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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jezdkovice,
IČ 00849952 za rok 2019
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 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 6. 5. 2019.
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 9. 2019 bylo vykonáno dne 13. 11. - 14. 11. 2019.
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2019 bylo vykonáno dne 6. 4. - 7. 4. 2020 kontrolní
skupinou ve složení:
Kontrolní skupina
Ing. Blanka Gábová
Ing. Pavla Frydrychová

Funkce

Pověření č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

506/03/2019
507/03/2019

Identifikační
karta č.
2502
3789

Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2019 dne 25. 10. 2019.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 8. 4. 2020.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
- Věra Burdová, starostka
- Hana Ondrášková, účetní
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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 operacích:
- Zateplení MŠ Jezdkovice,
- Odstranění bariér v Obecním úřadu Jezdkovice – projektová dokumentace,
- Oprava místních komunikací v obci Jezdkovice - II. etapa,
- Obnova krovu a střechy - II. etapa zámek Jezdkovice,
- Změna šrotovníku na klubovnu,
- ostatní: zveřejňování, rozpočtový proces, vypořádání nedostatků minulých let, výkon zřizovatelských
funkcí, odměňování.

Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti, uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“.
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2019
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.


-

byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c)
Poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva nebylo provedeno v souladu se zákonem.
Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.
byly dle § 10 odst. 3 písm. c) zjištěny nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti
nebo neprůkaznosti vedení účetnictví
Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav
majetku a závazků.

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě


při přezkoumání hospodaření za rok 2019 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 0,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 2.955.310,99)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

19,06 %
45,32 %
0,00 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost obce


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

34,69 %

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

B. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření
za rok 2019
- odměňování
B.1
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (zveřejněná na úřední desce obce ve dnech 4. 12. - 13. 12. 2019)
neobsahovala samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání, a to návrh na poskytnutí
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mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce. Odměna byla schválená na zasedání zastupitelstva obce
dne 12. 12. 2019 usnesením č. 10/13/2019. Poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce
os. č. 4 tak nebylo provedeno v souladu se zákonem.

Zjištěný stav není v souladu s § 76 Zákona č. 128/2000 Sb.
- účetnictví územního celku
B.2
Ověřením účtování o transferech u akcí "Zateplení MŠ Jezdkovice - II. etapa včetně rekuperace", "Oprava
místních komunikací v obci Jezdkovice - II. etapa" a "Obnova krovu a střechy - II. etapa zámek Jezdkovice"
bylo zjištěno, že obec neúčtovala o transferech při zařazení do užívání uvedených akcí do majetku obce.

Zjištěný stav není v souladu s § 8 zákona č. 563/1991 Sb. a ČÚS č. 703
B.3
Inventarizační rozdíly zjištěné při inventarizaci majetku a závazků ke dni 31. 12. 2019 a uvedené
v inventarizační zprávě za rok 2019 ze dne 6. 2. 2020 nebyly zúčtovány do účetního období roku 2019.

Zjištěný stav není v souladu s § 30 Zákona č. 563/1991 Sb.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání, které byly do konce
přezkoumávaného období napraveny
Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 9. 2019 byly zjištěny nedostatky, ke kterým
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.

Nedostatek
Ověřením údajů na profilu zadavatele bylo zjištěno, že u akce "Zateplení MŠ Jezdkovice - II. etapa včetně
rekuperace" nebyl zveřejněn dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2019 a dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
ze dne 9. 9. 2019 uzavřený se zhotovitelem ReSpol s.r.o., a to do 15 dnů od jejich uzavření (dodatky
ke smlouvě zveřejněny na profilu zadavatele dne 30. 8. 2019 a 25. 9. 2019).
Opatření
Obec přijala systémové opatření - smlouvy a dodatky budou zveřejňovány do 15-ti dnů od jejich podpisu
a skutečně uhrazené ceny do 3 měsíců od splnění smlouvy.
Přijaté opatření bylo splněno. (Ověřeno zveřejnění skutečně uhrazené ceny dle smlouvy o dílo uzavřený
se zhotovitelem ReSpol s.r.o. a jejich dodatků na akci "Zateplení MŠ Jezdkovice - II. etapa včetně rekuperace"
na profilu zadavatele ode dne 25. 11. 2019).
Nedostatek
Obec nezveřejnila návrh střednědobého výhledu rozpočtu sestaveného do roku 2021 na úřední desce obce ani
na elektronické úřední desce.
Opatření
Obec přijala systémové opatření - návrh střednědobého výhledu obce bude zveřejněn zákonným způsobem.
Přijaté opatření bylo splněno. (Ověřeno zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce
Jezdkovice do roku 2023 ve dnech 27. 11. - 13. 12. 2019, zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne
12. 12. 2019 usnesení č. 24/13/2019 - schválení návrhu).
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Nedostatek
Z dokumentace "Přehled vyvěšení" vyplynulo, že zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2019 netrvalo
až do jeho schválení, tj. do 12. 12. 2018.
Opatření
Nedostatek bude napraven zveřejněním návrhu rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu bude zveřejněn
až do doby schválení zastupitelstvem.
Přijaté opatření bylo splněno. (Ověřena evidence úřední desky - zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok
2020 ve dnech 27. 11. - 13. 12. 2019, zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2019 usnesení
č. 3/13/2019 - schválení rozpočtu obce na rok 2020).

