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 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobrá,  
 IČ 00296589 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 29. 6. 2020. 
 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 9. 2020 bylo vykonáno ve dnech 14. 12. 2020 - 15. 12. 2020 
kontrolní skupinou ve složení:   

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Miroslava Šlégrová 
 

kontrolor pověřený řízením 388/03/2020 2569 

Ing. Alexandra Klajmonová 
 

kontrolor 384/03/2020 
 

2934 
 

 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2020 bylo vykonáno ve dnech 24. 5. 2021 - 25. 5. 2021 
kontrolní skupinou ve složení: 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Radka Smyčková Adamusová kontrolor pověřený řízením 387/03/2020 2865 
Ing. Jiří Urbánek 
 

kontrolor 390/03/2020 
 

3626 
 

 
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 27. 11. 2020. 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 25. 5. 2021. 
 
Zástupci územního celku, kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: 

- Ing. Jiří Carbol, starosta 
- Marcela Kolková, vedoucí finančního odboru 

Čj.: MSK  65289/2021  

Sp. zn.: 
KON/17327/2020/Sam 
113.1 V5   N 

 

Vyřizuje: Ing. Radka Smyčková Adamusová  
Telefon: 595 622 622  
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: 

- akce "Oprava podlah a podlahových vpustí v kuchyni Základní školy Dobrá, Dobrá 860 - zhotovitel", 
- akce "Kontejner", 
- akce „Zateplení obecního úřadu v Dobré“,  
- akce "Rozšíření kapacity mateřské školy v Dobré - TDI a BOZP", 
- akce "Chodník od křižovatky s MK 4C", 
- majetkoprávní úkony obce,  
- pořízení majetku obce, 
- smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá. 

 
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 595.720,00) 

0,49 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 20.184.501,45) 

5,84 % 

 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 22,15 % 
    

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

 
 

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. 
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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: 28. 5. 2021 
 
 
 
 

Zprávu zpracovali: 

Ing. Radka Smyčková Adamusová, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Jiří Urbánek, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Miroslava Šlégrová, 
kontrolor 
Ing. Alexandra Klajmonová, 
kontrolor 
 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření 
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Seznam předložených dokumentů: 
 
akce "Oprava podlah a podlahových vpustí v kuchyni Základní školy Dobrá, Dobrá 860 - 
zhotovitel" 

- smlouva o dílo ze dne 18. 6. 2020 uzavřená se zhotovitelem VOJKOVSKÝ - STAVBY s.r.o. na akci 
"Oprava podlah a podlahových vpustí v kuchyni Základní školy Dobrá, Dobrá 860 - zhotovitel" ve výši 
Kč 1.077.583,78 bez DPH (včetně DPH Kč 1.303.876,37), smlouva o dílo uveřejněná na profilu 
zadavatele dne 30. 6. 2020, 

- dodatek č. 1 k SOD ze dne 28. 7. 2020 ve věci víceprací - nová celková cena díla Kč 1.384.173,33  
s DPH a změny termínu dokončení díla na 12. 8. 2020, schváleno usnesením rady obce  
č. 11.58.RO.2020 ze dne 27. 7. 2020, dodatek č. 1 uveřejněn na profilu zadavatele dne 3. 8. 2020, 

- účetní doklady č. 100600 ze dne 14. 8. 2020 (předpis) a č. 582290 ze dne 8. 9. 2020 (úhrada), 
fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, 

- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2020 (akce přímo uvedena v příloze k výdajové 
části rozpočtu) a rozpočtovými opatřeními č. 7/2020 (schváleno radou obce dne 18. 5. 2020  
a zveřejněno na internetových stránkách dne 21. 5. 2020) a č. 8/2020 (schváleno radou obce dne  
15. 6. 2020 a zveřejněno na internetových stránkách dne 18. 6. 2020),  

- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (usnesení rady obce č. 15.53.RO.2020 ze dne 18. 5. 2020 
- rada obce schvaluje zadávací podmínky na veřejnou zakázku, rada obce schvaluje oslovení 3 
vybraných firem a rada obce jmenuje členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise včetně 
náhradníků, jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ze dne 18. 5. 2020, výzva  
k podání nabídek uveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 5. 2020, odeslání výzvy k podání nabídky - 
doloženy 3 e-maily ze dne 19. 5. 2020, prohlášení o neexistenci střetu zájmů a protokol o jednání 
komise ze dne 29. 5. 2020, protokol o jednání komise II. ze dne 2. 6. 2020 (hodnocení nabídek, 
doručeny 3 nabídky), rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 6. 2020, oznámení 
rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky - doloženy e-maily ze dne 17. 6. 2020, usnesení rady obce  
č. 16.55.RO.2020 ze dne 15. 6. 2020 - rada obce projednala výsledek hodnotící komise pro veřejnou 
zakázku, rada obce schvaluje uzavřít smlouvu s uchazečem VOJKOVSKÝ - STAVBY s.r.o. ve výši  
Kč 1.077.583,78 bez DPH), 

- zápis o předání a převzetí dokončené stavby ze dne 12. 8. 2020 vč. soupisu vad nebránících užívání díla 
a stanovení lhůty 30. 9. 2020 pro ověřovací provoz, harmonogram prací pro období od 27. 10. 2020  
do 1. 11. 2020 k odstranění vad a nedodělků, 

 
akce "Kontejner" 

- kupní smlouva I-TEC Czech, spol. s r.o., IČ 26834634, na dodání kontejneru s hydraulickým nakládacím 
jeřábem na Kč 577.900,- bez DPH (Kč 699.259,-) ze dne 9. 4. 2020, smlouva schválená radou obce 
dne 25. 3. 2020, usnesení č. 19.49.RO.2020 a zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 4. 2020, 

- účetní doklad č. 100521 ze dne 8. 7. 2020 – předpis závazku a zařazení do majetku, č. 582017 ze dne 
16. 7. 2020 – platba, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, inv. č. 679, 

- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu a rozpočtovým opatřením č. 4/2020 schváleným radou obce 
dne 25. 3. 2020, usnesení č. 17.49.RO.2020, zveřejněným na internetových stránkách obce v části 
dokumenty ke stažení, sekci rozpočet dne 16. 4. 2020, 

- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce malého 
rozsahu ze dne 19. 2. 2020, oslovení firem k podání cenové nabídky ze dne 20. 2. 2020 – osloveni 3 
dodavatelé, jmenování hodnotící komise ze dne 2. 3. 2020, prohlášení o neexistenci střetu zájmu  
ze dne 2. 3. 2020, protokol o jednání komise I. ze dne 2. 3. 2020, protokol o jednání komise II. ze dne 
2. 3. 2020, výběrové řízení na veřejnou zakázku (2 nabídky), rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
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schváleno radou obce dne 25. 3. 2020, usnesení č. 19.49.RO.2020 - vybrána firma I-TECH Czech, spol. 
s r.o., rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 27. 3. 2020, sdělení o výběru dodavatele  
ze dne 27. 3. 2020), 

  
akce „Zateplení obecního úřadu v Dobré“  

- smlouva o dílo se subjektem MVEX stavby s.r.o., IČ 03997286, na akci „Zateplení obecního úřadu  
v Dobré“ na Kč 13.842.903,24 bez DPH (Kč 16.749.912,92) ze dne 12. 6. 2020, smlouva schválená 
radou obce dne 4. 5. 2020, usnesení č. 1152.RO.2020 a zveřejněná na profilu zadavatele dne  
18. 6. 2020, 

- dodatek č. 1 ze dne 30. 11. 2020 – změna ceny díla na Kč 13.828.168,46 bez DPH (Kč 16.732.083,83), 
dodatek schválen radou obce dne 23. 11. 2020, usnesení č. 5.67.RO.2020 a zveřejněn na profilu 
zadavatele dne 14. 12. 2020, 

- rozpočtové krytí zajištěno schváleným rozpočtem a rozpočtovým opatřením č. 9/2020 schváleným 
radou obce dne 13. 7. 2020, usnesení č. 4.57.RO.2020, zveřejněným na internetových stránkách obce 
v části dokumenty ke zveřejnění, sekci rozpočet obce dne 28. 7. 2020,  

- účetní doklady č. 100606 ze dne 18. 8. 2020 a č. 100670 ze dne 7. 9. 2020 – předpis závazku,  
č. 582224 ze dne 27. 8. 2020 a č. 582406 ze dne 30. 9. 2020 – platba,  

