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KUMSX029KF2X 
 

 

  
 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štáblovice,  
 IČ 00635448 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 25. 6. 2019. 
 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2019 bylo vykonáno dne 6. 5. 2020 kontrolní skupinou 
ve složení: 
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Eliška Švaňová kontrolor pověřený řízením 514/03/2019 2736 
Ing. Miroslava Šlégrová kontrolor 513/03/2019 2569 

 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 8. 2019 bylo vykonáno dne 16. 9. 2019, místem provedení 
přezkoumání hospodaření byl obecní úřad Štáblovice. 

 

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2019 dne 14. 8. 2019. 

 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 7. 5. 2020. 
 
 
Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření: 

- Ing. Tomáš Vavrečka, starosta 
- Bc. Hana Černá, účetní 

 
  

Čj.: MSK  57828/2020                     

Sp. zn.: 
KON/17356/2019/Sam 
113.1 V10   N 

 

Vyřizuje: Ing. Eliška Švaňová  
Telefon: 595 622 561  
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 operacích: 

- odměňování členů zastupitelstva obce, 
- volby do Evropského parlamentu, 
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2019, 
- pořízení elektromobilu. 

 
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) 

- závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti, 
- územní celek nesprávně účtoval o pořízeném hmotném dlouhodobém majetku. 

 
 byly dle § 10 odst. 3 písm. c) zjištěny: 

C2 - Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního 
celku stanovených zvláštními právními předpisy   

- rozpočtové opatření nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.  
 
C5 - Nedostatky spočívající v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání  
a při přezkoumání za předcházející roky 

- rozpočtové opatření nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje, 
- územní celek nesprávně účtoval o pořízeném hmotném dlouhodobém majetku. 

 
 
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) 

3,87 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 3.041.990,79) 

9,74 % 

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

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky     19,33 % 
  

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 % 
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.  
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B. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření  
za rok 2019 
 
B.1  
Obec zpracovala návrh závěrečného účtu, který byl zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce 
od 26. 5. 2019. Tento návrh však neobsahoval informace o dotacích, které obec poskytla subjektům na základě 
jejich žádostí.  
Zjištěný stav není v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. 
 
B.2  
Ověřením předložených účetních dokladů obce bylo zjištěno, že obec nesprávně zaúčtovala: 

- účetním dokladem č. 219285 ze dne 25. 4. 2019 pořízení výčepního zařízení na účet 501 - Spotřeba 
materiálu (správně patří účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku), 

- účetním dokladem č. 519044 ze dne 11. 3. 2019 pořízení nábytku na účet 028 - Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek, a to jako soubor stolů, soubor židlí a soubor lavic. Soubor stolů byl v hodnotě  
Kč 50.000,-, což neodpovídá limitu pro zařazování na účet 028. Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. na účet 
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek se zařazují movité věci, nepřevyšující částku Kč 40.000,-.  
Z výše uvedeného vyplývá, že soubor stolů v hodnotě Kč 50.000,- měl být zaúčtován na účet 022 - 
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí, 

Zjištěný stav není v souladu s § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb.  
 
B.3 
V rámci přezkoumání hospodaření obce byl ověřen postup rozpočtování konkrétních realizovaných projektů  
a finančních operací, při nímž bylo zjištěno: 

- obec uzavřela dne 6. 2. 2018 smlouvu o dílo se společností Agist s.r.o na akci "Stavební úpravy  
a nástavba objektu par. č. 465/3, kat. úz. Štáblovice, spojená se změnou v užívání ze skladu  
na hasičskou zbrojnici a sběrnu tříděných odpadu" na částku Kč 6.020.000,- bez DPH s termínem 
ukončení do 31. 12. 2019. Schválený rozpočet na rok 2019 neobsahoval na příslušných odd/pa 3725 - 
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů a 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dostatečné 
finanční prostředky na úhradu dodavatelských faktur (rozpočtováno 3.000 tis. Kč, v roce 2019 doplatek 
dle smlouvy cca 4.413 tis. Kč), 

- obec uzavřela dne 12. 6. 2019 kupní smlouvu se společností EcoFuture s.r.o. na koupi elektromobilu  
ve výši Kč 1.315.754,-. Na koupi elektromobilu byla přiznána dotace od Státního fondu životního 
prostření, rozhodnutí č. 11931821 ze dne 17. 12. 2018 ve výši Kč 600.000,-. Dotace nebyla zapojena 
do příjmu ve schváleném rozpočtu a nebylo provedeno rozpočtové opatření, obsahující dotaci, 

- obec obdržela dne 3. 5. 2019 finanční prostředky na volby do evropského parlamentu ve výši  
Kč 29.000,- (účetní doklad č. 119425 ze dne 3. 5. 2019). Dotace byla zapojena do rozpočtu  
ve výdajové části rozpočtovým opatřením č. 2 schváleným zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2019 a jen 
ve výši Kč 18.250,-, tedy až po uskutečnění výdajů a to v nesprávné výši. 