Drobná pochybení, která neměla vliv na hospodaření obce
V průběhu přezkoumání hospodaření byla dále zjištěna drobná pochybení, která s ohledem
na hladinu významnosti neměla vliv na hospodaření obce:
- Kontrolou mzdového listu os. č. 4 a usnesení č. 5/4 ze dne 21. 2. 2019 a výpisu z účtu
č. 1842756319/0800 ze dne 11. 3. 2019 bylo zjištěno, že tato odměna byla vyplacena v hrubé výši
zaměstnanci os. č. 4 a nebyla započtena do hrubé mzdy zaměstnance. Doporučujeme provést
v nejbližším zúčtovacím termínu opravu vyúčtování, a to zahrnout odměnu do hrubé mzdy a vypořádat
pojistné, daň z příjmu a čistou mzdu.

Při závěrečném přezkoumání hospodaření obec předložila opravu vyúčtování daně, pojistného a čisté
mzdy, oprava byla provedena ve vyúčtování mezd za listopad 2019.
-

Při dílčím přezkoumání hospodaření bylo u realizace akce "oprava místních komunikací v obci
Jezdkovice - II. etapa" zjištěno, že starostka obce (příkazce operace) uzavřela dne 2. 9. 2019 smlouvu
o dílo (v hodnotě Kč 348.214 s DPH) a dne 29. 10. 2019 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (navýšení
na celkovou hodnotu Kč 468.875,- s DPH), aniž by předložila tyto smlouvy k předběžné kontrole
před vznikem závazku ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a vyhlášky č. 416/2004 Sb. správci rozpočtu.
Z předložených podkladů k této akci (uzavřené smlouvy, dodatek a další vedlejší pořizovací náklady)
vyplynulo, že z celkových předpokládaných nákladů ve výši cca Kč 510.000,- je rozpočtově zajištěno
pouze Kč 282.310,- (Výkaz FIN 2-12 M - výdaje OdPa 2212),
Kontrolou výkazu Fin 2-12 M ke dni 30. 9. 2019 a předložených rozhodnutí o poskytnutí dotací
k různým akcím bylo zjištěno, že obec rozpočtovala na příjmových položkách 4222 dotace, které jsou
určeny k financování až v příštích letech, rozpočet je tak v oblasti příjmu navýšen o cca Kč 9.000.000,-.

Postup dle § 26 zákona č. 320/2001 Sb. a § 10 - 15 Schvalovací postupy vyhlášky č. 416/2004 Sb. byl
opraven u příjmové položky dotací i u výdaje na výše uvedenou akci rozpočtovým opatřením č. 6.
-

Ke kontrole nebyl doložen schválený střednědobý výhled příspěvkové organizace sestavený nejméně
do roku 2021, doporučujeme napravit tento stav včetně zveřejnění v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb.

Obec předložila při závěrečném přezkoumání hospodaření schválený střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace sestavený do roku 2023, včetně dokladu o jeho zveřejnění.
-

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bylo z předložených zápisů ze zasedání
zastupitelstva obce a ze samostatného seznamu usnesení zjištěno, že tato usnesení nejsou
zaznamenána v oficiálních dokumentech obce stejným způsobem jako v zápise, který je pořizován
ze zasedání zastupitelstva obce, např. zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2018
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neobsahuje projednání a schválení rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019, ale ve výpisu
usnesení je to zapsáno pod bodem 3/4, dále schválení podání žádostí o dotace je v zápise popsáno
v celkovém počtu 8 (body a - i), ale ve výpise z usnesení jsou pouze 4, obdobné nesrovnalosti byly
i mezi dalšími zápisy ze zasedání zastupitelstva obce a výpisy usnesení (např. při schvalování převodu
nemovitostí v zápisech ze 12. 4. a 16. 5. 2019). Na špatnou praxi při pořizování výpisu usnesení, které
může vést k zavádějící informovanosti, upozorňujeme již delší dobu (např. popsáno ve zprávě
z přezkoumání hospodaření za rok 2018).

