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 Zpráva  
 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tvrdkov,  

 IČ 00576000 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 2. 6. 2021. 
 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 8. 2021 bylo vykonáno dne 23. 9. 2021 kontrolní skupinou ve složení:   

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

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

 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31.12.2021 bylo vykonáno dne 8. 2. 2022 kontrolní skupinou 
ve složení: 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Pavel Frank kontrolor pověřený řízením 527/03/2021 3753 
Ing. Martin Hajduk kontrolor 530/03/2021 2909 

 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Tvrdkov. 
 

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 1. 9. 2021. 

 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 8. 2. 2022. 
 
 
Zástupci územního celku, kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: 

- Jan Žédek, starosta  
- Lenka Štefková, účetní 

 

Čj.: MSK  22321/2022                       

Sp. zn.: 
KON/12103/2021/Sam  
113.1 V5   V 

 

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: 

- darovací smlouvy, 
- nájemní smlouvy, 
- majetkoprávní úkony, 
- veřejná zakázka „Pořízení lesní techniky“, 
- veřejná zakázka "Výstavba a modernizace kanalizace a ČOV Tvrdkov". 

 
 
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. 
 

 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky kromě chyby a nedostatku 
zjištěného při dílčím přezkoumání, který již byl napraven. 

 
 
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 238.500,00) 

4,65 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 630.000,00) 

1,74 % 

 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    0,00 % 
  

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

 
Výše uvedené ukazatele byly stanoveny na základě údajů z účetních a finančních výkazů před jejich uzavřením 
a předáním do Centrálního systému účetních informací státu.   
  

 

B. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření  
za rok 2021 
 
Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání, které byly do konce 
přezkoumávaného období napraveny 
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 8. 2021 byl zjištěn nedostatek, ke kterému 
územní celek přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal informaci o jejich splnění při konečném 
přezkoumání dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
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Nedostatek 
Příkazce operace (starosta obce) uzavřel dne 11. 5. 2021 smlouvu o dílo (v hodnotě Kč 3.516.008,19 vč. DPH), 
aniž by předložil tyto smlouvy k předběžné kontrole před vznikem závazku ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. 
a vyhlášky č. 416/2004 Sb. správci rozpočtu. Tím došlo k tomu, že závazek nebyl krytý schváleným rozpočtem 
(paragraf 2321). Finanční krytí v rozpočtu obce (paragraf 2321) bylo zajištěno až rozpočtovým opatřením 
č. 3/2021 ze dne 4. 8. 2021. 
Opatření 
Obec přijala systémové opatření, provedení předběžné řídící kontroly bylo ověřeno na přijetí a použití účelové 
dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  
  
 
 

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. Upozornění 
 

- doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost určení okamžiku uskutečnění účetního případu dle ČÚS 
č. 701 - účty a zásady účtování na účtech. Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají 
zápisu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení 
návrhu na zápis katastrálnímu úřadu. Uvedené nebylo dodrženo v případě účetního dokladu č. 21-007-
00052 ze dne 12. 5. 2021. 

 
 
E. 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. 
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 
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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: 8. 2. 2022 
 
 
Zprávu zpracovali: 

Ing. Pavel Frank, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Martin Hajduk, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Lenka Procházková, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření 

 
 
Vybraný kontrolní vzorek: 
 
rozpočet, střednědobý výhled a závěrečný účet 

- návrh rozpočtu obce na rok 2021 zveřejněn na elektronické úřední desce a internetových stránkách 
obce od 20. 11. 2020 dosud, 

- rozpočet obce na rok 2021 schválen usnesením zastupitelstva obce č. 7/2020 ze dne 9. 12. 2020 
(bod 4) a zveřejněn na internetových stránkách obce dne 11. 12. 2020,  

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2025 zveřejněn na elektronické úřední desce 
a internetových stránkách obce od 23. 11. 2020 dosud,  

- střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2025 schválen usnesením zastupitelstva obce č. 7/2020 
ze dne 9. 12. 2020 (bod 5) a zveřejněn na internetových stránkách obce dne 11. 12. 2020, 

- návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 zveřejněn na elektronické úřední desce a internetových 
stránkách obce od 15. 4. 2021 dosud,  

- závěrečný účet obce za rok 2020 schválen usnesením zastupitelstva obce č. 2/2021 ze dne 6. 5. 2021 
(bod 4) a to bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách obce dne 10. 5. 2021, 

 
účetnictví a výkazy  

- účetní závěrka obce za rok 2020 (sestavená k 31. 12. 2020) schválená usnesením zastupitelstva obce 
č. 2/2021 ze dne 6. 5. 2021 (bod 6) – protokol o schválení účetní závěrky. 