U výše uvedených akcí nebylo zajištěno financování před uskutečněním výdajů. 
Zjištěný stav není v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. 
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Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání 
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 8. 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. 
  
Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání, které byly do konce 
přezkoumávaného období napraveny 
   
Nedostatek 
Usnesením zastupitelstva obce ze dne 25. 3. 2019 byly neuvolněným členům zastupitelstva obce navýšeny 
odměny, a to s účinností od 1. 4. 2019. Ověřením mzdových listů členů zastupitelstva obce bylo zjištěno, že 
toto navýšení nebylo do vyplácení odměn zahrnuto a odměny jsou vypláceny stále v původní výši. 
Opatření 
Nesprávně vyplacené částky byly jednorázově doplaceny v rámci odměn za měsíc září 2019 (ověřeny byly 
výplatní lístky osobní čísla 26, 61, 18, 60 a 62). 
  
Nedostatek 
Ověřením účetních dokladů např. č. 619021 ze dne 3. 5. 2019, č. 519016 ze dne 4. 2. 2019, č. 119142 ze dne 
5. 2. 2019, č. 519090 ze dne 24. 4. 2019, č. 119439 ze dne 6. 5. 2019, č. 219285 ze dne 25. 4. 2019 a všech 
účetních dokladů za měsíc srpen 2019 (pokladní doklady) bylo zjištěno, že neobsahují podpis osoby odpovědné 
za účetní případ.  
Opatření 
Namátkově vybrané účetní doklady obsahovaly podpisy odpovědných osob (účetní doklady č. 119595 ze dne 
17. 6. 2019, č. 119222 ze dne 1. 3. 2019, č. 119765 a 119766 ze dne 23. 7. 2019, č. 619034 ze dne  
30. 6. 2019, č. 419002 ze dne 28. 2. 2019 a č. 219288 ze dne 29. 4. 2019). 
 
Nedostatek 

- Ověřením přijaté dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu ve výši Kč 29.000,-, 
bylo zjištěno, že účetním dokladem č. 619021 ze dne 3. 5. 2019 byla nesprávně zaúčtována do výnosů 
celá výše přijaté dotace, tj. Kč 29.000,-. Skutečné výdaje na volby však činily jen Kč 16.441,-.  
Na výnosový účet se účtuje jen výše skutečně použitá výše dotace, 

- Obec zaslala dne 1. 7. 2019 předběžné vyúčtování voleb na částku Kč 16.441,-, ve výkazu FIN 2-12 M  
k 31. 8. 2019 bylo na odd/pa 6117 vykazováno čerpání ve výši Kč 16.756,-. 

Opatření 
- Obec přeúčtovala nesprávně zaúčtovanou celou část přijaté dotace a na výnosový účet zaúčtovala jen 

skutečně použitou část dotace ve výši Kč 16.756,- (účetní doklad č. 619073 ze dne 31. 12. 2019 – 
zrušení nesprávně zaúčtovaného dokladu, č. 619068 ze dne 31. 12. 2019 – zaúčtování do výnosů 
správné částky), 

- Dále byla opravena rozpočtová skladba tak, aby částka uvedená na závěrečném vyúčtování dotace 
odpovídala vykazovaným částkám ve výkazu FIN 2-12 M - ověřeny byly účetní doklady č. 619073  
a 619068 ze dne 31. 12. 2019. 

  
Nedostatek 
Ověřením předložených účetních dokladů obce bylo zjištěno, že obec nesprávně zaúčtovala: 

- účetním dokladem č. 619006 ze dne 14. 3. 2019 pořízení taneční parketu vlastní činnosti na účet 408 - 
Opravy významných minulých období (správně patří účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku), 
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Opatření 
Nesprávné účtování pořízení tanečního parketu bylo opraveno účetním dokladem č. 619043 ze dne 17. 9. 2019, 
účtování nesprávné částky u pořízení výčepního zařízení bylo opraveno účetním dokladem č. 619048 ze dne  
30. 9. 2019. 
  
Dále bylo ověřením výpisu z úvěrového účtu u Komerční banky zjištěno, že ve dnech 4. 1., 31. 1., 1. 4., 2. 5., 
30. 5. a 11. 7. 2019 byly uhrazeny dodavatelské faktury v celkové výši Kč 963.505,-. O těchto úhradách nebylo 
účtováno ke dni okamžiku uskutečnění účetního případu, tj. ke dni platby závazku. Úhrady dodavatelských 
faktur byly zaúčtovány účetním dokladem č. 619035 ze dne 22. 7. 2019. Obec je povinna vyhotovovat účetní 
doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují. 
Opatření 
Úhrady faktur z úvěrového účtu u Komerční banky jsou již účtovány ke dni okamžiku uskutečnění účetního 
případu, ověřeno na výpisech ze dne 17. 10. a 27. 11. 2019. 
   
