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 Zpráva  
 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlinka,  

 IČ 00576107 za rok 2021 
 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 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.) na základě písemné žádosti ze dne 19. 4. 2021. 
 
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Pavel Frank kontrolor pověřený řízením 527/03/2021 3753 
Ing. Lenka Procházková kontrolor 537/03/2021 3907 

 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 7. 2021 bylo vykonáno dne 31. 8. 2021. 
 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2021 bylo vykonáno dne 8. 3. 2022. 
 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Hlinka. 
 
 

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 5. 8. 2021. 

 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 8. 3. 2022. 
 
 
Zástupci územního celku, kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: 

- Marcel Chovančák, starosta  
- Kateřina Foldynová, účetní 

 
  

Čj.: MSK  43434/2022                       

Sp. zn.: 
KON/10366/2021/Sam  
113.1 V5   W 

 

Vyřizuje: Ing. Pavel Frank  
Telefon: 595 622 442  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz  
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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: 

- smlouvy na poskytnutí návratné finanční výpomoci, 
- smlouvy na nákup a prodej nemovitého majetku, 
- smlouva o poskytnutí peněžního daru, 
- veřejná zakázka "Rekonstrukce a přemístění památníku obětem 1. světové války", 
- veřejná zakázka "Rekonstrukce kuchyní v obytných domech č.p. 50-54". 

 
Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti uvedené ve „Vybraném kontrolním vzorku“. 
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. 
 

 byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 
nedostatků uvedených pod písmenem c) 

-  Ocenění majetku a závazků územního celku reálnou hodnotou nebylo provedeno. 
 

 
A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě 
 

 při přezkoumání hospodaření za rok 2021 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 939.831,00) 

3,56 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 9.094.207,32) 

6,06 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % 
 
 
A.4 Rozpočtová odpovědnost obce 
 

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky     33,60 % 
  

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 % 
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.   
 

 

  

B. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření  
za rok 2021 
 
B.1  
Obec uzavřela dne 6. 10. 2021 kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 1502 a parc. č. st. 17/1 se stavbou 
č. p. 14 v k.ú. Hlinka ve výši Kč 600.000,- s tím, že pokud kupující dodrží podmínky sjednané touto smlouvou, 
poskytne obec slevu z kupní ceny ve výši Kč 200.000,-. Ověřením účetních dokladů bylo zjištěno, že obec 
nesprávně zaúčtovala účetním dokladem č. 21-007-00022 ze dne 6. 10. 2021 předpis pohledávky pouze ve výši 
Kč 400.000,-, celková kupní cena ani možná budoucí sleva tak nebyla účetně zachycena. 
Účetním případem sice nedošlo k ovlivnění účetního výsledku hospodaření obce, nicméně se obec uvedeným 
nesprávným účetním postupem vystavuje v budoucnu možnému riziku opomenutí vymáhání pohledávky nebo 
riziku nevymahatelnosti pohledávky, a to v případě nedodržení podmínek pro uplatnění slevy z kupní ceny. 
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V souvislosti s tím doporučujeme provést nápravu účtování pohledávky v roce 2022 a dále zachytit případnou 
slevu tvorbou rezervy dle ČUS č. 705 a vnitřní směrnice. 
Zjištěný stav není v souladu s § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb.  
 
  
Drobná pochybení, která neměla vliv na hospodaření obce 
 
V průběhu přezkoumání hospodaření byla zjištěna drobná pochybení, která s ohledem na hladinu 
významnosti neměla vliv na hospodaření obce. 

- Obec dle vyhlášeného záměru prodeje zveřejněného na úřední desce od 13. 7. 2021 do 31. 7. 2021 
uvádí příjem písemných žádosti o nabytí vlastnictví do 31. 8. 2021. Obec přijala pouze jednu žádost 
o nabytí vlastnictví dne 20. 7. 2021 a uvedenému zájemci zaslala oznámení o výsledku výběru 
uchazečů již dne 2. 8. 2021. Doporučujeme jednoznačně dodržovat obcí nastavená pravidla tak, aby 
nebylo možné zpochybnit platnost uzavřených právních úkonů.  
 

- V souvislosti s nedostatkem uvedeným v bodu B.1 upozorňujeme na nesprávný postup účtování 
přecenění reálnou hodnotou dle § 27 zákona č. 563/1991 a nesprávné použití výnosových účtu, dále 
upozorňujeme na skutečnost, ze obec je plátce daně z přidané hodnoty a prodej podléhá dani z 
přidané hodnoty, musí být daň z přidané hodnoty odvedena z celé kupní ceny.  