Při závěrečném přezkoumání hospodaření bylo zástupci obce sděleno, že upustili od dosavadní praxe
pořizování samostatného seznamu usnesení, aby nedocházelo k rozdílům mezi zněním usnesení
v seznamu a v zápise ze zasedání zastupitelstva.

C. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2018
Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 byly zjištěny nedostatky, ke kterým územní celek přijal
opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal o tom písemnou zprávu přezkoumávajícímu orgánu dle § 13
odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. dne 8. 7. 2019.

Nedostatek
Ověřením profilu zadavatele bylo zjištěno, že obec nezveřejnila dodatky č. 1 až č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne
9. 4. 2018 na akci "Stavební úpravy a přístavba mateřské školy Jezdkovice", a to ve lhůtě do 15 dnů
od podpisu dodatků ke smlouvě. Zároveň bylo ověřeno zveřejnění skutečně uhrazené ceny, a to nejpozději
do 3 měsíců od splnění smlouvy. Obec podepsala zápis o předání a převzetí díla dne 3. 8. 2018, skutečně
uhrazená cena nebyla k datu dílčího přezkoumání obce zveřejněna na profilu zadavatele.
Opatření
Nedostatek bude napraven zveřejněním SoD na profilu zadavatele ve stanovené lhůtě. Dodatky ke SoD budou
zveřejňovaný do 15 dnů od podpisu. Skutečně uhrazená cena bude řádně uveřejněná na profilu zadavatele
ve stanovené lhůtě a to nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy
Přijaté opatření bylo splněno. (Ověřen dodatek č. 1 ze dne 27. 10. 2019 ke smlouvě o dílo ze dne
27. 2. 2019 uzavřené se zhotovitelem IČ 71831266 na opravu krovu střechy zámku - II. etapa - hosp. budova
ve výši Kč 827.190,- - zveřejnění na profilu zadavatele ode dne 8. 11. 2019, zveřejnění skutečně uhrazené ceny
ode dne 20. 12. 2019).
Nedostatek
Z dokumentace "Přehled vyvěšení" vyplynulo, že zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2018 netrvalo
až do jeho schválení, tj. do 13. 12. 2017.
Opatření
Nedostatek bude napraven zveřejněním návrhu rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu bude zveřejněn
až do doby schválení zastupitelstvem.
Přijaté opatření bylo splněno. (Ověřena evidence úřední desky - zveřejnění návrhu rozpočtu obce
na rok 2020 ve dnech 27. 11. - 13. 12. 2019, zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2019
usnesení č. 3/13/2019 - schválení rozpočtu obce na rok 2020).
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Nedostatek
Zastupitelstvo obce nepřijalo opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
za uplynulý rok. Opatření přijala za obec starostka a podala o tom písemnou informaci dne 10. 7. 2018.
Opatření
Nedostatek byl napraven přijetím opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
za uplynulý rok v zastupitelstvu. Zastupitelstvo schválilo písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb
a nedostatků na svém zasedání dne 24. 6 .2019.
Přijaté opatření bylo splněno. (Ověřen zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 6. 2019).
Nedostatek
Z dokumentace "Přehled vyvěšení" vyplynulo, že zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce za rok 2017
netrvalo až do jeho schválení, tj. do 28. 6. 2018.
Opatření
Nedostatek byl napraven zveřejněním návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018. Návrh závěrečného účtu byl
zveřejněn až do doby schválení zastupitelstvem, tj. do 25. 6. 2019.
Přijaté opatření bylo splněno. (Ověřena evidence úřední desky pro rok 2019 - zveřejnění návrhu
závěrečného účtu trvalo až do doby schválení - do 25. 6. 2019).

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy,
jsou uvedeny v Seznamu předložených dokumentů.

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.

Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat
o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dnů
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále povinen podle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v požadované písemné
informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.
Nesplnění těchto povinností je podle § 14 zákona č. 420/2004 Sb. přestupkem, za který lze uložit
pokutu až do výše 50 000 Kč.
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Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.
Datum vyhotovení: 8. 4. 2020

Zprávu zpracovaly:
Ing. Blanka Gábová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Pavla Frydrychová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:
Investiční akce obce
- směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu obce Jezdkovice účinná od 30. 11. 2017,
Zateplení MŠ Jezdkovice
- rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 20. 12. 2018, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí,
identifikační číslo 115D316011306, poskytnutá dotace ve výši Kč 165.583,86 (celkové náklady
236.548,38, účast obce ve výši Kč 70.964,52) na realizaci projektu 5.1b Zateplení MŠ Jezdkovice II. etapa typ financování Ex post,
- rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 17. 1. 2019, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí,
identifikační číslo 115D316011305, poskytnutá dotace ve výši Kč 280.988,05 (celkové náklady
Kč 802.823,-, účast obce ve výši Kč 521.834,95) na realizaci projektu 5.1a Zateplení MŠ Jezdkovice
- II. etapa, typ financování Ex post,
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00613/2019/RRC ze dne
26. 3. 2019, předmět smlouvy - poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu "Zateplení Jezdkovice
- II. etapa ve výši Kč 385.000,-, tj. 47,95 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů,
smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 31. 1. 2019, usnesení č. 4/33, oznámení o poskytnutí
1. splátky dotace ze dne 23. 4. 2019, účetní doklad č. 19-804-00046 ze dne 24. 4. 2019 (1. splátka
dotace ve výši Kč 195.000), finanční krytí upraveno rozpočtovým opatřením č. 3, schváleno
zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2019 (pol. 4222),
- účetní doklady č. 19-804-00046 ze dne 5. 12. 2019 a č. 19-804-00048 ze dne 6. 12. 2019 (přijaté
zálohy na dotaci) (kopie),
- smlouva o dílo ze dne 4. 10. 2018 uzavřená se zhotovitelem ReSpol s.r.o. na realizaci akce "Zateplení
MŠ Jezdkovice - II. etapa včetně rekuperace" ve výši Kč 1.689.689,08 bez DPH (Kč 2.044.523,79
s DPH), smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 24. 9. 2018, usnesení č. 42/246, smlouva
zveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 10. 2018,
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2019 na realizaci akce "Zateplení MŠ Jezdkovice - II. etapa
včetně rekuperace", předmět dodatku - prodloužení doby plnění díla, dodatek zveřejněn na profilu
zadavatele dne 30. 8. 2019 (fotokopie),
- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2019 na realizaci akce "Zateplení MŠ Jezdkovice - II. etapa
včetně rekuperace", předmět dodatku - změna ceny díla (méněpráce na konečných Kč 1.289.645,03
bez DPH, Kč 1.560.470,49 s DPH), dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 25. 9. 2019
(fotokopie),
- finanční prostředky ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2019 (OdPa 3111 pol. 6121),
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účetní doklady č. 19-001-00143 ze dne 19. 9. 2010 (předpis) a č. 19-815-0001 ze dne 23. 9. 2019
(úhrada), č. 19-001-00144 ze dne 19. 9. 2010 (předpis) a č. 19-815-00002 ze dne 23. 9. 2019
(úhrada),
kolaudační souhlas užitím stavby ze dne 1. 11. 2019,
účetní doklad č. 1911-000002 ze dne 1. 11. 2019 (zařazení na majetkový účet v celkové částce
Kč 1.721.662,69, inv. č. 5/21), opravný účetní doklad č. 1911-000026 ze dne 14. 11.2019,
zveřejnění skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele ode dne 25. 11. 2019,
nezávazný příslib bankovního úvěru ze dne 12. 12. 2018 uzavřen s Česká spořitelna, a.s. na financování
projektu "Zateplení MŠ Jezdkovice - II. etapa", ve výši Kč 2.045.000,-,
smlouva o poskytnutí úvěru č. 0495125189 ze dne 29. 3. 2019, uzavřená se subjektem Česká
spořitelna na realizaci projektu "Zateplení MŠ Jezdkovice - II. etapa", úvěr ve výši Kč 2.045.000,-,
smlouva schválena usnesením zastupitelstva obce č. 6/87 ze dne 21. 3. 2019, konečná splátka úvěru
do 20. 12. 2020, obec je povinna splatit z úvěru dotaci ve výši Kč 830.000,-, rozpočtové opatření
č. 2 schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 4. 2019 a zveřejněno na internetových stránkách obce dne
24. 4. 2019 (pol. 8123),
příkazní smlouva ze dne 28. 9. 2018 uzavřená se subjektem Ing. Petr Valík, Inženýrská a stavební
kancelář (IČ 12694126) na realizaci technického dozoru investora při realizaci akce "Zaplní MŠ
Jezdkovice včetně rekuperace, cena specifikována v článku V. smlouvy, účetní doklad č. 19-001-00146
ze dne 18. 9. 2019 (předpis) a č. 19-815-0003 ze dne 25. 9. 2019 (úhrada),