- účetní doklady č. 100788 ze dne 26. 10. 2020, č. 100840 ze dne 10. 11. 2020, č. 100926 ze dne  
14. 12. 2020 a č. 100941 ze dne 21. 12. 2020 (vše předpisy) a č. 582547 ze dne 27. 10. 2020,  
č. 582674 ze dne 25. 11. 2020, č. 582826 ze dne 28. 12. 2020 a č. 582816 ze dne 28. 12. 2020 (vše 
úhrady), 

dotace: 
- registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D31601055 na akci "Zateplení Obecního úřadu 

v obci Dobrá" ze dne 23. 5. 2017, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, dotace v roce 2018 
Kč 2.476.221,60, vlastní zdroje Kč 3.714.332,40, celkem Kč 6.190.554,00, realizace do 31. 10. 2018, 
závěrečné vyhodnocení do 31. 1. 2020,  

- rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D31601055 na akci "Zateplení Obecního úřadu v obci Dobrá"  
ze dne 11. 8. 2020 – změna, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, dotace Kč 2.113.664,-, 
vlastní zdroje Kč 3.170.496,-, celkem Kč 5.284.160,-, realizace do 31. 8. 2021, vyúčtování  
do 30. 11. 2022,  

další náklady na akci: 
- žádost o dotaci - účetní doklady č. 100572 ze dne 5. 8. 2020, č. 100514 ze dne 6. 7. 2020 a č. 100154  

ze dne 4. 3. 2020 – předpis závazku, č. 582117 ze dne 6. 8. 2020, č. 581971 ze dne 14. 7. 2020  
a č. 581329 ze dne 12. 3. 2020 – platba, příkazní smlouva se společností J2V services s.r.o.,  
IČ 03620352, na akci "Zateplení obecního úřadu v obci Dobrá" na Kč 199.000,- bez DPH (Kč 240.790,-) 
ze dne  23. 1. 2020, smlouva schválená radou obce dne 13. 1. 2020, usnesení č. 12.42.RO.2020, 
fakturace dle smlouvy o dílo, 

- technický dozor - účetní doklad č. 100596 ze dne 13. 8. 2020 a č. 100640 ze dne 4. 9. 2020 – předpis 
závazku, č. 582226 ze dne 27. 8. 2020 a č. 582278 ze dne 8. 9. 2020 - platba, příkazní smlouva  
na výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP se společností Armipado spol.  
s r.o., IČ 07026609, za Kč 320.000,- bez DPH (Kč 387.200,-), o uzavření smlouvy rozhodla rada obce 
dne 4. 5. 2020, usnesení č. 17.52.RO.2020, účetní doklady č. 100787 ze dne 26. 10. 2020, č. 100836 
ze dne 10. 11. 2020 a č. 100887 ze dne 2. 12. 2020 (vše přepisy) a č. 582548 ze dne 27. 10. 2020,  
č. 582673 ze dne 25. 11. 2020  č. 582801 ze dne 22. 12. 2020 (vše úhrady), 

 
akce "Rozšíření kapacity mateřské školy v Dobré - TDI a BOZP" 

- výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 29. 6. 2020 včetně písemností 
prokazující přímé oslovené 3 firem, 
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- 3 cenové nabídky, 
- protokol o posouzení nabídek ze dne 15. 7. 2020, 
- usnesení rady obce č. 10.59.RO.2020 ze dne 17. 8. 2020 schválení vítěze veřejné zakázky firmy 

Stanislav Nytra, Dobrá, IČO 14606461, Kč 486.700,- vč. DPH a pověření starosty obce k podpisu 
smlouvy, 

- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 18. 8. 2020, 
- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 20. 8. 2020 vč. písemností prokazující jeho zaslání 

všem účastníkům veřejné zakázky, 
- příkazní smlouva ze dne 21. 9. 2020 uzavřená s vítězem veřejné zakázky firmou Stanislav Nytra, Dobrá, 

IČO 14606461, Kč 486.700,- vč. DPH, 
- rozpočtově kryto rozpočtovým opatřením č. 3/2020 schváleným usnesením rady obce č. 3.45.RO.2020 

ze dne 24. 2. 2020 a zveřejněným na internetových stránkách obce dne 8. 3. 2020 a rozpočtovým 
opatřením č. 10/2020 schváleným usnesením rady obce č. 14.58.RO.2020 ze dne 27. 7. 2020  
a zveřejněným na internetových stránkách obce dne 28. 7. 2020, 

 
dokontrolované písemnosti z minulých let 
      akce "Chodník od křižovatky s MK 4C" 