- výkaz rozvaha sestavený k 31. 8. 2021 v Kč,  
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 8. 2021 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 8. 2021 v Kč, 
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- 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, 

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

- plán ze dne 4. 1. 2022, příkaz včetně harmonogramu a jmenování inventarizační komise ze dne 
4. 1. 2022, zápis o instruktáži (proškolení) všech členů inventarizační komise jmenované k provedení 
inventarizace ze dne 4. 1. 2022, zpráva o výsledku inventarizace ze dne 25. 1. 2022 (nebyly zjištěny 
žádné inventarizační rozdíly), seznam inventarizačních identifikátorů k inventarizaci majetku a závazků, 
vybraný vzorek inventurních soupisů (účty 019, 021, 022, 028, 231, 311, 315 a 347), 

 
odměňování 

- usnesení zastupitelstva obce č. 5/2019 ze dne 11. 12. 2019,  
- mzdové listy členů zastupitelstva obce za 01-08/2021 (osobní č. 27, 68, 75, 50010, 50019, 50020, 

50021), 
- mzdové listy členů zastupitelstva obce za 09-12/2021 (osobní č. 68, 75, 50010 a 50019 – 50021), 

 
darovací smlouvy 

- darovací smlouva ze dne 19. 1. 2021 uzavřená s Diakonie ČČE Rýmařov, IČ 48806749, předmět - 
poskytnutí peněžitého daru ve výši Kč 35.000,- na výdaje spojené s výkonem pečovatelské služby 
v obci Tvrdkov, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 7/2020 ze dne 9. 12. 2020 (bod 8), 
finanční krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2021, účetní doklad č. 21-801-00016 ze dne 22. 1. 2021 
(úhrada), 

- darovací smlouva ze dne 13. 8. 2021 uzavřená s Přátelé Tvrdkovska, z.s., IČ 26579162, předmět - 
poskytnutí peněžitého daru ve výši Kč 15.000,- na výdaje spojené s výkonem činnosti spolku, 
schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 3/2021 ze dne 4. 8. 2021 (bod 6), žádost ze dne 
27. 7. 2021, finanční krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2021, účetní doklad č. 21-801-00148 ze dne 
16. 8. 2021 (úhrada), 

  
nájemní smlouvy 

- smlouva o nájmu pozemku č. 1/2021 ze dne 1. 6. 2021 uzavřená s nájemcem - fyzickou osobou 
na dobu určitou od 1. 6. 2021 do 1. 6. 2026, předmětem smlouvy pronájem pozemku parc. č. 327/1 
o výměře 2.000 m2 v k. ú. Mirotínek, smluvní cena nájmu Kč 1.000,-/rok, účel pronájmu - zahrada, 
záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce obce od 10. 5. 2021 do 27. 5. 2021, smlouva schválena 
rozhodnutím starosty, účetní doklad č. 21-801-00114 ze dne 21. 6. 2021 (úhrada nájemného), 