Odstranění bariér v Obecním úřadu Jezdkovice – projektová dokumentace:
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03664/2019/RRC ze dne
14. 8. 2019, předmět smlouvy Projektová dokumentace k projektu "Odstranění bariér v Obecním úřadu
Jezdkovice" ve výši Kč 348.900,-, tj. 70 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů,
smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2019, usnesení č. 9/197,
- účetní doklad č. 19-801-00540 ze dne 4. 9. 2019 (1. splátka dotace ve výši Kč 279.120,-), závěrečné
vyúčtování do 30. 7. 2021,
- výzva k podání nabídky ze dne 1. 8. 2019, hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena, emailové
oslovení ze dne 1. 8. 2019 (PROPOSIS, spol. s.r.o., Ing. arch. Adam Weczerek, IČ 66178738,
Ing. arch. Martin Materna, IČ 72482346), doručeny 3 nabídky, čestní prohlášení členů komise ze dne
5. 9. 2019 zpráva o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 5. 9. 2019, oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky ze dne 18. 9. 2019 (e-mail),
- smlouva o dílo ze dne 11. 9. 2019 uzavřena se zhotovitelem Ing. arch. Adam Weczerek, IČ 66178738
na vypracování kompletní projektové dokumentace na výstavbu bezbariérové trasy v obci Jezdkovice
a bezbariérový přístup v budově Obecního úřadu Jezdkovice, cena díla Kč 412.000 bez DPH,
Kč 498.520,- s DPH, smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 5. 9. 2019, usnesení č.10/4,
- finanční krytí upraveno rozpočtovým opatřením č. 4, schválené zastupitelstvem obce dne 5. 9. 2019
(OdPa 3322),
- účetní doklady č. 19-801-00540 ze dne 4. 9. 2019 (přijetí zálohy na dotaci), č. 19-011-00041 ze dne
4. 11. 2019 (přeúčtování zálohy na dlouhodobou),
Oprava místních komunikací v obci Jezdkovice - II. etapa:
- akční plán (příloha k rozvojovému strategickému plánu obce Jezdkovice pro období 2019 - 2025)
- usnesení zastupitelstva obce č. 3/16 ze dne 12. 12. 2019 - prioritní osa 5,
- souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 21. 2. 2019 vydaný Magistrátem města
Opavy,
- výzva k podání nabídky ze dne ze dne 15. 4. 2019, 7 x zaslání výzvy emailem dne 16. 4. 2019, zpráva
o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 16. 5. 2019, 3 nabídky, usnesení zastupitelstva obce č. 8/4
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ze dne 16. 5. 2019 - schválení výběrového řízení a návrhu smlouvy, oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky ze dne 27. 5. 2019, odstoupení vítězného uchazeče IČ 02657392 ze dne 11. 7. 2019, výzva
k součinnosti při podpisu smlouvy ze dne 15. 7. 2019 předaná zúčastněné společnosti a umístěné
na 2. pořadí, smlouva o dílo na zhotovení stavby ze dne 2. 9. 2019 uzavřená s firmou VZS
Rychtář s.r.o. (IČ25840428) v hodnotě Kč 287.780,- bez DPH (Kč 348.214 s DPH), dodatek č. 1 ze dne
29. 10. 2019 - změna termínu a změna rozsahu díla - nová cena Kč 387.500,- bez DPH (Kč 468.875,s DPH),
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01627/2019/RRC ze dne
14. 5. 2019 ve výši Kč 159.000,- (max. 59,69 %) na realizaci projektu "Rekonstrukce komunikací v obci
Jezdkovice" s vypořádáním do 20. 1. 2020, usnesení zastupitelstva obce č. 7/4 ze dne 17. 4. 2019,
žádost o změnu ze dne 18. 9. 2019 odeslaná Moravskoslezskému kraji dne 26. 9. 2019, účetní doklady
18-801-00342 (přijetí zálohy na dotaci) (kopie),
finanční zajištění: příjem: rozpočtové opatření č. 3 ze dne 27. 6. 2019 - Pol. 4222, rozpočtové opatření
č. 1 ze dne 21. 3. 2019 a č. 2 ze dne 12. 4. 2019 - OdPa 2212 - Kč 282.310,účetní doklady č. 19-001-00025 ze dne 20. 2. 2019 ve výši Kč 15.310,- (předpis faktury na aktualizaci
projektové dokumentace opraveno dokladem č. 19-011-00035 ze dne 31. 10. 2019), č. 19-001-00069
ze dne 19. 4. 2019 ve výši Kč 12.100,- (za zpracování žádosti o dotaci),
příkazní smlouva č. 2/2019 - VIK ze dne29. 7. 2019 uzavřená s Ing. Petr Valík, Inženýrská a stavební
Kancelář (IČ 12694126) na výkon technického dozoru stavby v hodnotě Kč 400,-/hod.,
účetní doklady č. 19-001-00206 ze dne 17. 12. 2019 (předpis faktury za technický dozor),
č. 19-801-00832 ze dne 23. 12. 2019 (platba faktury),
účetní doklad č. 19-011-00069 ze dne 17. 12. 2019 (zařazení do majetku),
účetní doklady č. 19-011-00082 ze dne 31. 12. 2019 (zaúčtování poskytnuté zálohy na dotaci na účet
transferu), č. 20-015-00009 ze dne 22. 1. 2020 (předpis doplatku dotace) (kopie),
rozpočtové opatření č. 6 (schválené usnesením zastupitelstva obce č. 3/12/2019 dne 21. 11. 2019)
a č. 7. ze dne 23. 12. 2019 (provedené starostkou obce na základě pověření zastupitelstvem obce
usnesením č. 6/13/2019 ze dne 12. 12. 2019) - Výdaj OdPa 2212 Kč 516.485,-, příjmy Pol. 4222
Kč 639.071,91,