 
 
 

C. 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 
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
  
 

 
D. Jiná upozornění 
 
V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňujeme na: 

- novelu zákona č. 250/2000 Sb., a to ustanovení § 10a odst. 3 písm. f), podle kterého má žádost  
o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahovat mimo jiné údaje o skutečném majiteli právnické 
osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů 
a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li  
se o evidující osobu. V souvislosti s tím doporučujeme prověřit a případně upravit vzory žádostí, které 
poskytujete žadatelům nebo zveřejňujete na svých webových stránkách, 

- novou vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, účinnost od 1. 1. 2022. 
 
 
 
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. 
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Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 
 
 
Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. přijmout opatření  
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat  
o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů  
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 
 
Územní celek je dále povinen podle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v požadované písemné 
informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu  
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou 
zprávu zaslat. 
 
Nesplnění těchto povinností je podle § 14 zákona č. 420/2004 Sb. přestupkem, za který lze uložit 
pokutu až do výše 50 000 Kč. 
  
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, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy, 
jsou uvedeny ve Vybraném kontrolním vzorku. 
 
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 
 
 
Datum vyhotovení: 24.03.2022 
 
 
Zprávu zpracovali: 

Ing. Pavel Frank, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Lenka Procházková, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

 
Vybraný kontrolní vzorek: 
 
rozpočet a závěrečný účet 

- rozpočet obce na rok 2021 schválen usnesením zastupitelstva obce č. 16/4 ze dne 21. 12. 2020 
a zveřejněn na internetových stránkách obce 20. 1. 2021, 

- návrh rozpočtu obce na rok 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce v období 
od 27. 11. 2020 do 21. 12. 2020, 

- závěrečný účet obce za rok 2020 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 19/7 ze dne 19. 4. 2021, 
a to bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách obce 14. 5. 2021, 

- návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce 
v období od 18. 3. 2021 do 30. 4. 2021, 
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účetnictví a výkazy  
- účetní závěrka obce k 31. 12. 2020 schválena usnesením zastupitelstva obce č. 19/4 ze dne 

19. 4. 2021,  
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 7. 2021 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty k 31. 7. 2021 v Kč, 
- výkaz rozvaha k 31. 7. 2021 v Kč, 
- hlavní kniha analytická 7/2021 v Kč, 
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 12. 2021 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 v Kč, 
- výkaz rozvaha k 31. 12. 2021 v Kč, 
- příloha rozvahy k 31. 12. 2021 v Kč, 
- hlavní kniha analytická 12/2021 v Kč, 

 
písemnosti k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2021 

- zápis z instruktáže členů inventarizační komise ze dne 15. 12. 2021 (včetně podpisových vzorů),  
- plán inventur pro rok 2021 ze dne 13. 12. 2021 vydaný starostou obce, 
- příkaz k provedení inventarizace č. 2/2021 ze dne 13. 12. 2021 schváleno usnesením zastupitelstva 

obce č. 23/10 ze dne 13. 12. 2021, 
- inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2022, 
- inventurní soupisy k účtům 193, 194, 231, 236, 342, 343, 403, 419, 451, 

 
odměňování členů zastupitelstva 

- dohoda o provedení práce člena zastupitelstva ze dne 21. 4. 2021 na výkon funkce veřejného 
opatrovníka,  

- dohoda o provedení práce člena zastupitelstva ze dne 1. 3. 2021 na provedení inventarizace majetku, 
- všechny dohody schváleny usnesením zastupitelstva obce č. 17/12 ze dne 15. 2. 2021, 
- mzdové listy členů zastupitelstva osobní č. 6, 14, 15, 60002, 66089 za období 01-07/2021, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 10/12 ze dne 11. 12. 2019 - stanovení výše odměn neuvolněných 

zastupitelů, 
- mzdové listy členů zastupitelstva osobní č. 6, 14, 15, 60002, 66089 za období 08-12/2021, 

 
smlouvy na poskytnutí návratné finanční výpomoci  

- smlouva č. 1/2021 ze dne 18. 2. 2021 uzavřená s fyzickou osobou na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci ve výši Kč 200.000,-, na předfinancování výměny kotlů na tuhá paliva v rámci programu 
"Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva", schváleno usnesením zastupitelstva obce 
č. 17/6 ze dne 15. 2. 2021, žádost o návratnou finanční výpomoc ze dne 3. 2. 2021, zveřejněno 
na internetových stránkách obce dne 23. 2. 2021, účetní doklad č. 21-802-00008 ze dne 23. 2. 2021 
(poskytnutí výpomoci), rozpočtové krytí zajištěno schváleným rozpočtem roku 2021, 

