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KUMSX02LDEVY 

Klasifikace informací: Veřejná 

 

 

  
 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobrá,  
 IČ 00296589 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 11. 6. 2021. 
 
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Radka Smyčková Adamusová 
 

kontrolor pověřený řízením 533/03/2021 2865 

Ing. Alexandra Klajmonová 
 

kontrolor 531/03/2021 
 

2934 
 

 
 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 10. 2021 bylo vykonáno ve dnech 29. 11. 2021 - 30. 11. 2021. 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Dobrá. 

 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2021 bylo vykonáno dne 2. 5. 2022. 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Dobrá. 

 
 
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 15. 11. 2021. 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 2. 5. 2022. 
  
 
Zástupci územního celku, kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: 

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

Čj.: MSK  59715/2022  

Sp. zn.: 
KON/12836/2021/Sam  
113.1 V5   

 

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 "Opravy komunikací Dobrá 2021", 
- akce "ZŠ Dobrá - Investiční plán 2021" 
- smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá, 
- darovací smlouva ze dne 28. 5. 2021, 
- majetkoprávní úkony obce - darovací smlouva, smlouva o koupi nemovitých věcí a kupní smlouva  

o prodeji, 
- nájemní smlouva ze dne 1. 9. 2021, 
- odměňování členů zastupitelstva obce, 
- smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 
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.   
 

 
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 4.212.777,50) 

5,35 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 24.865.018,87) 

14,54 % 

 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  16,23 % 
    

 
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 2020 
  
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl 
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
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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. 
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: 12. 5. 2022 
 
 

Zprávu zpracovaly: 

Ing. Radka Smyčková Adamusová, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Alexandra Klajmonová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Čj.: MSK  59715/2022 Sp. zn.: KON/12836/2021/Sam  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                5/15 
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 

 
Klasifikace informací: Veřejná 

Vybraný kontrolní vzorek: 
 
akce "Opravy komunikací Dobrá 2021" 

- administraci veřejné zakázky zajišťuje společnost VIA Consult a.s., 
 
- usnesení rady obce č. 16.82.RO.2021 ze dne 21. 6. 2021 - rada obce schvaluje zadávací dokumentaci 

na veřejnou zakázku, rada obce schvaluje oslovení 5 vybraných firem a rada obce jmenuje členy 
komise pro otevírání obálek a hodnotící komise včetně náhradníků, 

- výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace "Opravy komunikací Dobrá 2021", zveřejněna  
na profilu zadavatele dne 3. 7. 2021, 

- výzva k podání nabídky - e-maily ze dne 3. 7. 2021, 
- prohlášení členů komise o nepodjatosti ze dne 14. 7. 2021, 
- protokol o otevírání nabídek ze dne 14. 7. 2021 (3 nabídky), 
- výzva k doplnění předložené nabídky (e-mail ze dne 16. 7. 2021), doplnění ze dne 21. 7. 2021, 
- protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 7. 2021, 
- rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 28. 7. 2021 (EUROVIA CS, a.s. v celkové ceně Kč 4.883.906,- 

bez DPH), doloženy e-maily ze dne 29. 7. 2021, 
- výdaj byl částečně rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2021 (příloha č. 4  

ke schválenému rozpočtu obce na rok 2021 - investiční akce a velké opravy zapojené do rozpočtu)  
a rozpočtovým opatřením č. 7/2021 (schváleno radou obce dne 16. 8. 2021 a zveřejněno dne  
2. 9. 2021), 

- usnesení rady obce č. 9.84.RO.2021 ze dne 26. 7. 2021 - rada obce projednala výsledek výběrového 
řízení, 
 

smlouva o dílo 
- smlouva o dílo ze dne 18. 8. 2021 na realizaci veřejné zakázky s názvem "Opravy komunikací Dobrá 

2021" uzavřená se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., obec Dobrá - "objednatel", 
- předmětem smlouvy je zhotovení díla s názvem "Opravy komunikací Dobrá 2021"- stavba č. 2 - Oprava 

místní komunikace parc. č. 2278 - etapa č. 2 a č. 3, 
- cena díla činí Kč 3.005.747,19 včetně DPH (cena bez DPH činí Kč 2.484.088,59), 
- smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 8. 2021, 

           dodatek č. 1 ze dne 6. 12. 2021 
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Opravy komunikací Dobrá 2021" - Stavba č. 2 - Oprava místní 

komunikace parc. č. 2278 - etapa č. 2 a č. 3" uzavřen dne 6. 12. 2021 se zhotovitelem EUROVIA CS, 
a.s., 