Změna šrotovníku na klubovnu
- usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 23/3/2018 ze dne 12. 12. 2018 - schválení akce a podání
žádosti do výzvy,
- smlouva o dílo ze dne 15. 10. 2019 uzavřená se zhotovitelem RENOVA Opava spol. s r. o. na zhotovení
díla dle projektové dokumentace "Změna šrotovníku na klubovnu" za celkovou cenu Kč 1.947.000,- bez
DPH (Kč 2.355.870,- včetně DPH) v termínu od 1. 11. 2019 do 15. 6. 2020, usnesení zastupitelstva
obce č. 6/10/2019 ze dne 5. 9. 2019 - schválení vybraného uchazeče,
- registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Změna šrotovníku na klubovnu"
reg. č. CZ.06.4,5910.010.0/1 6_072l001 0369 ze dne 7. 8. 2019 z Integrovaného regionálního
operačního programu poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj ve výši Kč 1.900.000,- z celkových
Kč 2.000.000,-, účetní doklad č. 19-011.0002ze dne 21. 8. 2019 (zaúčtování dotace na podrozvahu),
- smlouva o úvěru č. 0495463129 ze dne 25. 10. 2019 uzavřená s poskytovatelem Českou spořitelnou
a.s. ve výši Kč2.600.000,- a dobou splácení do 01/2023, zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne
17. 10. 2019 usnesení č. 4/11/2019,
- rozpočtové opatření č. 4 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 7/10/2019ze dne 5. 9. 2019
- úprava výdaje OdPa 3322
- rozpočtové opatření č. 6 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 3/12/2019 dne 21. 11. 2019
- úprava položek příjmů 4216 a financování 8123,
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Obnova krovu a střechy - II. etapa zámek Jezdkovice
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01969/2019/KPP ze dne 6. 6. 2019
na financování projektu "Obnova krovu a střechy - II. etapa zámek Jezdkovice" ve výši Kč 418.500,-,
tj. 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů s termínem realizace do 30. 11. 2019
a termínem vypořádání ke dni 31. 12. 2019, smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 17. 4. 2019
usnesení č. 7/121,
- ověření profilu zadavatele: dodatek č. 1 ze dne 27. 10. 2019 (ke smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2019
uzavřené se zhotovitelem IČ 71831266 na opravu krovu střechy zámku - II. etapa - hosp. budova
ve výši Kč 827.190,-) - zveřejnění na profilu zadavatele ode dne 8. 11. 2019, zveřejnění skutečně
uhrazené ceny ode dne 20. 12. 2019.
Ostatní písemnosti:
rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet obce
- dokumentace ke zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2019 ve dnech 23. 11. - 10. 12. 2018
(fotokopie), schválený rozpočet obce na rok 2019, usnesení zastupitelstva obce č. 3/5 ze dne
12. 12. 2018, zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok 2019 elektronickým způsobem,
- zveřejnění rozpočtových opatření č. 1-5/2019 elektronickým způsobem, schválení rozpočtových
opatření č. 1-5/2019 usnesením zastupitelstva obce č. 6/5 ze dne 21. 3. 2019, č. 7/5 ze dne
17. 4. 2019, č. 9/15 ze dne 24. 6. 2019, č. 10/7 ze dne 5. 9. 2019 a č. 11/8 ze dne 17. 10. 2019,
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce do roku 2021, usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