- smlouva č. 2/2021 ze dne 26. 4. 2021 uzavřená s fyzickou osobou na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci ve výši Kč 200.000,-, na předfinancování výměny kotlů na tuhá paliva v rámci programu 
"Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva", schváleno usnesením zastupitelstva obce 
č. 17/6 ze dne 15. 2. 2021, žádost o návratnou finanční výpomoc ze dne 7. 4. 2021, zveřejněno 
na internetových stránkách obce dne 29. 4. 2021, účetní doklad č. 21-802-00017 ze dne 27. 4. 2021 
(poskytnutí výpomoci), rozpočtové krytí zajištěno schváleným rozpočtem roku 2021, 

- smlouva č. 05231962 o poskytnutí podpory ze dne 4. 3. 2020 uzavřená se Státním fondem životního 
prostředí České republiky IČ 00020729 na akci "Podpora výměny kotlů v obci Hlinka" ve výši 
maximálně Kč 3.150.000,-, 
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smlouva o poskytnutí peněžního daru 
- darovací smlouva ze dne 16. 12. 2021 uzavřená s obdarovaným Slezská diakonie IČ 654684562 

na poskytnutí peněžního daru ve výši Kč 35.000,- určeného k rozvoji sociálně charitativní činnosti 
obdarovaného, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 18a)/23 ze dne 13. 12. 2021, účetní doklad 
č. 21-801-00220 ze dne 22. 12. 2021 (poskytnutí daru), 

  
smlouvy na nákup a prodej nemovitého majetku 

- kupní smlouva ze dne 8. 3. 2021 uzavřená s prodávajícím - fyzickou osobou na nákup rodinného domu 
č.p. 14 v Hlince na pozemku prac. č. st. 17/1, pozemku parc. č. 79/1 (zahrada), pozemku parc. č. 79/2 
(zahrada), pozemku parc. č. 1500 (zahrada), pozemku parc. č. 1502 (ostatní plocha) za celkovou cenu 
ve výši Kč 350.000,-, znalecký posudek č. 719-24/2020, usnesení zastupitelstva obce č. 17/9 ze dne 
2021 - schválení nákupu zmíněných nemovitostí a pověření starosty k podpisu všech souvisejících 
smluv, dohoda o advokátní úschově ze dne 25. 3. 2021, účetní doklady č. 21-003-00020 ze dne 
7. 4. 2021 (advokátní úschova), č. 21-801-00060 ze dne 14. 4. 2021 (platba), č. 21-007-00010 ze dne 
19. 5. 2021 (zařazení majetku), 
 

- kupní smlouva uzavřená podle § 1785 a násl. NOZ a smlouvy o zřízení předkupního práva uzavřená 
podle § 2140 a násl. NOZ ze dne 6. 10. 2021 s kupujícími - fyzickými osobami na prodej pozemků parc. 
č. 1502 a parc. č. st. 17/1 se stavbou č.p. 14 rodinný dům vše v k.ú. Hlinka (fotokopie), kupní cena 
ve výši Kč 600.000,-, kupující se zavazuje uhradit Kč 400.000,- do 30 dnů od podpisu smlouvy 
a Kč 200.000,- do 30. 4. 2024 – obec Hlinka se zavazuje poskytnout slevu z kupní ceny ve výši 
Kč 200.000 dle čl IV. bodu 4. a 5. smlouvy, (podmínka poskytnutí slevy - v případě doručení 
kolaudačního rozhodnutí po provedení rekonstrukce stavby č. p. 14 nebo zbourání stavby č. p. 14 
a doručení pravomocného kolaudačního rozhodnutí k nově vybudované stavbě na pozemku parc. č. st. 
17/1 v k.ú. Hlinka do 31. 12. 2023), 

- prodej schválen usnesením zastupitelstva obce č. 21/6 ze dne 13. 9. 2021,  
- záměr prodeje zveřejněna na elektronické úřední desce obce od 13. 7. 2021 do 31. 7. 2021, 
- znalecký posudek č. 740-10/2021 ze dne 14. 7. 2021,  
- žádost ze dne 20. 7. 2021,  
- oznámení o výsledku výběru uchazečů ze dne 2. 8. 2021, 
- vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 7. 10. 2021, 
- účetní doklady č. 21-007-00014 ze dne 19. 7. 2021, č. 21-801-00169 ze dne 6. 10. 2021, č. 21-007-

00022 ze dne 6. 10. 2021, č. 21-007-00033 ze dne 31. 12. 2021 (vše fotokopie), 
 

veřejná zakázka "Rekonstrukce kuchyní v obytných domech č.p. 50-54" 
- usnesení zastupitelstva č. 18/3 ze dne 23. 3. 2021 - schválení investičního záměru na projekt 