- předmětem dodatku je změna ceny díla za vícepráce, cena za provedené dílo po změně činí  
Kč 3.567.829,64 včetně DPH, 

- usnesení rady obce č. 20.95.RO.2021 ze dne 6. 12. 2021, 
- dodatek č. 1 zveřejněn na profilu zadavatele dne 14. 12. 2021, 
- rozpočtově kryto rozpočtovým opatřením č. 13/2021 (schváleno radou obce 6. 12. 2021 zveřejněno 

dne 22. 12. 2021), 
           účetní doklady  

- účetní doklady č. 100819 ze dne 6. 12. 2021 (předpis) a č. 580207 ze dne 2. 2. 2022 (úhrada ve výši 
Kč 2.962.733,15), 

- účetní doklady č. 100823 ze dne 9. 12. 2021 (předpis) a č. 580206 ze dne 2. 2. 2022 (úhrada ve výši 
Kč. 605.096,50), 

- výše skutečně uhrazené ceny zveřejněná na profilu zadavatele dne 10. 1. 2022, 
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smlouva o dílo 
- smlouva o dílo ze dne 18. 8. 2021 na realizaci veřejné zakázky s názvem "Opravy komunikací Dobrá 

2021" uzavřená se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., obec Dobrá - "objednatel", 
- předmětem smlouvy je zhotovení díla s názvem "Opravy komunikací Dobrá 2021"- stavba č. 7 - Oprava 

účelové komunikace č. 34u v kat. území Dobrá u Frýdku-Místku, 
- cena díla činí Kč 1.416.578,30 včetně DPH (cena bez DPH činí Kč 1.170.725,87 bez DPH), 
- smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 8. 2021, 

 
smlouva o dílo 

- smlouva o dílo ze dne 18. 8. 2021 na realizaci veřejné zakázky s názvem "Opravy komunikací Dobrá 
2021" uzavřená se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., obec Dobrá - "objednatel", 

- předmětem smlouvy je zhotovení díla s názvem "Opravy komunikací Dobrá 2021"- stavba č. 8 - 
Rozšíření křižovatky komunikací č. 106u a č. 108u v kat. území Dobrá u Frýdku-Místku, 

- cena díla činí Kč 1.487.200,76 včetně DPH (cena bez DPH činí Kč 1.229.091,54 bez DPH), 
- smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 8. 2021, 

 
příkazní smlouva 

- příkazní smlouva uzavřená dne 26. 4. 2021 s příkazníkem VIA Consult a.s., obec Dobrá - "zadavatel", 
- předmětem smlouvy je závazek příkazníka k výkonu funkce zástupce zadavatele (administrátora) - 

komplexní organizační a věcné zajištění výběrového řízení k veřejným zakázkám malého rozsahu  
s názvy "Komunikace Dobrá 2021" a "Komunikace Dobrá 2021 - výběr TDI a koordinátora BOZP" - dále 
viz smlouva, 

- cena za vykonanou činnost činí Kč 33.000,- bez DPH ("Komunikace Dobrá 2021") a Kč 18.000,-  
bez DPH ("Komunikace Dobrá 2021 - výběr TDI a koordinátora BOZP"), 

- usnesení rady obce č. 14.77.RO.2021 ze dne 19. 4. 2021, 
- předávací protokol ze dne 15. 9. 2021 (předání kompletního spisu k zadávacímu řízení), 
- účetní doklady č. 100596 ze dne 13. 9. 2021 (předpis) a č. 581386 ze dne 21. 9. 2021 (úhrada ve výši 

Kč 51.000,- bez DPH, cena s DPH činí Kč 61.710,-), 
 
akce "ZŠ Dobrá - Investiční plán 2021" 

- administraci veřejné zakázky zajišťuje společnost INNOVA Int. s.r.o., 
 

- usnesení rady obce č. 3.80.RO.2021 ze dne 26. 5. 2021 - rada obce schvaluje zadávací dokumentaci  
na veřejnou zakázku a oslovení 3 vybraných firem, 

- usnesení rady obce č. 6.81.RO.2021 ze dne 7. 6. 2021 - rada obce schvaluje členy komise pro otevírání 
obálek a hodnotící komise na veřejnou zakázku malé hodnoty a k prokázání splnění kvalifikace na akci 
"ZŠ Dobrá - Investiční plán 2021", 