Nedostatek 
Obec uzavřela dne 17. 12. 2018 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2019  
se subjektem Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace  
na částku Kč 300.000,-. Dotace je určena na nákup vybavení tříd a na elektrickou energii a byla schválená 
zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2018, usnesení č. 2/2018. Obec nedoložila žádost o poskytnutí dotace,  
na základě které mělo zastupitelstvo obce rozhodovat o poskytnutí finančních prostředků. Dotaci lze poskytnout 
na základě žádosti o poskytnutí dotace. 
Opatření 
Obec doložila žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Štáblovice Masarykovy základní školy a mateřské 
školy Melč, okres Opava, příspěvková organizace ze dne 4. 12. 2018 na částku Kč 300.000,-. 
 
Nedostatek 
Obec má zpracovaný rozpočtový výhled na léta 2016 - 2020. Dne 22. 2. 2018 byla uzavřena smlouva o úvěru 
s Komerční bankou, a.s. na poskytnutí úvěru ve výši Kč 4.000.000,-. Úvěr bude dle smlouvy splácen od ledna 
2019 do února 2028. Informace o splátkách úvěru nebyla uvedena v rozpočtovém výhledu, který má obsahovat 
údaje o dlouhodobých závazcích a jejich dopadu na hospodaření územního celku po celou dobu trvání závazku. 
Opatření 
Obec zpracovala nový střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022, ve kterém jsou již uvedeny 
dlouhodobé závazky - veřejné osvětlení a úvěr. 
 
Nedostatek 
Ověřením mzdového listu: 

- neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty (os. č. 59) bylo zjištěno, že 
odměna nebyla v období leden - září vyplacena v souladu se zákonem, tj. její výše nedosahovala 
alespoň 0,3násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce, 

- uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci místostarosty obce (os. č. 1) bylo zjištěno, 
že odměna v měsíci lednu 2019 nebyla vyplacena ve výši stanovené v příloze k nařízení vlády č. 
318/2017 Sb.  

Opatření 
- odměna neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty byla vyplacena v rámci 

odměn za měsíc září 2019 (ověřen byl výplatní lístek za měsíc září 2019 - os. č. 59), 
- odměna za měsíc leden 2019, která náležela uvolněnému místostarostovi byla doplacena v rámci 

odměn za měsíc říjen 2019 (ověřen mzdový list os. č. 1 za rok 2019). 
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Nedostatek 
Obec uzavřela dne 1. 2. 2019 a 1. 5. 2019 dohody o provedení práce se členy zastupitelstva obce, aniž by 
zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu. 
Opatření 
Zastupitelstvo obce usnesením č. 5/2019 ze dne 23. 9. 2019 vyjádřilo souhlas se vznikem pracovněprávního 
vztahu mezi obcí a členy zastupitelstva obce. 
  
 
 
Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání, které nebyly do konce 
přezkoumávaného období napraveny 
 
Nedostatek 
V rámci přezkoumání hospodaření obce byl ověřen postup rozpočtování konkrétních realizovaných projektů  
a finančních operací, při nímž bylo zjištěno: 

- obec uzavřela dne 6. 2. 2018 smlouvu o dílo se společností Agist s.r.o na akci "Stavební úpravy  
a nástavba objektu par. č. 465/3, kat. úz. Štáblovice, spojená se změnou v užívání ze skladu  
na hasičskou zbrojnici a sběrnu tříděných odpadu" na částku Kč 6.020.000,- bez DPH s termínem 
ukončení do 31. 12. 2019. Schválený rozpočet na rok 2019 neobsahoval na příslušných odd/pa 3725 - 
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů a 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dostatečné 
finanční prostředky na úhradu dodavatelských faktur (rozpočtováno 3.000 tis. Kč, v roce 2019 doplatek 
dle smlouvy cca 4.413 tis. Kč), 

- obec uzavřela dne 12. 6. 2019 kupní smlouvu se společností EcoFuture s.r.o. na koupi elektromobilu  
ve výši Kč 1.315.754,-. Na koupi elektromobilu byla přiznána dotace od Státního fondu životního 
prostření, rozhodnutí č. 11931821 ze dne 17. 12. 2018 ve výši Kč 600.000,-. Dotace nebyla zapojena 
do příjmu ve schváleném rozpočtu a nebylo provedeno rozpočtové opatření, obsahující dotaci, 

- obec obdržela dne 3. 5. 2019 finanční prostředky na volby do evropského parlamentu ve výši  
Kč 29.000,- (účetní doklad č. 119425 ze dne 3. 5. 2019). Dotace byla zapojena do rozpočtu  
ve výdajové části rozpočtovým opatřením č. 2 schváleným zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2019 a jen 
ve výši Kč 18.250,-, tedy až po uskutečnění výdajů a to v nesprávné výši. 