- smlouva o nájmu pozemku č. 2/2021 ze dne 4. 1. 2021 uzavřená s nájemcem - fyzickou osobou 
na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025, předmětem smlouvy pronájem části pozemku 
parc. č. 698/1 o výměře 100 m2, smluvní cena nájmu Kč 50,-/rok, účel pronájmu - zahrada, záměr 
pronájmu zveřejněn na úřední desce obce od 31. 11. 2020 do 16. 12. 2020, smlouva schválena 
rozhodnutím starosty, účetní doklady č. 21-017-00021 ze dne 1. 1. 2021 (předpis nájemného), č. 21-
801-00046 ze dne 5. 3. 2021 (úhrada nájemného), 

  
nakládání s nemovitým majetkem 

- kupní smlouva ze dne 12. 5. 2021 uzavřená s prodávajícím - fyzickou osobou na koupi pozemků 
parc. č. 183 zahrada o výměře 113 m2 a pozemek parc. č. 33 zastavěná plocha nádvoří o výměře 
310 m2 vše v k. ú. Ruda u Rýmařova, smluví cena Kč 12.920.-, schváleno usnesením zastupitelstva 
obce č. 2/2021 (bod 7) ze dne 6. 5. 2021, návrh na vklad do katastru nemovitostí ze dne 20. 5. 2021, 
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účetní doklady č. 21-801-00094 ze dne 18. 5. 2021 (úhrada), č. 21-007-00053 ze dne 20. 5. 2021 
(zařazení majetku), 

- kupní smlouva ze dne 10. 8. 2021 uzavřená s prodávajícími - fyzickými osobami na koupi pozemku 
parc. č. 623/1 trvalý travní porost o výměře 59 m2 v k. ú. Mirotínek za smluví cenu Kč 2.360.-, 
schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 3/2021 (bod 5) ze dne 4. 8. 2021, návrh na vklad 
do katastru nemovitostí ze dne 10. 8. 2021, účetní doklady č. 21-701-00385 ze dne 9. 8. 2021 
(úhrada), č. 21-007-00087 ze dne 10. 8. 2021 (zařazení majetku), 

- směrnice č. 1/2017 přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou účinnou od 1. 1. 2017, 
- kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě ze dne 7. 5. 2021 

uzavřená s fyzickou osobou („kupující“) na pozemek parc. č. 272/1 o výměře 1.799 m2 (část pozemku) 
v k.ú. Tvrdkov, kupní cena ve výši Kč 87.072,-, záměr zveřejněn na úřední desce od 19. 11. 2020 
do 5. 12. 2020, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 2/2021 ze dne 6. 5. 2021 (bod 9), 
vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 17. 6. 2021, účetní 
doklady č. 20-007-00121 ze dne 19. 11. 2021 (reálná hodnota), č. 21-002-00040 ze dne 7. 5. 2021 
(předpis), č. 21-801-00088 ze dne 7. 5. 2021 (úhrada), 21-007-00052 ze dne 12. 5. 2021 (vyřazení), 
 

veřejná zakázka „Pořízení lesní techniky“ 
- poptávka a zadávací dokumentace ze dne 16. 9. 2020, oslovení 4 dodavatelů zasláno datovou 

schránkou dne 16. 9. 2020, 3 cenové nabídky, výsledek poptávkového řízení ze dne 7. 10. 2020, 
rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky projektu „Pořízení lesní techniky“ ze dne 9. 10. 2020 
(zasláno datovou schránkou),  

- kupní smlouva ze dne 23. 10. 2020 uzavřená s vybraným dodavatelem AGROSERVIS Opava, s.r.o., 
IČ 25879146, předmět koupě – „1 ks nový kolový traktor, značka: DEUTZ-Fahr, typ 65100 Comfort“, 
cena činí Kč 1.612.595,- bez DPH (Kč 1.951.240,- s DPH), termín plnění a místo – od 1. 2. 2021 
do 30. 4. 2021 v Tvrdkově, usnesení zastupitelstva obce č. 6/2020 ze dne 7. 10. 2020 - pověření 
starosty k podpisu smlouvy, smlouva zveřejněn v registru smluv dne 19. 11. 2020,  

- finanční krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2021 (OdPa 3745), 
- účetní doklad č. 21-001-00094 ze dne 1. 4. 2021 (faktura přijatá), č. 21-806-00016 ze dne 21. 4. 2021 

(úhrada), č. 21-007-00051 ze dne 1. 5. 2021 (opravný doklad), č. 21-001-00095 ze dne 8. 4. 2021 
(faktura přijatá), č. 21-801-00075 ze dne 20. 4. 21 (úhrada), účetní doklad č. 21-007-00050 ze dne 
8. 4. 2021 (zařazení), inv. č. 2158, 2159, 2160, 