- výzva k podání nabídky k zakázce malé hodnoty a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 31. 5. 2021 - 
zveřejněna na profilu zadavatele dne 1. 6. 2021, 

- výzva k podání nabídky k zakázce malé hodnoty - doloženy e-maily ze dne 1. 6. 2021, 
- čestné prohlášení členů komise ze dne 15. 6. 2021, 
- výzva k doplnění nabídky ze dne 15. 6. 2021 (e-mail ze dne 15. 6. 2021), e-mail ze dne 15. 6. 2021 - 

doručeno doplnění nabídky danou společností,  
- protokol o otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15. 6. 2021 (včetně 

seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky, seznamu nabídek doručených ve lhůtě pro podání 
nabídek a určených k otevírání obálek - 3 nabídky, hodnocení nabídek a závěr komise - dále viz 
protokol ze dne 15. 6. 2021), 
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- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22. 6. 2021, oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky - e-maily ze dne 23. 6. 2021,  

- usnesení rady obce č. 12.82.RO.2021 ze dne 21. 6. 2021 - rada obce projednala výsledek výběrového 
řízení na veřejnou zakázku, rada obce schvaluje na základě doporučení komise pro posouzení nabídek 
uzavřít smlouvu s uchazečem VOJKOVSKÝ - STAVBY, s.r.o. za nabídkovou cenu Kč 1.986.469,09  
bez DPH, 
 

smlouva o dílo 
- smlouva o dílo uzavřená dne 23. 6. 2021 se zhotovitelem VOJKOVSKÝ - STAVBY s.r.o. na provedení 

zakázky s názvem "ZŠ Dobrá - Investiční plán 2021", obec Dobrá - "objednatel", 
- cena díla činí Kč 2.403.627,60 včetně DPH (cena bez DPH činí Kč 1.986.469,09), 
- usnesení rady obce č. 12.82.RO.2021 ze dne 21. 6. 2021, 
- smlouva o dílo zveřejněná na profilu zadavatele dne 28. 6. 2021, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2021 (příloha č. 4 ke schválenému rozpočtu obce 

na rok 2021 - investiční akce a velké opravy zapojené do rozpočtu), 
 

dodatek č. 1 
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "ZŠ Dobrá - Investiční plán 2021" uzavřen dne 8. 9. 2021, 
- předmětem dodatku je provedení víceprací (dále viz dodatek č. 1), cena za dílo po změně činí  

Kč 2.532.084,27 včetně DPH (cena bez DPH činí Kč 2.092.631,63), 
- dodatek č. 1 zveřejněn na profilu zadavatele dne 13. 9. 2021, 
- usnesení rady obce č. 7.87.RO.2021 ze dne 6. 9. 2021, 
- rozpočtově kryto rozpočtovým opatřením č. 8/2021 (schváleno radou obce dne 6. 9. 2021 a zveřejněno 

dne 21. 9. 2021), 
- protokol o předání a převzetí díla ze dne 25. 8. 2021 (zhotovitel VOJKOVSKÝ - STAVBY s.r.o.), 
 

účetní doklady 
- účetní doklady č. 100493 ze dne 4. 8. 2021 (předpis) a č. 581265 ze dne 31. 8. 2021 (úhrada ve výši 

Kč 940.007,69 včetně DPH), 
- účetní doklady č. 100594 ze dne 9. 9. 2021 (předpis) a č. 581412 ze dne 29. 9. 2021 (úhrada ve výši 

Kč 1.592.076,58 včetně DPH), 
 

příkazní smlouva 
- příkazní smlouva uzavřená dne 16. 4. 2021 s příkazníkem INNOVA Int. s.r.o., obec Dobrá - "příkazce", 
- předmětem smlouvy je zajištění komplexní administrace veřejné zakázky malého rozsahu pro veřejnou 

zakázku "Opravy objektu ZŠ Dobrá" na stavební práce, 
- příkazníkovi náleží za provedení komplexní administrace odměna ve výši Kč 25.000,- bez DPH  

(Kč 30.250,- včetně DPH), 
- usnesení rady obce č. 19.75.RO. 2021 ze dne 15. 3. 2021, 

 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá 
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá ze dne 13. 7. 2021 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá uzavřená dne 13. 7. 2021 s příjemcem Junák - 
Český skaut, středisko Doberčata, z.s., obec Dobrá - "poskytovatel", 

- předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 100.000,-, předmět smlouvy dále 
specifikován v článku II. smlouvy, 

- žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 doručena dne 2. 6. 2021, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 11.16.ZO.2021 ze dne 28. 6. 2021, 
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- účetní doklad č. 580977 ze dne 14. 7. 2021, 
- závěrečné vyúčtování nejpozději do 15. 1. 2022, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2021, 
- smlouva zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 14. 7. 2021, 

 
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá ze dne 24. 3. 2021 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá uzavřená dne 24. 3. 2021 s příjemcem Charita 
Frýdek-Místek, obec Dobrá - "poskytovatel", 

- předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 150.000,-, předmět smlouvy dále 
specifikován v článku II. smlouvy, 

- žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 doručena dne 15. 10. 2020, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 14.14.ZO.2021 ze dne 15. 2. 2021, 
- účetní doklad č. 580435 ze dne 7. 4. 2021, 
- závěrečné vyúčtování nejpozději do 15. 1. 2022, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2021, 
- smlouva zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 8. 4. 2021, 

 
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá ze dne 30. 9. 2021 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobrá uzavřená dne 30. 9. 2021 s příjemcem TJ Sokol 
Dobrá, z.s., obec Dobrá - "poskytovatel", 

- předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 160.000,-, předmět smlouvy dále 
specifikován v článku II. smlouvy, 

- žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 doručena dne 13. 7. 2021, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 14.17.ZO.2021 ze dne 20. 9. 2021, 
- účetní doklad č. 581459 ze dne 6. 10. 2021, 
- závěrečné vyúčtování nejpozději do 15. 1. 2022, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2021, 
- smlouva zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 5. 10. 2021 

 
- účetní doklad č. 300195 ze dne 31. 12. 2021 - vztahující se k dotacím poskytnutým z rozpočtu obce  

na základě veřejnoprávních smluv uzavřených v roce 2021, 
 
darovací smlouva ze dne 28. 5. 2021 

- darovací smlouva uzavřená dne 28. 5. 2021 s obdarovaným - Římskokatolická farnost Dobrá, obec 
Dobrá - "dárce", 

- předmětem darovací smlouvy je finanční částka ve výši Kč 150.000,-, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 13.15.ZO.2021 ze dne 10. 5. 2021, 
- žádost o poskytnutí finančního daru ze dne 6. 4. 2021, 
- účetní doklady č. 580702 ze dne 27. 5. 2021 a č. 300079 ze dne 28. 5. 2021, 
- rozpočtově kryto rozpočtovým opatřením č. 4/2021 (schváleno radou obce dne 26. 5. 2021  

a zveřejněno dne 13. 6. 2021), 
 
majetkoprávní úkony obce – darovací smlouva, smlouva o koupi nemovitých věcí a kupní smlouva 
o prodeji 
darovací smlouva ze dne 16. 8. 2021 

- darovací smlouva č. FM/10/j/2021/Ch uzavřená dne 16. 8. 2021 s dárcem - Moravskoslezský kraj 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, obec Dobrá - strana 
"obdarovaná",  
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- předmětem darovací smlouvy jsou pozemky parc. č. 2242/25 a parc. č. 2242/26 vše v k.ú. Dobrá  
u Frýdku-Místku,  

- hodnota daru dle účetní evidence činí celkem Kč 14.564,48,  
- vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právním účinky k 9. 9. 2021, účetní doklad 

č. 300150 ze dne 9. 9. 2021,  
- usnesení zastupitelstva obce č. 13.16.ZO.2021 ze dne 28. 6. 2021, 

 
smlouva o koupi nemovitých věcí ze dne 1. 3. 2021 

- smlouva o koupi nemovitých věcí ze dne 1. 3. 2021 uzavřená s kupující fyzickou osobou na prodej 
nemovitých věcí - pozemku p.č. 1688/1 v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, celkem za Kč 663.360,-,  

- záměr prodeje zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 12. 6. 2020 do 1. 7. 2020,  
- prodej schválen usnesením zastupitelstva obce č. 8.14.ZO.2021 ze dne 15. 2. 2021,  
- návrh na vklad ze dne 9. 3. 2021, účetní doklad č. 300039 ze dne 9. 3. 2021 (vyřazení), 

 
kupní smlouva o prodeji ze dne 18. 5. 2021 

- kupní smlouva o prodeji ze dne 18. 5. 2021 uzavřená s kupující fyzickou osobou na prodej nemovitých 
věcí - části pozemku p.č. 1497/1 (nově 1497/3) v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, celkem za Kč 43.800,-,  