U výše uvedených akcí nebylo zajištěno financování před uskutečněním výdajů. 
Opatření 
Přijaté opatření nebylo splněno, viz bod B.3 
 
Nedostatek 
Ověřením předložených účetních dokladů obce bylo zjištěno, že obec nesprávně zaúčtovala: 

- účetním dokladem č. 219285 ze dne 25. 4. 2019 pořízení výčepního zařízení na účet 501 - Spotřeba 
materiálu (správně patří účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku), 

- účetním dokladem č. 519044 ze dne 11. 3. 2019 pořízení nábytku na účet 028 - Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek, a to jako soubor stolů, soubor židlí a soubor lavic. Soubor stolů byl v hodnotě  
Kč 50.000,-, což neodpovídá limitu pro zařazování na účet 028. Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. na účet 
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek se zařazují movité věci, nepřevyšující částku Kč 40.000,-.  
Z výše uvedeného vyplývá, že soubor stolů v hodnotě Kč 50.000,- měl být zaúčtován na účet 022 - 
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí. 

Opatření 
Přijaté opatření nebylo splněno, viz bod B.2 
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C. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných  
při přezkoumání hospodaření v předchozích letech 
  
Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 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 24. 6. 2019.  
Všechna přijatá opatření byla splněna. 
 
Nedostatek 
Ověřením přijaté dotace na volby do zastupitelstev obcí a do senátu ve výši Kč 50.750,- bylo zjištěno: 

- starosta obce schválil dne 19. 9. 2018 rozpočtové opatření č. 6 pouze v oblasti příjmu na položku 4111 
– Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR, 

- výdaje na volby (odd/pa 6115) byly schváleny rozpočtovým opatřením č. 7 schváleným starostou obce 
dne 31. 10. 2018 a to pouze ve výši Kč 48.000,-, 

- účetními doklady č. 618077 ze dne 27. 11. 2018 (Kč 2.808,-) a č. 618060 ze dne 22. 11. 2018 (Kč 
31.505,-) byly do výnosu zaúčtovány skutečně použité finanční prostředky ve výši Kč 34.312,-, ve 
výkazu Fin 2-12 M k 31. 12. 2018 byly na odd/pa 6115 vykazovány výdaje ve výši Kč 34.012,-, 

- obec nedoložila dohodu o provedení práce na obálkování a roznos hlasovacích lístků a předběžné 
vyúčtování voleb. 

Opatření 
Splnění přijatého opatření bylo ověřeno u dotace na volby do Evropského parlamentu, skutečně použité 
prostředky zaúčtovány do výnosů účetním dokladem č. 619068 ze dne 31. 12. 2019, dále byla doložena 
dohoda o provedení práce. 
 
Nedostatek 
Obec uzavřela dne 26. 11. 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Agist s.r.o ze dne 6. 2. 2018  
na akci "Stavební úpravy a nástavba objektu par. č. 465/3, kat. úz. Štáblovice, spojená se změnou v užívání  
ze skladu na hasičskou zbrojnici a sběrnu tříděných odpadu" na částku Kč 6.020.000,- bez DPH. Obec dodatek 
nezveřejnila do 15 dnů od jeho uzavření na profilu zadavatele. Dodatek nebyl ke dni závěrečného přezkoumání 
hospodaření zveřejněn. Na profilu zadavatele se zveřejňují uzavřené smlouvy v hodnotě nad Kč 500.000,-  
bez DPH. 
Opatření 
Předmětný dodatek č. 1 uzavřený dne 26. 11. 2018 byl dodatečně zveřejněn dne 3. 7. 2019 a dále bylo 
ověřeno zveřejnění kupní smlouvy ze dne 12. 6. 2019 na pořízení elektromobilu - zveřejněna dne 21. 6. 2019. 
 
Nedostatek 
Ověřením mzdového listu neuvolněného člena zastupitelstva obce (osobní číslo 17), který vykonával funkci 
místostarosty a jemuž zanikl mandát, nebylo poskytnuto odchodné. 
Opatření 
Odchodné neuvolněného člena zastupitelstva, jemuž zanikl mandát, bylo vyplaceno v rámci mezd za měsíc 
duben 2019 a to dne 14. května 2019, dokladem č. 119462 (převodem částky na účet člena zastupitelstva). 
 
Nedostatek 
Obec uzavřela v minulých obdobích smlouvy: 

- dne 31. 5. 2016 smlouvu o pronájmu se společností Černin s.r.o., Budišov nad Budišovkou,  
na pronájem pracovního stroje typ MK7, sjednané nájemné Kč 500.000,-- bez DPH na období od 1. 6.  
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do 31. 12. 2016. Dne 19. 12. 2016 byla výše uvedená nájemní smlouva prodloužena na období od 1. 1.  
do 30. 4. 2017, nájemné na toto období činí Kč 200.000,-- bez DPH.  