"Rekonstrukce bytových jednotek v obci Hlinka“ a podání žádosti o dotaci, 
- výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu dle vnitřní směrnice - postupy pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu, poptávka č. 3/2021 ze dne 6. 4. 2021, přímé oslovení 4 zhotovitelů ze dne 
6. 4. 2021 (e-mailová dokumentace), 3 cenové nabídky, rozhodnutí o vítězi výběrového řízení 
a obeslání účastníků ze dne 19. 4. 2021 (e-mailová dokumentace), 

- smlouva o dílo ze dne 15. 4. 2021 uzavřená se zhotovitelem Jiří Szücs IČ 63054183 na realizaci 
projektu "Rekonstrukce kuchyní v obytných domech č.p. 50-54", celková cena díla Kč 1.111.950,-, 

- účetní doklad č. 21-001-00363 ze dne 10. 11. 2021 (předpis faktury Kč 529.500,-), č, 21-802-00060 
ze dne 12. 11. 2021 (úhrada), č. 21-001-00370 ze dne 1. 12. 2021 (předpis faktury Kč 582.450,-), 
č. 21-802-00069 ze dne 16. 12. 2021 (úhrada), skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu 
zadavatele ve věstníku veřejných zakázek 8. 3. 2022, 
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- spolufinancování - registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 298D223001412, 
poskytovatel Ministerstvo financí, typ financování - Ex ante, výše dotace max. 1.000.755,-, realizace 
do 31. 12. 2021, žádost o platbu z dotace v roce 2021 ze dne 23. 11. 2021, účetní doklad č. 21-802-
00066 ze dne 8. 12. 2021 (příjem dotace Kč 529.500), žádost o platbu z dotace v roce 2021 ze dne 
3. 12. 2021, účetní doklad č. 21-802-00068 ze dne 14. 12. 2021 (příjem dotace Kč 471.255), 

 
veřejná zakázka "Rekonstrukce a přemístění památníku obětem 1. světové války" 

- poptávkové řízení ze dne 11. 1. 2021 - oslovení 3 firem, 2 cenové nabídky, oznámení o výběru a zadání 
veřejné zakázky ze dne 29. 1. 2021 

- smlouva o dílo č. 1/2021 ze dne 29. 1. 2021 uzavřená se zhotovitelem Taylor stavební s.r.o. 
IČ 27771105 na provedení stavby pod názvem "Rekonstrukce a přemístění památníku obětem 
1. světové války", cena díla Kč 354.700 bez DPH (Kč 428.187,- včetně DPH), finanční krytí zajištěno 
schváleným rozpočtem roku 2021 - paragraf 3329, 

- účetní doklad č. 21-001-00264 ze dne 31. 8. 2021 (předpis faktury Kč 429.187,-), č. 21-802-00043 
ze dne 9. 9. 2021 (úhrada a zařazení majetku inv. č. uměl.díla -2), 

- spolufinancování - registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 3. 7. 2020, identifikační 
č. 107D291002139, poskytovatel Ministerstvo obrany, dotační program "Zachování a obnova 
historických hodnot", projekt "Hlinka - rekonstrukce a přemístění památníku obětem 1. světové války", 
maximální výše dotace Kč 349689,- termín realizace do 30. 11. 2021, termín vyúčtování 
do 30. 12. 2021, účetní doklad č. 21-802-0011 ze dne 16. 3. 2021 (příjem dotace Kč 349.689,-), 
vyúčtování dotace ze dne 4. 10. 2021, účetní doklad č. 21-802-00050 ze dne 1. 10. 2021 (vratka 
Kč 6.339,40), č. 21-802-00051 ze dne 5. 10. 2021 (doplatek vratky Kč 1.585,60), 

 
peněžní fond obnovy vodovodu 

- statut Fond obnovy vodovodu účinný od 1. 1. 2019, 
- rozpočet Fondu obnovy vodovodu na rok 2021 schválený zastupitelstvem obce č. 16/6 ze dne 

21. 12. 2020,  
- účetní doklad č. 21-803-00001 ze dne 12. 10. 2021 (tvorba), 
- vazba stavu účtů 236 a 419 k 31. 12. 2021 v Kč, 

 
usnesení, zápisy, apod.  

- směrnice o poskytování příspěvků z rozpočtu obce pro rok 2021 - schváleno usnesením zastupitelstva 
obce č. 16/12 ze dne 21. 12. 2020, 

- vnitřní předpis - postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - schváleno usnesením 
zastupitelstva obce č. 15/4 ze dne 23. 11. 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. 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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