- smlouva o dílo ze dne 23. 5. 2019 uzavřená se zhotovitelem BESTON, spol. s r.o. na veřejnou zakázku 
s názvem "Chodník od křižovatky s MK 4C" ve výši Kč 1.466.609,- bez DPH (Kč 1.774.597,- včetně 
DPH), (článek 16.10. smlouvy - odkládací podmínka účinnosti smlouvy), smlouva o dílo zveřejněná  
na profilu zadavatele dne 24. 5. 2019, 

- dodatek č. 1 ze dne 2. 3. 2020 ke smlouvě o dílo – zrušení odkládací podmínky, o uzavření dodatku 
rozhodla rada obce dne 24. 2. 2020, usnesení č. 16.45.RO.2020, dodatek zveřejněn na profilu 
zadavatele dne 9. 3. 2020, 

- dodatek č. 2 ze dne 31. 3. 2020 ke smlouvě o dílo – aktualizace harmonogramu prací, schválen radou 
obce dne 25. 3. 2020, usnesení č. 18.49.RO.2020 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 6. 4. 2020,  

- dodatek č. 3 ze dne 18. 6. 2020 ke smlouvě o dílo – aktualizace harmonogramu prací, schválen radou 
obce dne 15. 6. 2020, usnesení č. 15.55.RO.2020 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 19. 6. 2020,  

- dodatek č. 4 ze dne 18. 8. 2020 ke smlouvě o dílo – změna ceny díla – navýšení na Kč 1.672.300,49 
bez DPH (Kč 2.023.483,59), schválen radou obce dne 17. 8. 2020, usnesení č. 8.59.RO.2020  
a zveřejněn na profilu zadavatele dne 27. 8. 2020, 

- účetní doklady č. 100539 ze dne 20. 7. 2020, č. 100623 ze dne 25. 8. 2020 a č. 100627 ze dne  
25. 8. 2020 – předpis závazku, č. 582079 ze dne 28. 7. 2020, č. 582216 ze dne 27. 8. 2020  
a č. 582344 ze dne 15. 9. 2020 – platba, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, skutečně uhrazená cena 
zveřejněna na profilu zadavatele dne 14. 12. 2020, 

- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu a rozpočtovým opatřením č. 7/2020 schváleným 
radou obce dne 18. 5. 2020, usnesení č. 9.53.RO.2020 a zveřejněným na internetových stránkách obce 
v části dokumenty ke stažení, sekci rozpočet obce dne 21. 5. 2020 (navýšení odd/pa 3613  
o Kč 2.000.000,-),  

další náklady na realizaci akce: 
- administrace dotace - příkazní smlouva ze dne 21. 3. 2017 na "administraci projektu - chodník  

od křižovatky s MK 4C" uzavřená se společností J2V services s.r.o., předmět smlouvy - činnosti  
při přípravě a realizaci zadávacího řízení na výběr projektanta pro všechny stupně projektové přípravy  
k projektu Chodník od křižovatky s MK 4C a na činnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení 
technický dozor investora k projektu za Kč 189.000,-, 

- technický dozor a BOZP - účetní doklady č. 100504 ze dne 2. 7. 2020 a č. 100584 ze dne 6. 8. 2020 – 
předpis závazku, č. 581982 ze dne 14. 7. 2020 a č. 582227 ze dne 27. 8 2020 – platba, příkazní 
smlouva na výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP se společností Tavalla 
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Invest s.r.o., IČ 07950781, na investiční akci „Chodník od křižovatky s MK 4C“ ze dne 17. 4. 2020  
za Kč 125.000,- bez DPH (Kč 151.250,-), smlouva schválená radou obce dne 25. 3. 2020, usnesení  
č. 7.49.RO.2020 – výsledek výběrového řízení, výběr dodavatele a podpis smlouvy, 

 
majetkoprávní úkony obce 

- kupní smlouva č. UZSVM/OFM/444/2019-OFMM s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových na koupi pozemku p.č. 46/2 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku za Kč 333.700,- ze dne  
22. 1. 2020, koupě pozemku schválená zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2018, usnesení č. 14, právní 
účinky ze dne 10. 3. 2020, účetní doklad č. 300064 ze dne 10. 3. 2020 – zařazení do majetku, předpis 
závazku a zúčtování zálohy, č. 581277 ze dne 27. 2. 2020 – platba, 