- záměr prodeje zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 12. 6. 2020 do 1. 7. 2020,  
- prodej schválen usnesením zastupitelstva obce č. 7.15.ZO.2021 ze dne 10. 5. 2021,  
- návrh na vklad ze dne 31. 5. 2021, účetní doklad č. 300083 ze dne 31. 5. 2021 (vyřazení), 

 
nájemní smlouva ze dne 1. 9. 2021 

- nájemní smlouva uzavřená dne 1. 9. 2021 s nájemcem (fyzická osoba), obec Dobrá - "pronajímatel",  
- předmětem nájmu je pozemek parc. č. 123 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku o velikosti 15 m2, 
- smlouva se uzavírá na dobu určitou do 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022, 
- cena za pronájem pozemku činí Kč 3.000,-/rok, 
- žádost o dočasný pronájem ze dne 20. 6. 2021, 
- záměr zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 13. 7. 2021 do 29. 7. 2021, 
- usnesení rady obce č. 8.85.RO.2021 ze dne 16. 8. 2021, 
- účetní doklady č. 581274 ze dne 31. 8. 2021 a č. 300126 ze dne 1. 9. 2021, 

 
odměňování členů zastupitelstva obce 

- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za období 1-10/2021, 
- 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 všech členů zastupitelstva obce za období 11-12/2021, 

 
smlouvy o zřízení věcného břemene  
smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

- smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností A+R a.s. (oprávněný) na pozemek  
p.č. 2327/1 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku na pozemkovou služebnost inženýrské sítě dle čl. II odst. 2 
smlouvy na dobu neurčitou ze dne 25. 1. 2021,  

- věcné břemeno schváleno radou obce dne 12. 10. 2020, usnesení č. 10.63.RO.2020,  
- účetní doklad č. 200078 ze dne 13. 4. 2021 – předpis pohledávky a č. 580700 ze dne 27. 5. 2021 - 

platba, 
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smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8027981 
- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8027981 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

(oprávněný) na pozemek p.č. 2281 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku na podzemní kabelové AYKY 4x16  
v chráničce DVR110 dne 6. 9. 2021 na dobu neurčitou,  

- věcné břemeno schváleno radou obce dne 30. 8. 2021, usnesení č. 12.86.RO.2021,  
- účetní doklad č. 200292 ze dne 30. 9. 2021 – předpis pohledávky a č. 581599 ze dne 29. 10. 2021 - 

platba, 
 
smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8026621/2 

- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8026621/2 ze dne 5. 10. 2021 se společností 
ČEZ Distribuce, a.s. ("oprávněná") na pozemek p.č. 2261 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku na podzemní 
kabelové vedení NN 0,4 kV, obec Dobrá - strana "povinná",  

- věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.210,- včetně 
DPH,  

- usnesení rady obce č. 8.89.RO.2021 ze dne 4. 10. 2021,  
- vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 12. 10. 2021,  
- účetní doklad č. 200324 ze dne 25. 10. 2021 (předpis) a č. 581733 ze dne 26. 11. 2021 (úhrada),  

 
pořízení majetku obce 

- chodník od křižovatky s MK 4c na p.č. 2242/1 v k.ú. Dobrá, účetní doklad č. 300018 ze dne 8. 2. 2021 
– zařazení do majetku, evidenční karta majetku inv. č. 405, výpis zápisů obratů na účtu 042.0004   
Kč 2.680.690,75 vč. DPH, kolaudační souhlas vydaný Magistrátem města Frýdku-Místku dne 8. 2. 2021, 
rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu obce na rok 2021, 

- osobní automobil Hyudai - Tucson, účetní doklad č. 100403 ze dne 28. 6. 2021 – předpis a zařazení  
do majetku, účetní doklad č. 580795 ze dne 11. 6. 2021 - platba zálohy, evidenční karta majetku  
inv. č. 682, kupní smlouva ze dne 9. 6. 2021 vč. vstupního poplatku ve výši Kč 433.200,- vč. DPH, 
rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu obce na rok 2021 a navýšeno rozpočtovým 
opatřením č. 5/2021 schváleným radou obce dne 7. 6. 2021 a zveřejněným na internetových stránkách 
dne 13. 6. 2021, 

