) a č. 22-801-00003 ze dne
4, L, 2022 (úhrada), pozemky již v minulosti zabřemenovány,
smlouva o zřízení služebnosti inženýrskésitě č. 16579 ze dne 19. 10. 2021 uzavřená s oprávněným
SmVaK ostrava a.s., ostrava, na pozemcích parc. č. 325912 a 32591109 oba v k.Ú. Bílov, předmět

smlouvy specifikován v čl. II. smlouvy, za jednorázovou úplatu Kč 100.- bez DPH, schváleno usnesením
zastupitelstva obce č. 17.3.1. ze dne 21. 9. 2021, Vyrozumění o provedení vkladu ze dne z, L2, 202I
s právními účinkyze dne 9, 11, 2021, účetnídoklady č. 21-002-00359 ze dne 10. 12. 2021 (předpis),
č. 22-801-o0oo3 ze dne 10. 1. 2Ó22 (úhrada) a č. 21-007-00158 ze dne 9. 11. 2021 (přeúčtování
analytiky),

rozpočet a závěrečný účet
- návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněn na úřední desce a internetorných stránkách obce v období

_

od 1. 12. 2020 do L6, L2. 2020,
rozpočet obce na rok 2021 schválen usnesením zastupitelstva obce č, 12.6.1 ze dne 16. t2. 2020,
zveřejněn na interneto\^y'ch stránkách obce od 17. 12,2020,
návrh střednědobého rnýhledu rozpo&u na r,2022 - 2024 zveřejněn na internetových stránkách obce
v období od t, t2,2020 do 16. 12, 2020,
2024 schválen usnesením zastupitelstva obce Č. 12.6.2
střednědobý \^ýhled rozpočtu na r, 2022

-

ze dne 16. 12,2020, zveřejněn na interneto\^ich stránkách obce od 17. tz,2020,
návrh závěrečnéhoúčtuobce za rok 2020 zueřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
V období 4. 6.2027 do 2t. 6,202L,
závěrečný účetobce za íok2020 schválen usnesením zastupitelsNa obce č. 16.3.1 ze dne2t.6,202í,
a to bez \4ihrad. zveřejněn na internetoBi,ch stránkách obce od 22, 6, 202t,

zřízená příspěvková organizace

-

-

-

návrh rozpočtu MŠBíloV na rok 2021 a návrh střednědobého rnýhledu rozpočtu N4ŠBfloV na roky 2022
2024 zveřejněn na úřední desce obce v období od 1. 12. 2020 do L6. 12,2020,
íozpočetMŠBílov na rok 2021 schválen usnesením zastupitelsWa obce č, 12.3.1 ze dne 16. L2,2020,
zveřejněn na internetových stránkách obce od 17. 72,2070,
střednědobý rnýhled rozpočtu MŠBíov na rokY 2022 až 2024 schválen usnesením zastupitelstva obce
č. 12.3.2 ze dne 16. 12. 2020, Zveřejněn na interneto\4ich stránkách obce od 17. L2. 2020,
účetnízávěrka MŠBíloV k 31. 12. 2020 schválena usnesením zastupite|stva obce Č. 15.7.1 ze dne
28. 4. 2027,
sdělení závazného ukazatele rozpočtu na rok 2021 ze dne L2, 12.2020,

protokol o kontrole ze dne
bez závad,

22,2. 2021 provedené u Mateřské školy BÍlov, příspěvkové organizace

účetnía finančívýkazy

-

rnikaz rozvaha sestavený k 31. 8. 2021 V Kč,

FIN 2-12 N4 sestavený k 31. 8. 2021 v Kč,
l,ykaz zisku a ztráty sestavený k 31. 8. 2021V Kč,
vykaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2021V Kč,
vykaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2021V KČ,
rný,kaz
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\

wkaz zisku a ztráty sestavený k 31. Iz.2027v Kč,

odměňování řlenú za§tupitelstva obce

-

-

mzdové listy členŮ zastupitelstva obce os. č. t33, 6,228, 227, 76, 205 a 79 za období 0I-08l202I,
usnesení zastupitelstva obce č. 7.18.1 ze dne 16. 12. 2019 stanovení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce s účinnostíod !. 1,,2020,
usnesení zastupitelstva obce č, 18.6,2. ze dne 20. I0. zO2L - schválení poskytování stravenek
uvolněným členůmzastupitelstva obce.
mimořádné odměnv:
pozvánka na zasedání zastupitelswa obce Bílov na den 20. 10, 2021 zveřejněná na úřední desce
obecního úřadu od 12. 10. 202t do 20. 10, 2021 včetně programu jednání (bod 5. "mimořádná
odměna uvolněnému zastupite.li),

usnesení zastupitelstva obce č. 18.5,1. ze dne 20. 10. 2021 schválení mimořádné odměny Ve Výši
2 násobku měsíčníodměny uvolněnému členovi zastupitelstva obce os. č. 6, včetně zdůvodnění,
mzdový list neuvolněného člena zastupitelswa obce os, č. 6 za LOlzO2t,

inventarizace majetku a závazkú k3L. L2,2o2r,
- plán inventarizace majetku ze dne 15. L2.202L,