- dne 29. 4. 2017 „Prodloužení smlouvy o pronájmu zvláštního vozidla ze dne 31. 5. 2016“, a to od 1. 5. 
2017 do 31 8. 2017 za Kč 200.000,-- bez DPH, ta nebyla zveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku 
veřejných zakázek.  

Smlouvy včetně dodatků nebyly zveřejněny na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek.  
Opatření 
Smlouva o pronájmu zvláštního vozidla ze dne 31. 5. 2016 včetně prodloužení smlouvy ze dne 29. 4. 2017 byla 
ukončena. Byla uzavřena kupní smlouva najatého předmětu smlouvy ze dne 27. 10. 2017. Kupní smlouva byla 
zveřejněna na profilu zadavatele dne 16. 11. 2017. 
Přijaté opatření dále ověřeno na kupní smlouvě ze dne 12. 6. 2019 na pořízení elektromobilu, kupní smlouva 
zveřejněna na profilu zadavatele dne 21. 6. 2019. 
 
Nedostatek 
Starosta obce provedl rozpočtové opatření č. 9, kterým byly navýšeny výdaje na odd/pa 6112 - Odměny 
členům zastupitelstva o Kč 160.000,- (není uvedeno datum schválení). Obec doložila pověření, ve kterém je 
uvedeno: "Zastupitelstvo obce Štáblovice pověřuje starostu obce pana Ing Tomáše Vavrečku k provádění 
rozpočtových opatření během celého volebního období 2018-2022, a to v příjmech i výdajích neomezeně, též  
v oblasti financování (8115). Veškerá provedená rozpočtová opatření budou dána zastupitelstvu obce  
na vědomí na nejbližším konaném zastupitelstvu. Projednáno a schváleno na jednání Zastupitelstva obce 
Štáblovice č. 2/2018 dne 17. 12. 2018". 
Ověřením zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 12. 2018 bylo zjištěno, že o delegování pravomoci 
schvalovat rozpočtová opatření na starostu obce nebylo projednáno a tato pravomoc nebyla schválena. 
Starosta obce tedy provedl rozpočtové opatření nad rámec své pravomoci. 
Opatření 
Zastupitelstvo obce pověřilo dne 24. 6. 2019 starostu obce prováděním rozpočtových opatření, a to v max. výši 
1 mil. Kč na straně příjmů, výdajů i financování a usnesením č. 6/2010 ze dne 16. 12. 2019 tuto pravomoc 
konkretizovalo a doplnilo. 
 
  
 

D. Upozornění 
 

- Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost obratům účtů 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek  
a 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v návaznosti na obraty účtu 558 - Náklady z drobného 
dlouhodobého majetku tak, aby pořízení drobného dlouhodobého majetku bylo zaúčtováno na tyto 
účty. 

 
V rámci dílčího přezkoumání hospodaření byla dále předána doporučení, ke kterým již územní celek přijal 
opatření:  

- Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost kontrole zůstatků účtů skupiny 68x v návaznosti na údaje 
uvedené ve výkazu FIN 2-12 M (sloupec 3 – výsledek od počátku roku). 
Opatření 
K 31. 12. 2019 je již vše vykazováno správně - ověřeny byly zůstatky účtů skupiny 68x v návaznosti  
na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 M k 31. 12. 2019. 
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- Upozorňujeme na skutečnost, že rozsah rozpočtových opatření, která provádí v souladu s § 102 zákona 
č. 128/2000 Sb. starosta obce, je nutno stanovit jednoznačně tak, aby bylo možno posoudit, zda 
nedošlo k překročení svěřené pravomoci. 
Opatření 
Usnesením ZO č. 6/2010 ze dne 16. 12. 2019 bylo specifikováno pověření starosty obce k provádění 

rozpočtových opatření. 
 
 
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. 
  
 
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 
 
 
Datum vyhotovení: 7. 5. 2020 
 
 
Zprávu zpracovaly: 

Ing. Eliška Švaňová, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Miroslava Šlégrová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
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Seznam předložených dokumentů: 
 
odměňování 

- mzdový list neuvolněného člena zastupitelstva obce (osobní číslo 59) za období leden - září 2019 
(fotokopie), 

- mzdový list uvolněného člena zastupitelstva obce (osobní číslo 1) za měsíc leden - září 2019 
(fotokopie), 

- podklad pro výpočet nároku neuvolněného člena zastupitelstva obce po zániku mandátu, čestné 
prohlášení člena zastupitelstva obce, vyplaceno účetním dokladem č. 119462 ze dne 14. 5. 2019, 

- usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 11. 2018 - stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
obce s účinností od 9. 11. 2018, 