- úprava stanovišť kontejnerů v obci Dobrá č. 12 a č. 15, účetní doklad č. 300211 ze dne 22. 12. 2021 - 
zařazení na majetkový účet 021, zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla ze dne 22. 12. 2021, 
výpis zápisů na účtu 042.0025 za období 12/2021 ve výši Kč 647.300,46, evidenční karta majetku -  
inv. č. 406, účetní doklady č. 100848 ze dne 15. 12. 2021 (předpis), č. 581836 ze dne 20. 12. 2021 
(úhrada ve výši Kč 413.245,24 včetně DPH) a č. 100930 ze dne 31. 12. 2021 (předpis ve výši  
Kč 234.055,22 včetně DPH),  

- nábytek (stůl, sestava skříní na spisy, skříňka pod tiskárnu atd.), účetní doklad č. 100437 ze dne  
15. 7. 2021, inv. č. 1684 - inv. č. 1689, 

 
dokontrolované písemnosti z minulých let 
akce „Zateplení obecního úřadu v Dobré“  

- dodatek č. 2 ze dne 24. 2. 2021 – změna ceny díla o vícepráce na Kč 18.502.318,45 včetně DPH,  
dodatek schválen radou obce dne 8. 2. 2021, usnesení č. 30.73.RO.21 a zveřejněn na profilu 
zadavatele dne 3. 3. 2021, 

- dodatek č. 3 ze dne 13. 5. 2021 – změna ceny díla o vícepráce na celkem Kč 19.124.511,86 včetně 
DPH, dodatek schválen radou obce dne 3. 5. 2021, usnesení č. 6.78.RO.21 a zveřejněn na profilu 
zadavatele dne 19. 5. 2021, 
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- dodatek č. 4 ze dne 28. 6. 2021 - změna ceny díla o vícepráce a méněpráce (dále viz dodatek č. 4)  
na celkem Kč 19.224.733,20 včetně DPH, dodatek schválen radou obce dne 21. 6. 2021, usnesení  
č. 15.82.RO.21 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 7. 7. 2021, 

- informace o výši skutečně uhrazené ceny zveřejněna na profilu zadavatele dne 20. 8. 2021, 
- účetní doklad č. 300101 ze dne 30. 6. 2021 - zařazení na majetkový účet 021 zateplení obecního úřadu 

a sousedního objektu, zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla ze dne 30. 6. 2021, výpis zápisů 
obratu účtu 042.0046, zateplení obecního úřadu v obci Dobrá - přehled všech nákladů vztahujících  
se k dané akci za rok 2019 až 2021, inv. č. 20, evidenční karta majetku, 
 

VZ MR "Rozšíření kapacity mateřské školy v Dobré - TDI a BOZP" 
- účetní doklady č. 100339 ze dne 7. 6. 2021 (předpis), č. 580757 ze dne 10. 6. 2021 (úhrada),  

č. 100433 ze dne 14. 7. 2021 (předpis), č. 581002 ze dne 19. 7. 2021 (úhrada), č. 100511 ze dne  
11. 8. 2021 (předpis), č. 581191 ze dne 19. 8. 2021 (úhrada), č. 100567 ze dne 3. 9. 2021 (předpis), 
č. 581296 ze dne 7. 9. 2021 (úhrada), č. 100679 ze dne 11. 10. 2021 (předpis), č. 581520 ze dne  
18. 10. 2021 (úhrada), č. 100739 ze dne 3. 11. 2021 (předpis), seznam faktur k 29. 11. 2021 v celkové 
výši Kč 211.000,-, 

  
smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

- v rámci přezkoumání hospodaření bylo ověřováno zaúčtování poskytnuté návratné finanční výpomoci, 
její zveřejnění na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a schválení v příslušném orgánu 
obce, 
 

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných 
finančních výpomocí ze dne 22. 9. 2021 

- smlouva byla uzavřena dne 22. 9. 2021 s fyzickou osobou ("příjemce" dotace), obec Dobrá - 
"poskytovatel" dotace, 

- předmět smlouvy vymezen v článku III., 
- jedná se o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci účelově určené k úhradě uznatelných 

výdajů na pořízení předmětu podpory ve výši Kč 150.000,- na výměnu zdroje tepla (dále viz smlouva),  
- usnesení zastupitelstva obce č. 9.17.ZO.2021 ze dne 20. 9. 2021, 
- účetní doklad č. 581395 ze dne 23. 9. 2021, 
- smlouva zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 8. 10. 2021, 
- výdaj týkající se této smlouvy byl rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2021, 