- darovací smlouva na pořízení pozemku darem p.č. 1458/150 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku ze dne  
19. 2. 2020, pořízení pozemku darem schváleno zastupitelstvem obce dne 27. 1. 2020, usnesení  
č. 12.8.ZO.2020, právní účinky ze dne 28. 2. 2020, účetní doklad č. 300041 ze dne 28. 2. 2020 – 
zařazení do majetku, 

- smlouva o koupi nemovité věci na koupi pozemku p.č. 2341/15 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku ze dne 
27. 1. 2020, koupě pozemku schválena zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2019, usnesení  
č. 20.7.ZO.2019, právní účinky ze dne 29. 1. 2020, účetní doklad č. 300032 ze dne 29. 1. 2020 – 
zařazení do majetku a předpis závazku, účetní doklad č. 581208 ze dne 14. 2. 2020 – platba, 

- smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. 
(oprávněný) na pozemky p.č. 2251/1, 2261, 2264/2 a 2264/2 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku na uložení 
vodovodního řádu ze dne 3. 3. 2020, věcné břemeno schváleno radou obce dne 10. 2. 2020, usnesení 
č. 11.44.RO.2020, účetní doklad č. 200049 ze dne 31. 3. 2020 – předpis pohledávky a č. 581553  
ze dne 30. 4. 2020 - platba, 

- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8016362/04 se společností ČEZ Distribuce, 
a.s. (oprávněný) na pozemek p.č. 67 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku na zemní vedení NN ze dne  
27. 1. 2020, věcné břemeno schváleno radou obce dne 27. 1. 2020, usnesení č. 18.43.RO.2020, účetní 
doklad č. 200022 ze dne 10. 2. 2020 – předpis pohledávky a č. 581349 ze dne 15. 3. 2020 - platba, 

- kupní smlouva ze dne 23. 11. 2020 uzavřená s kupujícími fyzickými osobami na prodej nemovitých věcí 
specifikovaných v čl. I. smlouvy, celkem za Kč 849.410,70, záměr prodeje schválen usnesením rady 
obce č. 61 ze dne 31. 8. 2020 a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 4. 9. 2020  
do 21. 9. 2020, prodej schválen usnesením zastupitelstva obce č. 8.12.ZO.2020 ze dne 26. 10. 2020, 
návrh na vklad ze dne 8. 12. 2020, účetní doklad č. 300228 ze dne 8. 12. 2020 (vyřazení), 

- kupní smlouva ze dne 25. 11. 2020 uzavřená s kupujícími fyzickými osobami na prodej nemovitých věcí 
specifikovaných v čl. I. smlouvy, celkem za Kč 1.282.557,-, záměr prodeje schválen usnesením rady 
obce č. 61 ze dne 31. 8. 2020 a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 4. 9. 2020  
do 21. 9. 2020, prodej schválen usnesením zastupitelstva obce č. 9.12.ZO.2020 ze dne 26. 10. 2020, 
návrh na vklad ze dne 8. 12. 2020, účetní doklad č. 300229 ze dne 8. 12. 2020 (vyřazení), 

- darovací smlouva č. FM/24/j/2020/Ch uzavřená dne 9. 10. 2020 s dárcem - Moravskoslezský kraj 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, obec Dobrá - strana 
"obdarovaná", předmětem darovací smlouvy jsou pozemky parc. č. 2242/22, 2242/23 a parc. č. 
2242/24 vše v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku, hodnota daru dle účetní evidence činí celkem Kč 7.698,-, 
vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právním účinky k 19. 10. 2020, účetní 
doklad č. 300187 ze dne 19. 10. 2020, zápis z 11. jednání zastupitelstva obce ze dne 7. 9. 2020  
(č. 12.11.ZO.2020), 
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pořízení majetku obce 
- server – inv. č. 678, účetní doklad č. 100208 ze dne 25. 3. 2020 – předpis závazku a zařazení  

do majetku, č. 581457 ze dne 7. 4. 2020, objednávka ze dne 24. 3. 2020, 3 cenové nabídky, 
- kontejner – inv. č. 677, účetní doklad č. 581286 ze dne 28. 2. 2020 – platba, č. 100138 ze dne  