- dohody o provedení práce uzavřené dne 1. 2. 2019 a 1. 5. 2019 (pomocné práce na obecním úřadu)  
se členy zastupitelstva obce, 

- usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 3. 2019 - stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
obce s účinností od 1. 4. 2019 (fotokopie), 

- mzdové listy členů zastupitelstva obce za období leden - září 2019 (fotokopie), 
- výplatní lístky (osobní čísla 1, 26, 61, 18, 60 a 62) za září 2019 - oprava nedostatků zjištěných v rámci 

dílčího přezkoumání hospodaření, 
- mzdový list os. č. 1 za rok 2019 - oprava nedostatku zjištěného v rámci dílčího přezkoumání 

hospodaření, 
 
volby do Evropského parlamentu 

- ÚZ 98348 – dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu ve výši Kč 29.000,-, účetní 
doklad č. 119425 ze dne 3. 5. 2019 – příjem finančních prostředků (fotokopie), 

- předběžné vyúčtování voleb ze dne 1. 7. 2019 na Kč 16.441,- (fotokopie), 
- účetní doklady, týkající se čerpání dotace, 
- rozpočtové opatření č. 2 schválené zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2019 a zveřejněné  

na internetových stránkách obce v části obecní úřad, sekci rozpočet dne 27. 6. 2019 (fotokopie), 
- účetní doklady č. 619073 a 619068 ze dne 31. 12. 2019 - oprava nesprávně zaúčtované částky použité 

dotace na výnosový účet, 
- účetní doklad č. 120188 ze dne 5. 2. 2020 - vratka nepoužité části dotace ve výši Kč 12.244,--, 

 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2019 

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2019 s Masarykovou základní školou  
a mateřskou školou Melč, okres Opava, příspěvkovou organizaci ze dne 17. 12. 2018 na Kč 300.000,- 
(fotokopie), dotace schválená zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2018, usnesení č. 2/2018, vyúčtování 
do 31. 12. 2019, účetní doklad č. 119524 ze dne 29. 5. 2019 a č. 119657 ze dne 3. 7. 2019 - platba, 

- žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Štáblovice Masarykovy základní školy a mateřské školy 
Melč, okres Opava, příspěvková organizace ze dne 4. 12. 2018 na částku Kč 300.000,-, 

 
pořízení elektromobilu 

- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu - oznámení výběrového řízení zaslané 3 subjektům (podací 
arch o odeslání zadávací dokumentace ze dne 1. 4. 2019), jmenování hodnoticí komise a pověření  
k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8. 4. 2019, seznam doručených a přijatých 
nabídek od 2 uchazečů ze dne 15. 4. 2019, presenční listina a prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti 
ze dne 15. 4. 2019, posuzování nabídek ze dne 15. 4. 2019, protokol o jednání hodnoticí komise ze dne 
15. 4. 2019, vyhodnocení předložených nabídek ze dne 15. 4. 2019, zpráva o posouzení kvalifikace, 
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posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15. 4. 2019, rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 25. 4. 2019 
(vybrána společnost EcoFuture s.r.o.), oznámení o výběru dodavatele ze dne 29. 4. 2019,  

- zajištění organizace výběrového řízení bylo na základě objednávky ze dne 18. 1. 2019 zadáno  
Bc. Michaele Karáskové (IČ: 882 65 510), 

- kupní smlouva byla uzavřena se společností EcoFuture s.r.o. dne 12. 6. 2019, dodávka automobilu je 
dle smlouvy stanovena do 90 dnů od podpisu smlouvy, cena Kč 1.315.754,-- vč. DPH, smlouva byla 
zveřejněna na profilu zadavatele dne 21. 6. 2019, budoucí výdaj je kryt částečně schváleným 
rozpočtem a dále rozpočtovým opatřením č. 2 schváleným zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2019, 
opatření zveřejněno dne 27. 6. 2019 (fotokopie kupní smlouvy a rozpočtového opatření č. 2), 

- pořízení elektromobilu bude částečně kryto z dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí - 
akceptace žádosti ze dne 14. 11. 2018, rozhodnutí č. 11931821 o poskytnutí finančních prostředků  
ve výši Kč 600.000,-- bylo doručeno dne 17. 12. 2018 (fotokopie rozhodnutí), 

- účetní doklady: č. 519252 ze dne 17. 9. 2019 (předpis faktury přijaté), č. 1191034 ze dne 19. 9. 2019 
(úhrada), č. 619051 ze dne 24. 9. 2019 (zařazení na majetkový účet), č. 610050 ze dne 23. 9. 2019 
(dohad investiční dotace), inv. č. 423, 

 
rozpočet a závěrečný účet 

- návrh rozpočtu obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 14. 11.  
do 17. 12. 2018, 

- rozpočet obce na rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2018, bod 6 a zveřejněn  
na internetových stránkách obce v části obecní úřad, sekci rozpočet dne 18. 12. 2018, 