-

záznam z proškolení inventarizační komise ze dne 15. 12. 2021 Včetně podpisových vzorů,
inventarizační zpráva za rck202l ze dne 3l, L 2022,
inventurní soupisy účtů027, 036,04z, 067,08t,23t, z45, 31I, 327,337, 336, 337, 343, 373, 377,
378, 389, 40L, 403, 407,

dotace na výdaje spojené s volbami do PS Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2o2í- - Úz gao7

_
-

účetnídokladč. 21-802-00050 ze dne 6. 9. 2021 Ve Výši Kč 31.000,- (přijetí dotace),
rozpočtorným opatřením
schváleného usnesením zastupitelstva obce
č. t7.L0.2, ze dne 21. 9. zO2L a zveřejněného na interneto$kh stránkách obce dne 1, t0. z12t,
předběžné vyúčtovánívolebze dne 16. 11. 2021 ve \^íšiKč 21.292,34 včetně účetníchdokladů a dohod
o provedení práce ze dne 23. 9.20zL a 4. L0.2927,
účetnídoklad č. 21-007-00160 ze dne 16, 11, 2021 (Vyúčtování)a č. 22-802-00011 ze dne 8. z,20zz

č.7

do rozpo&u navedeno

(Vratka Kč 9,707,66).

usnesení, zápisn apod.

-

směrnice pro zadávání veřejných zakázek s účinnostíod
dne 16. 12. 2019,

t. í. 2020,

schválena zastupitelstvem obce

usnesení zastupitelstva obce č, 15,9.1 ze dne 28,4.202L schválení účetnízáVěrlryobce k 31. 12,2020.
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Seznam použidch právních a jiných předpisů:
1. zákon č. 128/2000 sb., o obckh (obecní zřízenr), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

zákon

č. 12Bl2000 sb.),

zákon č. 250/2000 sb., o

íozpočto\^ých pravidlech územníchrozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

zákon č. 250/2000 sb.)/

zákon č. 218/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech a o změně někt€ďch

souvisejíckh předpisů (rozpočtová

pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů (dálejen zákon č.563/1991 Sb.),

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

o účetnictví,

ve znění pozdějškh předplsů, pro někteíéVybrané účetníjednotky (dále jen Vyhláška č. 4L0l2009 sb.),

vyhláška é, sl2oL4 Sb., o způsobu, termínech a řozsahu údajůpředkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtůstiátních fondů, rozpočtůúzemníchsamosprávných celků, rozpočtůdobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 sb.),

Českéúčetnístandardy pro některé vybrané účetníjednotky, které vedou účetnicWípodle Whlášky
č, 4rOl2OO9 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Českéúčetnístandardy),
vyhláška é, 323l2oo2 sb,, o rozpočtovéskladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen whláška
č. 323/2002 sb.),

zákon č. 320/200r Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někten/ch zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),

1o. vyhláška ř, 41612004 sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 sb., o finanční kontrole Ve Veřejné správě
a o změně něktenich zákonů (zákon o finančníkontrole), Ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška
č. 416/2004 sb.),

11. zákon č. 23l2oL7 sb,, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23l20r7 sb,),
L2, zákon č,2sl2ot7 Sb., o sběru vybraných údajůpro účelymonitorování a řízení veřejných financí, ve znění
pozdějškh předpisů (dále jen zákon č. 25120u 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 díužstvech (zákon o obchodnkh korporackh) (dáie jen
Zákon č,90/2012 sb.),

15. zákon č. L34l2o16 sb,, o zadáVání Veřejných zakáZek (dále jen zákon č. 134/2016 sb.),
16. zákon
26212006 sb., zákoník práce,
znění pozdější,ch předpisů (dále

ě,

ve

jen

zákon

č. 26212006 sb.),

17. zákon

č. 340/2015 sb., o

zvláštních podmínkách účinnoďi někten/ch smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (Zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 sb.),
vyhláška č. 27o l2olo sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen Whláška č. 27012010 sb,),

18.
19. vyhláška é,22O l2OL3 Sb.,

o požadavcích na schvalování účetníchzávěrek někten/ch Wbraných účetních
jednotek (dále jen Vyhláška č. 22012013 sb.),
20. nařízenívládY ě.3í'al2017 sb., o rniši odměn členůZastupitelďev územníchsamosprávných celků (dále jen
nařízení vlády č. 31812017 sb.),
21. zákon č. 255/2012 sb., o kontrole (kontrotní řád) (dále jen Zákon č. 25512012 sb.)|
22. směrnice Ministerswa financí č.j. MF 62 97o l2ot3l12-1204 o postupu obcí a kíajůpři financování voleb
(dále jen směrnice MF 62 97012013l12-1204),
23. vnitřní předpisy územníhocelku.
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