27. 2. 2020 – předpis závazku a zařazení do majetku, objednávka ze dne 23. 12. 2019, cenová nabídka 
ze dne 10. 12. 2019, 

- nábytek – inv. č. 256. 257 a 258, účetní doklad č. 100215 ze dne 31. 3. 2020 – předpis závazku  
a zařazení do majetku, č. 581421 ze dne 31. 3. 2020 – platba, objednávka ze dne 6. 11. 2019, 

- počítač – inv. č. 1653, účetní doklad č. 581117 ze dne 28. 1. 2020 – platba, č. 100027 ze dne  
21. 1. 2020 – předpis závazku a zařazení do majetku, 

- stojan na bezdotykový dávkovač desinfekce – inv. č. 1668, 1669 a 1670, účetní doklad č. 581656  
ze dne 20. 5. 2020 – platba, č. 100332 ze dne 15. 5. 2020 – předpis závazku a zařazení do majetku, 

- mikrofon a reproduktor – inv. č. 1671, účetní doklad č. 581674 ze dne 25. 5. 2020 – platba, č. 100359 
ze dne 19. 5. 2020 – předpis závazku a zařazení do majetku, 

- šatní skříně – inv. č. 259 a 260, účetní doklad č. 100282 ze dne 4. 5. 2020 – předpis závazku a zařazení 
do majetku, č. 581590 ze dne 6. 5. 2020 – platba, objednávka ze dne 25. 3. 2020, 

- notebook – inv. č. 1677, účetní doklad č. 582198 ze dne 25. 8. 2020 – platba, č. 100604 ze dne  
18. 8. 2020 – předpis závazku a zařazení do majetku, 

- nábytek – inv. č. 1655 – 1665, účetní doklad č. 581257 ze dne 25. 2. 2020 – platba, č. 100124 ze dne 
24. 4. 2020 – předpis závazku a zařazení do majetku, 

- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2020, 
 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá ze dne 16. 6. 2020 uzavřená s příjemcem TJ Sokol 
Dobrá, z.s., ve výši Kč 210.000,-, předmět smlouvy specifikován v článku II. smlouvy, žádost  
o poskytnutí dotace ze dne 28. 2. 2020, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 9.10.ZO.2020  
ze dne 8. 6. 2020, účetní doklad č. 581826 ze dne 17. 6. 2020, smlouva zveřejněna na úřední desce 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 18. 6. 2020, rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce 
na rok 2020, 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá ze dne 16. 3. 2020 uzavřená s příjemcem Junák - 
Český skaut, středisko Doberčata, z.s. ve výši Kč 180.000,-, předmět smlouvy specifikován v článku II. 
smlouvy, žádost ze dne 14. 1. 2020, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 12.9.ZO.2020 ze dne 
9. 3. 2020, účetní doklad č. 581429 ze dne 31. 3. 2020, smlouva zveřejněna na úřední desce způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dne 3. 4. 2020, rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 
2020, 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá ze dne 3. 4. 2020 uzavřená s příjemcem 
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE OSTRAVA, z.s. oddíl JUDO Dobrá, Ostrava, ve výši Kč 120.000,-, předmět 
smlouvy specifikován v článku II. smlouvy, žádost ze dne 21. 1. 2020, schváleno usnesením 
zastupitelstva obce č. 11.9.ZO.2020 ze dne 9. 3. 2020, účetní doklad č. 581466 ze dne 14. 4. 2020, 
smlouva zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 21. 4. 2020, 
rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2020, 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá ze dne 17. 12. 2019 uzavřená s příjemcem Charita 
Frýdek-Místek, ve výši Kč 135.000,-, předmět smlouvy specifikován v článku II. smlouvy, žádost ze dne 
30. 10. 2019, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 14.7.ZO.2019 ze dne 9. 12. 2019, účetní 
doklad č. 581067 ze dne 18. 1. 2020, smlouva zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím 
dálkový přístup dne 18. 12. 2019, rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2020, 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá ze dne 16. 12. 2019 uzavřená s příjemcem 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Dobrá p.s., ve výši Kč 90.000,-, 
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předmět smlouvy specifikován v článku II. smlouvy, žádost ze dne 30. 10. 2019, schváleno usnesením 
zastupitelstva obce č. 13.7.ZO.2019 ze dne 9. 12. 2019, účetní doklad č. 581062 ze dne 18. 1. 2020, 
smlouva zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 18. 12. 2019, 
rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2020, 