č. 4/3 ze dne 31. 1. 2019, zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce elektronickým způsobem,
- návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, dokumentace ke zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce
za rok 2018 na úřední desce obce ve dnech 20. 5. - 25. 6. 2019, zápis ze zasedání zastupitelstva obce
bod č. 9 a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/10 ze dne 24. 6. 2019, zveřejnění schváleného
závěrečného účtu obce elektronickým způsobem,
- usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 9/11 ze dne 24. 6. 2019 - schválení účetní závěrky obce
za rok 2019,
- písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků ze dne 26. 6. 2019,
- zveřejněný návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jezdkovice do roku 2023 ve dnech 27. 11.
- 13. 12. 2019, zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2019 usnesení č. 2413/2019
- schválení návrhu, zveřejnění schváleného střednědobého výhledu obce elektronickým způsobem,
- písemná informace o splnění nápravných opatření za rok 2018,
- zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2020 ve dnech 27. 11. - 13. 12. 2019, zápis ze zasedání
zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2019 bod 3/13/2019 - schválení rozpočtu obce na rok 2020,
hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Jezdkovice
- oznamovací dopis o stanovení závazného ukazatele příspěvkové organizaci Mateřská škola Jezdkovice
ze dne 28. 1. 2019, usnesení zastupitelstva obce č. 3/6 ze dne 12. 12. 2018 - stanovení závazného
ukazatele příspěvkové organizaci na rok 2019,
- oznamovací dopis o navýšení závazného ukazatele příspěvkové organizaci Mateřská škola Jezdkovice
ze dne 25. 6. 2019, usnesení zastupitelstva obce č. 12/9 a 13/9 dne 24. 6. 2019 - schválení navýšení
závazného ukazatele příspěvkové organizaci na rok 2019,
- oznámení o vypořádání závazného ukazatele roku 2018 ze dne 16. 9. 2019, usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce č. 10/8 ze dne 5. 9. 2019,
- usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 11/9 ze dne 24. 6. 2019 - schválení účetní závěrky
příspěvkové organizace Mateřská škola Jezdkovice sestavené k 31. 12. 2018,
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protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené u příspěvkové organizace Mateřská
škola Jezdkovice, okres Opava dne 30. 9. 2019 (kontrola 1. pol. 2019, bez zjištěných nedostatků),
oznámení o zahájení kontroly ze dne 16. 9. 2019, pověření ke kontrole ze dne 16. 9. 2019,
návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019, dokumentace ke zveřejnění návrhu rozpočtu
na úřední desce obce ve dnech 26. 11. - 13. 12. 2018, rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019
schválený zastupitelstvem obce č. 3/4 ze dne 12. 12. 2018, zveřejnění schváleného rozpočtu
organizace elektronickým způsobem,
zveřejněný návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace do roku 2023 ve dnech
19. 11. - 13. 12. 2019, zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2019 usnesení
č. 25/13/2019 - schválení návrhu, zveřejnění schváleného střednědobého výhledu příspěvkové
organizace,