- rozpočtový výhled pro obec Štáblovice na léta 2016 - 2020 zveřejněn na internetových stránkách obce 
v části obecní úřad, sekci rozpočet dne 1. 12. 2016 (fotokopie), 

- návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 26. 5. 2019 
dosud (fotokopie), 

- závěrečný účet obce za rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2019, bod 4 a to s výhradou 
a zveřejněn na internetových stránkách obce, v části obecní úřad, sekci závěrečný účet dne  
27. 6. 2019, 

- usnesení ZO č. 6/2010 ze dne 16. 12. 2019 - pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření 
ve stanoveném rozsahu a pouze v měsíci, ve kterém nezasedá zastupitelstvo obce, 

- návrh střednědobého výhledu obce na roky 2020 - 2022 zveřejněn na úřední desce a internetových 
stránkách obce od 6. 9. 2019 dosud, 

- střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 schválen zastupitelstvem obce dne 23. 9. 2019 
a zveřejněn na internetových stránkách obce v části obecní úřad, sekci rozpočet dne 26. 9. 2019, 

 
finanční a jiné výkazy  

- pokladní deník k 31. 8. 2019 v návaznosti na zůstatek účtu 261 - Pokladna, 
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 8. 2019 v Kč, 
- výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 8. 2019 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 8. 2019 v Kč, 
- výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2019 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2019 v Kč, 
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2019 v Kč, 

 
účetnictví 

- účetní doklady č. 619021 ze dne 3. 5. 2019 (fotokopie), č. 519016 ze dne 4. 2. 2019 (fotokopie),  
č. 119142 ze dne 5. 2. 2019 (fotokopie), č. 610008 ze dne 18. 3. 2019 (fotokopie), č. 519090 ze dne 
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24. 4. 2019, č. 119439 ze dne 6. 5. 2019, č. 219285 ze dne 25. 4. 2019 (fotokopie) a účetní doklady  
za měsíc srpen 2019 (pokladní doklady - fotokopie dokladu č. 219545 a 219546), 

- účetní doklady č. 619006 ze dne 14. 3. 2019, č. 219285 ze dne 25. 4. 2019, č. 519044 ze dne  
11. 3. 2019, týkající se nesprávného účtování (fotokopie), 

- výpisy z úvěrového účtu u Komerční banky ze dne 4. 1., 31. 1., 1. 4., 2. 5., 30. 5. a 11. 7. 2019 
(fotokopie), 

- účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2018 schválená zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2019, bod 5, 
- účetní doklady č. 119595 ze dne 17. 6. 2019, č. 119222 ze dne 1. 3. 2019, č. 119765 a 119766 ze dne 

23. 7. 2019, č. 619034 ze dne 30. 6. 2019, č. 419002 ze dne 28. 2. 2019 a č. 219288 ze dne  
29. 4. 2019 - ověření nápravy nedostatku zjištěného v rámci dílčího přezkoumání hospodaření (podpisy 
odpovědných osob na účetních dokladech), 

- vazba zůstatků účtů 681 a 682, 684, 686 a 688 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob, 
právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených 
daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 M k 31. 12. 2019 (sloupec 3 - 
výsledek od počátku roku), 

- účetní doklad č. 619048 ze dne 30. 9. 2019 - oprava částky u výčepního zařízení, 
- účetní doklad č. 619043 ze dne 17. 9. 2019 - oprava účtu u tanečního parketu, 

 
pořízení majetku obce 

- pártystan – inv. č. DDHM100255, účetní doklad č. 519016 ze dne 4. 2. 2019 – předpis závazku,  
č. 119142 ze dne 5. 2. 2019 – platba, č. 619008 ze dne 18. 3. 2019 – zařazení do majetku, 

- informační tabule – inv. č. DDHM100261, účetní doklad č. 519090 ze dne 24. 4. 2019 – předpis 
závazku a zařazení do majetku, č. 119439 ze dne 6. 5. 2019 - platba,  

- stroboskopický maják – inv. Čč DDHM100251, účetní doklad č. 219051 ze dne 23. 1. 2019 – platba  
a zařazení do majetku, 

- stoly, lavice a židle – inv. č. DDHM100256 – 258, účetní doklad č. 519044 ze dne 11. 3. 2019 – předpis 
závazku, č. 119248 ze dne 13. 3. 2019 – platba, kupní smlouva ze dne 15. 1. 2019 na Kč 100.000,-, 
fakturace souhlasí na kupní smlouvu, 

- výčepní zařízení – inv. č. DDHM100259, účetní doklad č. 219285 ze dne 25. 4. 2019 – platba a zařazení 
do majetku, 

 
dokontrolovaná písemnost z minulých let - akce "Stavební úpravy a nástavba objektu par. č. 
465/3, kat. úz. Štáblovice, spojená se změnou v užívání ze skladu na hasičskou zbrojnici a sběrnu 
tříděných odpadu" 