- účetní doklad č. 300198 ze dne 31. 12. 2020 vztahující se k dotacím poskytnutým z rozpočtu obce  
na základě veřejnoprávních smluv uzavřených v roce 2020, 

  
odměňování členů zastupitelstva obce 

- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za období 2-10/2020, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 15.8.ZO.2020 ze dne 27. 1. 2020 - stanovení odměn pro neuvolněné 

členy zastupitelstva obce s účinností od 1. 2. 2020, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 9.3.ZO.2019 ze dne 1. 4. 2019 schválení poskytování příspěvku  

na penzijní připojištění uvolněným členům zastupitelstva obce, 
- mzdové listy členů zastupitelstva obce - osobní číslo 333, 318, 322, 335, 332 a 141 za období  

11-12/2020, 
 
dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ČR - ÚZ 98 193 

- avízo ze dne 18. 8. 2020, účetní doklad č. 520030 ze dne 19. 8. 2020 ve výši Kč 94.000,- (přijetí 
dotace), 

- předběžné vyúčtování voleb ze dne 18. 11. 2020 včetně účetních dokladů a dohody o provedení práce 
ze dne 14. 9. 2020, 

- rozpočtové opatření č. 12/2020 (schváleno radou obce 31. 8. 2020 a zveřejněno dne 29. 9. 2020)  
a rozpočtové opatření č. 13/2020 (schváleno radou obce dne 2. 11. 2020 a zveřejněno dne  
18. 11. 2020), 

- účetní doklad č. 300209 ze dne 31. 12. 2020 - zúčtování použité části dotace, 
- finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu  

a státních finančních aktiv ze dne 25. 1. 2021, žádost o dofinancování v rámci finančního vypořádání  
za rok 2020 ze dne 25. 1. 2021, avízo ze dne 22. 3. 2021 - dofinancování v rámci finančního 
vypořádání za rok 2020, účetní doklad č. 520009 ze dne 25. 3. 2021 ve výši Kč 34.786,-, 

 
inventarizace majetku a závazků 

- plán inventur na rok 2020 ze dne 25. 11. 2020 včetně jmenování inventarizační komise, proškolení 
zaměstnanců a inventarizačních komisí ze dne 30. 11. 2020, protokol o školení členů inventarizační 
komise ze dne 30. 11. 2020, 

- inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2021, inventurní soupis č. 33 (účet č. 419), soupis č. 15 (účet  
č. 321), soupis č. 4 (účet č. 022), soupis č. 35 (účet č. 469) a soupis č. 34 (účet 451),  

 
rozpočet  

- střednědobý výhled rozpočtu obce Dobrá na roky 2019 – 2022 zveřejněn na internetových stránkách 
obce v části dokumenty ke stažení, sekci rozpočet obce, dne 11. 2. 2019, 

- návrh střednědobého výhled rozpočtu obce dobrá na roky 2021 – 2023 zveřejněn na úřední desce  
a internetových stránkách obce od 21. 8. do 8. 9. 2020, 

- střednědobý výhled rozpočtu obce Dobrá na roky 2021 – 2023 zveřejněn na internetových stránkách 
obce v části dokumenty ke stažení, sekci rozpočet obce dne 22. 8. 2020, 

- návrh rozpočtu obce na rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 22. 11.  
do 10. 12. 2019,  
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- rozpočet obce na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2019, usnesení č. 27.5.ZO.2019  
a zveřejněn na internetových stránkách obce v části dokumenty ke stažení, sekci rozpočet obce, dne 
27. 12. 2019, 

- návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce 
od 22. 5. do 9. 6. 2020, 

- závěrečný účet obce za rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 8. 6. 2020, usnesení  
č. 11.10.ZO.2020, a to bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách obce v části dokumenty  
ke stažení, sekci závěrečné účty, dne 18. 6. 2020, 

 
příspěvková organizace 

- účetní závěrka subjektu Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace sestavená k 31. 12. 2019 
schválená radou obce dne 25. 3. 2020, usnesení č. 12.49.RO.2020, 