- spolufinancování - dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze dne 19. 4. 2021 
uzavřená s Státním zemědělským intervenčním fondem („poskytovatelem dotace“), registrační číslo 
žádosti 20/004/19210/780/223/002302, projekt „Pořízení lesní techniky“, celková výše přiznané dotace 
Kč 500.000,-, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 6/2020 ze dne 7. 10. 2020, oznámení o výši 
dotace ze dne 16. 8. 2021, účetní doklad č. 21-007-00080 ze dne 1. 8. 2021 (vyúčtování dotace), 
č. 21-806-00035 ze dne 1. 9. 2021 (příjem dotace Kč 500.000), 

 
veřejná zakázka "Výstavba a modernizace kanalizace a ČOV Tvrdkov" 

- dokumentace k výběrovému řízení veřejné zakázky malého rozsahu - výzva k podání cenové nabídky 
ze dne 8. 3. 2021 včetně příloh, 4 cenové nabídky, protokol o otevírání obálek ze dne 31. 3. 2021, 
zpráva o posouzení a hodnocení přijatých nabídek ze dne 1. 4. 2021, rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky ze dne 1. 4. 2021,  

- smlouva o dílo z dne 11. 5. 2021 včetně příloh uzavřená se zhotovitelem JR STaKR s.r.o. IČ 28596854 
na provedení díla "Výstavba a modernizace kanalizace a ČOV Tvrdkov", cena díla Kč 2.905.791,89 
bez DPH (Kč 3.516.008,19  vč. DPH), termín dokončení 30. 10. 2021, usnesení zastupitelstva obce 
č. 2/2021 ze dne 6. 5. 2021 - pověření starosty k podpisu smlouvy s fimou JR STaKR s.r.o., smlouvy 
zveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dne 18. 5. 2021, rozpočtové krytí 
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zajištěno rozpočtovým opatřením č. 3/2021 - schválené usnesením zastupitelstva č. 3/2021 (bod 7) 
ze dne 4. 8. 2021, 

- účetní doklad č. 21-001-00284 ze dne 12. 11. 2021 (předpis faktury), č. 21-806-00044 ze dne 
18. 11. 2021 (úhrada), č. 21-007-00165 ze dne 18. 11. 2021 (zařazení majetku), skutečně uhrazená 
cena zveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dne 10. 1. 2021, 

- spolufinancování - smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00688/2021/ŽPZ 
ze dne 19. 4. 2021 (poskytnuta investiční dotace v max. výši 75% celkových skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů na realizaci projektu "Výstavba a modernizace kanalizace a ČOV Tvrdkov", 
max. však ve výši Kč 2.446.100,-, závěrečné vyúčtování do 15. 11. 2022, účetní doklad č. 21-007-
00134 ze dne 7. 12. 2021 (vyúčtování dotace), č. 21-806-00048 ze dne 15. 12. 2021 (příjem dotace 
Kč 2.367.293,-), 

 
účelová dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky 

- předběžné vyúčtování ze dne 18. 11. 2021 (účelový znak 98 071, poskytnuto Kč 62.000,-, použito 
53.274,19, včetně účetních dokladů a dohody o provedení práce ze dne 4. 10. 2021 na přípravu voleb, 
dohody o provedení práce ze dne 27. 9. 2021 na kompletaci a distribuci volebních lístků a dohody 
o provedení práce ze dne 1. 10. 2021 na úklid volební místnosti), účetní doklad č. 20-806-00036 ze dne 
6. 9. 2021 (příjem dotace), rozpočtové krytí zajištěno rozpočtovým opatřením č. 4/2021, schváleno 
starostou obce ze dne 1. 9. 2021 a zveřejněno 24. 9. 2021, 

- finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo 
státních finančních aktiv ze dne 19. 1. 2022, použito Kč 54.053,19, vratka dotace Kč 7.946,81,-, účetní 
doklad č. 21-007-00182 ze dne 31. 12. 2021 (vyúčtování dotace). 
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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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