  
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03563/2021/RRC ze dne  
27. 7. 2021 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03563/2021/RRC uzavřená dne  
27. 7. 2021,  

- předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace v maximální výši 68,87 % celkových skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu "Úprava vstupních prostor před hlavním 
vchodem do ZŠ Dobrá", maximálně však ve výši Kč 400.000,- účelově určené k úhradě uznatelných 
nákladů projektu vymezených v článku VI. smlouvy, závěrečné vyúčtování do 31. 7. 2023, 

- účetní doklad č. 520031 ze dne 13. 8. 2021 - přijetí 1. splátky dotace, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 3.83.ZO.2021 ze dne 1. 7. 2021, 
- průběžné vyúčtování projektu ze dne 13. 1. 2022 ve výši Kč 338.800,- (použitá výše dotace  

Kč 320.000,-), 
- faktura č. 21179 vystavená dne 17. 12. 2021, uhrazená dne 29. 12. 2021 (účetní doklad č. 581890), 
- účetní doklad č. 300205 ze dne 31. 12. 2021 (zaúčtování dohadu na účet 403), 
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dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - ÚZ 98071 
- účetní doklad č. 520036 ze dne 6. 9. 2021 ve výši Kč 62.000,- (příjem dotace), 
- předběžné vyúčtování dotace ze dne 22. 11. 2021 včetně účetních dokladů a dohody o provedení práce 

ze dne 14. 9. 2021,     
- účetní doklad č. 300200 ze dne 31. 12. 2021 - vyúčtování skutečně použité dotace ve výši Kč 78.408,-, 
- rozpočtové krytí zajištěno rozpočtovým opatřením č. 9/2021 (schváleno radou obce dne 13. 9. 2021, 

usnesení č. 8.88.RO.2021, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 21. 9. 2021), 
- finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo 

státních finančních aktiv v roce 2021 ze dne 31. 1. 2022 (žádost o dofinancování dotace ve výši  
Kč 16.408,- ze dne 31. 1. 2022), 

 
smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 24. 2. 2021 

- smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřená dne 24. 2. 2021 se Základní školou Dobrá, 
příspěvkovou organizací ve výši Kč 3.000.000,-, 

- smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 16.14.ZO.2021 ze dne 15. 2. 2021, 
- účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci je úhrada nákladů, spojených s realizací projektu 

"Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá, 
- peněžní prostředky budou vráceny na účet poskytovatele po obdržení dotace z Integrovaného 

regionálního operačního programu, účetní doklad č. 550074 ze dne 5. 8. 2021 (zaslání finančních 
prostředků), 

 
výkazy 

- výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31. 10. 2021 v Kč, 
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 10. 2021 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 10. 2021 v Kč, 
- výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31. 12. 2021 v Kč, 
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2021 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2021 v Kč, 

 
rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet obce 

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

- rozpočtová pravidla na rok 2021 schválená zastupitelstvem obce dne 7. 12. 2020, usnesení  
č. 9.13.ZO.2020, 

- návrh rozpočtu obce na rok 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce  
od 28. 1. 2021 do 16. 2. 2021, 

- rozpočet obce na rok 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 15. 2. 2021, usnesení č. 10.14.ZO.2021 
bod II. 1. a zveřejněn na internetových stránkách obce v části dokumenty ke stažení, v sekci rozpočet 
obce, dne 8. 3. 2021, 

- usnesení č. 10.14.ZO.2021 bod II. 2. zastupitelstva obce ze dne 15. 2. 2021 - pověření rady obce  
k provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší 
financování a výdaje rozpočtu obce na rok 2021 a schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů 
příspěvkovým organizacím obce, 

- usnesení č. 10.14.ZO.2021 bod II. 3. zastupitelstva obce ze dne 15. 2. 2021 - vyhrazení pravomoci 
zastupitelstvu obce rozhodovat o zahájení nových akcí, hrazených z rozpočtu obce, pokud tyto akce 
vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2021, 

- návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce 
od 11. 6. 2021 do 29. 6. 2021, závěrečný účet obce za rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne  
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28. 6. 2021, usnesení č. 8.16.ZO.2021, a to bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách obce  
v části dokumenty ke stažení, v sekci závěrečné účty, dne 8. 7. 2021, 

  
příspěvkové organizace zřízené obcí 

- účetní závěrka subjektu Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace, sestavená k 31. 12. 2020 
schválená radou obce dne 15. 3. 2021, usnesení č. 7.75.RO.2021, 

- účetní závěrka Mateřské školy Dobrá, příspěvkové organizace, sestavená k 31. 12. 2020 schválená 
radou obce dne 15. 3. 2021, usnesení č. 5.75.RO.2021, 

- účetní závěrka Základní školy Dobrá, příspěvkové organizace, sestavená k 31. 12. 2020 schválená 
radou obce dne 15. 3. 2021, usnesení č. 3.75.RO.2021, 

- oznámení o schválení příspěvku na provoz pro Základní školu Dobrá, příspěvkovou organizaci ze dne  
8. 2. 2021, 

- oznámení o schválení příspěvku na provoz pro Místní knihovnu Dobrá, příspěvkovou organizaci ze dne 
8. 2. 2021, 

- oznámení o schválení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Dobrá, příspěvkovou organizaci ze dne 
8. 2. 2021, 

- protokol č. 18/2021 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u organizace Základní škola Dobrá, 
příspěvková organizace, provedené ve dnech 3. 9. - 14. 9. 2021 (kontrolované období rok 2020), 

- protokol č. 19/2021 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u organizace Mateřská škola Dobrá, 
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, provedené ve dnech 14. 9. - 30. 9. 2021 (kontrolované 
období rok 2020), 

- protokol č. 20/2021 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u organizace Místní knihovna Dobrá, 
příspěvková organizace, provedené ve dnech 3. 9. - 30. 9. 2021 (kontrolované období rok 2020), 

 
inventarizace majetku a závazků 

- plán inventur na rok 2021 ze dne 25. 11. 2021 včetně jmenování inventarizační komise, protokol  
o proškolení členů inventarizační komise ze dne 30. 11. 2021, 

- inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2022,  
- inventurní soupis č. 24 (účet č. 419), soupis č. 11 (účet č. 321), soupis č. 3 (účet č. 022), soupis č. 7 

(účty 231 a 236), soupis č. 9 (účet 311), soupis č. 13 (účty 331, 333, 336 a 337), soupis č. 35 (účet č. 
469) a soupis č. 28 (účet 451), 

 
sociální fond 

- směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu schválená usnesením zastupitelstva obce  
č. 14.1.ZO.2014 ze dne 15. 12. 2014 účinná od 1. 1. 2015, 

- rozpočet sociálního fondu na rok 2021 schválen v rámci rozpočtu obce na rok 2021, 
- účetní doklady č. 300043 ze dne 31. 3. 2021 a č. 580488 ze dne 31. 3. 2021, č. 100383 ze dne  

21. 6. 2021 a č. 580861 ze dne 23. 6. 2021, č. 100518 ze dne 12. 8. 2021 a č. 510046 ze dne  
19. 8. 2021, 

- vazba účtu 419 - Ostatní fondy (účet 419.0100, 419.0101, 419.0111 - vše sociální fond) a účtu 236 - 
Běžné účty fondů územních samosprávných celků (236.0100 - sociální fond) k 31. 10. 2021 (rozdíl 
zdůvodněn), 

- vazba účtu 419 - Ostatní fondy (účet 419.0100, 419.0101, 419.0111 - vše sociální fond) a účtu 236 - 
Běžné účty fondů územních samosprávných celků (236.0100 - sociální fond) k 31. 12. 2021  
(Kč 623.860,82), 
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fond obnovy vodovodů a kanalizací 
- statut fondu obnovy vodovodů a kanalizací v majetku obce Dobrá, s účinností od 19. 12. 2017, 

schválen zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2017, 
- plán financování obnovy vodovodů a kanalizací - aktualizace pro období 2021 - 2030, usnesení 

zastupitelstva obce č. 23.18.ZO.2021 ze dne 20. 12. 2021, 
- účetní doklad č. 300193 ze dne 30. 12. 2021 (tvorba fondu na rok 2021 ve výši Kč 280.000,-), 

 
usnesení, zápisy, apod.  

- účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2020 schválená zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2021, 
usnesení č. 8.16.ZO.2021, 

 
směrnice 

- 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. 
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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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