- účetní závěrka Mateřské školy Dobrá, příspěvkové organizace, sestavená k 31. 12. 2019 schválená 
radou obce dne 25. 3. 2020, usnesení č. 13.49.RO.2020, 

- účetní závěrka Základní školy Dobrá, příspěvkové organizace, sestavená k 31. 12. 2019 schválená 
radou obce dne 25. 3. 2020, usnesení č. 14.49.RO.2020,  

- oznámení o schválení příspěvku na provoz pro Základní školu Dobrá, příspěvkovou organizaci ze dne 
16. 12. 2019, 

- oznámení o schválení příspěvku na provoz pro Místní knihovnu Dobrá, příspěvkovou organizaci ze dne 
16. 12. 2019, 

- oznámení o schválení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Dobrá, příspěvkovou organizaci ze dne 
16. 12. 2019, 

 
fondy  

- smlouva o půjčce na koupi bytového zařízení ze sociálního fondu obce Dobrá na Kč 20.000,- ze dne  
9. 9. 2020, měsíční splátky Kč 1.000,-, smlouva schválená zastupitelstvem obce dne 7. 9. 2020, 
usnesení č. 23.11.ZO.2020, žádost o půjčku ze dne 9. 7. 2020, 

- smlouva o půjčce na koupi bytového zařízení ze sociálního fondu obce Dobrá na Kč 20.000,- ze dne  
9. 9. 2020, měsíční splátky Kč 1.000,-, smlouva schválená zastupitelstvem obce dne 7. 9. 2020, 
usnesení č. 22.11.ZO.2020, žádost o půjčku ze dne 9. 7. 2020, 

- smlouva o půjčce na koupi bytového zařízení ze sociálního fondu obce Dobrá na Kč 20.000,- ze dne  
9. 9. 2020, měsíční splátky Kč 1.000,-, smlouva schválená zastupitelstvem obce dne 7. 9. 2020, 
usnesení č. 24.11.ZO.2020, žádost ze dne 9. 7. 2020, 

- smlouva o půjčce na koupi bytového zařízení na Kč 20.000,- ze dne 13. 9. 2018, měsíční splátky  
Kč 1.000,-, smlouva schválená zastupitelstvem obce dne 10. 9. 2018, usnesení č. 20.10.ZO.2018, 
žádost ze dne 16. 8. 2018, účetní doklad č. 300031 ze dne 9. 1. 2020 - platba, 

- vazba účtu 419 - Ostatní fondy (účet 419.100, 419.101, 419.111 - vše sociální fond) a účtu 236 - Běžné 
účty fondů územních samosprávných celků (sociální fond) k 31. 12. 2020 (rozdíl zdůvodněn), 

 
účetnictví a výkazy  

- výkaz Fin 2-12 M k 30. 9. 2020, 
- hlavní kniha analytická k 30. 9. 2020, 
- účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2019 schválená zastupitelstvem obce dne 8. 6. 2020, usnesení 

č. 11.10, 
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2020 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2020 v Kč, 

 
 



 
 Čj.: MSK  65289/2021 Sp. zn.: KON/17327/2020/Sam 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                12/13 
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha 

 

fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800  
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz 

 

usnesení, zápisy, apod.  
- metodický pokyn k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinný od 1. 2. 2020, schválen radou 

obce dne 27. 1. 2020 usnesení č. 5.43.RO.2020, 
- usnesení zastupitelstva obce bod č. 25.7.ZO.2019 ze dne 9. 12. 2019 - zmocnění rady obce k provádění 

rozpočtových opatření, 
- oznámení o ukončení úvěru ze dne 9. 9. 2020 (zaslané Hypoteční bankou, a.s. - potvrzení o zániku 

zástavního práva dle zástavní smlouvy k nemovitosti reg. č. 3600/021021-01/99/01-002/00/R), 
vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu k 9. 9. 2020 
(změna provedena na základě listiny - Potvrzení o zániku zástavního práva Hypoteční banky, a.s.), 

 
vnitřní směrnice obce 

- směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu účinná od 1. 1. 2020, schválená zastupitelstvem obce 
dne 9. 1. 2019, usnesení č. 9.12.ZO.2019, 

- rozpočet sociálního fondu schválen v rámci rozpočtu obce na rok 2020 dne 9. 12. 2019. 
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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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