účetnictví a výkazy
- výkaz FIN 2-12 M k 30. 9. 2019 a k 31. 12. 2019,
- výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2019 a k 31. 12. 2019,
- rozvaha k 30. 9. 2019 a k 31. 12. 2019,
- příloha rozvahy k 30. 9. 2019 a k 31. 12. 2019,
- účetní doklad č. 19-011-00036 - 19-011-00039 ze dne 13. 11. 2019 - přecenění pozemků na reálnou
hodnotu dle vyhlášených záměrů k prodeji,
- inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 6. 2. 2020 (kopie),
- plán inventur ze dne 3. 12. 2019 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 11/13/2019 dne
12. 12. 2019 (kopie),
- zápis z instruktáže členů inventarizačních komisí ze dne 12. 12. 2019,
odměňování zastupitelstva obce
- usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2019,
- usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/4 ze dne 21. 2. 2019 - schválení mimořádné odměny
pro os. č. 4, bankovní výpis ze dne 11. 3. 2019,
- mzdové listy za období 1-10/2019 pro os. č. 72, 38, 4,
- rekapitulace mzdových nákladů za období 11/2019 - oprava mzdy os. č. 4,
- mzdový list za rok 2019 os. č. 4, schválení mimořádné odměny zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2019
usnesením č. 10/13/2019 a dne 21. 2. 2019 usnesení č. 5/4/2019, pozvánka na 13. zasedání
zastupitelstva obce ze dne 3. 12. 2019 zveřejněná na úřední desce obce ve dnech
4. 12. - 13. 12. 2019, pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23. 1. 2019 zveřejněná
na úřední desce obce ve dnech 23. 1. - 1. 2. 2019,
smlouvy a dohody
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 18. 10. 2019 uzavřená s příjemcem - fyzickou
osobou na vydání vánočního CD Schola Jezdkovice ve výši Kč 3.000,-, usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce č. 11/11 ze dne ze dne 17. 10. 2019, žádost o poskytnutí dotace ze dne
30. 9. 2019, účetní doklad č. 18-701-00309 ze dne 22. 10. 2019, rozpočtové opatření č. 5/2019
- OdPa 3429,
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 2. 1. 2019 uzavřená s příjemcem - fyzickou osobou
na podporu seniorů ve výši Kč 6.000,-, usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/8 ze dne
12. 12. 2018, žádost o poskytnutí dotace ze dne 29. 11. 2018, účetní doklad č. 18-701-00029 ze dne
21. 1. 2019, schválený rozpočet obce na rok 2019 - OdPa 3429,
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 2. 1. 2019 uzavřená s příjemcem - fyzickou osobou
na nákup vybavení pro letní tábor dětí ve výši Kč 5.000,-, usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
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č. 3/7 ze dne 12. 12. 2018, žádost o poskytnutí dotace ze dne 28. 11. 2018, účetní doklad
č. 18-701-00068 ze dne 27. 7. 2019, schválený rozpočet obce na rok 2019 - OdPa 3421, závěrečná
zpráva a finanční vypořádání ze dne 23. 4. 2019 včetně záznamu o provedení finanční kontroly ze dne
23. 4. 2019, účetní doklad č. 19-011-00016 ze dne 30. 6. 2019,
písemnosti k majetkoprávním úkonům:
- kupní smlouva o převodu nemovitostí ze dne 18. 12. 2019, uzavřená s Výrobní a obchodní družstvo
Stěbořice, předmět smlouvy prodej pozemků parc. č. 71/1, 73/1, 78/2, 78/3, 78/6 v k.ú. Jezdkovice,
záměr prodeje zveřejněn na úřední desce obce v období od 14. 10 – 30. 10. 2019, smlouva schválena
usnesením zastupitelstva č. 14/13/2019 ze dne 12. 12. 2019, právní účinky zápisu do katastru
nemovitostí ke dni 19. 12. 2019, ocenění pozemků na základě znaleckého posudku č. 579/16/2019
ze dne 17. 7. 2019 ve výši Kč 918.580,-, účetní doklady č. 19-011-00038 ze dne 13. 11. 2019
a č. 19-011-00039 ze dne 13. 11. 2019 (přecenění na reálnou hodnotu), 19-011-00058 ze dne
18. 12. 2019 (předpis) a č. 19-011-00059 ze dne 19. 12. 2019 (vyřazení), č. 19-01-00081 ze dne
19. 12. 2019 (zrušení reálné hodnoty), č. 20-801-00021 ze dne 13. 1. 2020 (úhrada kupní smlouvy),
- smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 25. 11. 2019 uzavřená s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s.
na zřízení podzemního vedení nízkého napětí na pozemcích parc. č. 2, 7/1, 7/3, 7/4, 7/9, 7/10, 8, 9
v k.ú. Jezdkovice a na zřízení podzemního vedení nízkého napětí a elektrické pojistné skříně nízkého
napětí umístěné na budově na pozemku parc. č. 1 v k.ú. Jezdkovice, usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce č. 11/12/2019 ze dne 21. 11. 2019, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru
nemovitostí s právními účinky vkladu ke dni 19. 12. 2019, účetní doklady č. 20-002-00001 ze dne
13. 1. 2020 (předpis) a č. 20-801-00064 ze dne 20. 1. 2020 (úhrada).
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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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