- smlouva o dílo se společností Agist s.r.o ze dne 6. 2. 2018 na částku Kč 6.020.000,- bez DPH, realizace 
do 31. 12. 2019, dodatek č. 1 dne 26. 11. 2018 - navýšení ceny díla na Kč 6.357.490,95 bez DPH,  

- účetní doklady č. 518356 ze dne 6. 12. 2018 a č. 518365 ze dne 31. 12. 2018 - předpis závazku, platby 
z úvěrového účtu ve dnech 4. 1. a 31. 1. 2019, 

- účetní doklady č. 519054 ze dne 5. 3. 2019, č. 519081 ze dne 10. 4. 2019, č. 519135 ze dne  
9. 5. 2019, č. 519169 ze dne 19. 6. 2019, č. 519188 ze dne 4. 7. 2019 - předpis závazku, úhrady  
z úvěrového účtu ve dnech 1. 4., 2. 5., 30. 5. a 11. 7. 2019 a účetní doklad č. 119794 ze dne  
25. 7. 2019 - platba, 

- účetní doklady č. 519326 ze dne 6. 11. 2019 a č. 519268 ze dne 19. 9. 2019 – předpis, č. 1191226  
ze dne 27. 11. 2019 a č. 1191110 ze dne 17. 10. 2019 – platba, 

- zastupitelstvo obce dne 23. 9. 2019, usnesením č. 5/2019 vzalo na vědomí ukončení smlouvy  
se společností Agist, s.r.o., 
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další náklady 
- autorský dozor - účetní doklad č. 519107 ze dne 13. 5. 2019 – předpis závazku, č. 119514 ze dne  

27. 5. 2019 – platba, mandátní smlouva č. 01/2018 ze dne 22. 2. 2018 na autorský dozor na akci, 
- konzultace, úprava projektu – účetní doklad č. 518057 ze dne 15. 3. 2018 – předpis závazku, č. 118273 

ze dne 21. 3. 2018 - platba, 
  
veřejnoprávní smlouvy 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu se subjektem Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu Štáblovice IČ 75045222 ze dne 2. 4. 2019 na Kč 20.000,- na úhradu běžných výdajů spojených  
s výdaji na činnost, realizace a vyúčtování do 31. 10. 2019, dotace schválena zastupitelstvem obce dne 
25. 3. 2019, bod 6, účetní doklad č. 119999 ze dne 9. 9. 2019 - platba, žádost ze dne 6. 3. 2019, 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu se subjektem SK Štáblovice IČ 22685766 ze dne 2. 4. 2019  
na Kč 50.000,- na úhradu běžných výdajů spojených s výdaji na činnost, realizace a vyúčtování  
do 31. 10. 2019, dotace schválena zastupitelstvem obce dne 25. 3. 2019, bod 6, účetní doklad  
č. 119373 ze dne 17. 4. 2019 – platba, žádost ze dne 4. 3. 2019, 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu se subjektem Tělocvičná jednota Sokol Štáblovice IČ 60337052 
ze dne 2. 4. 2019 na Kč 16.000,- na úhradu běžných výdajů spojených s výdaji na činnost, realizace  
a vyúčtování do 31. 10. 2019, dotace schválena zastupitelstvem obce dne 25. 3. 2019, bod 6, účetní 
doklad č. 119355 ze dne 12. 4. 2019 - platba, žádost ze dne 4. 3. 2019, 

- vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu obce - účetní doklad č. 619069 ze dne 31. 12. 2019, přehled 
poskytnutých dotací, 

 
majetkoprávní smlouvy 

- smlouva o nájmu sportovního areálu se subjektem SK Štáblovice, IČ 22685766 na pronájem pozemků 
p.č. 622/40, na němž stojí stavba bez č.p. (šatny s provozně sociálním zařízením), p.č. 622/32  
a 622/33 v k.ú. Štáblovice ze dne 1. 4. 2019, záměr pronájmu zveřejněn od 14. 2. do 9. 3. 2019, 
žádost ze dne 19. 2. 2019, účetní doklad č. 393013 ze dne 25. 4. 2019 – předpis pohledávky,  
č. 219297 ze dne 6. 5. 2019 – platba  

- nájemní smlouva se subjektem Chateau Stablowitz, s.r.o., IČ 0774320 na pronájem pozemků  
p.č. 618/2, na němž stojí stavba č.p. 181, p.č. 619, 618/3 a 622/34 v k.ú. Štáblovice ze dne 1. 5. 2019, 
záměr pronájmu zveřejněn od 5. 2. do 4. 3. 2019, žádost ze dne 11. 3. 2019, účetní doklad č. 393019 
ze dne 20. 5. 2019 – předpis pohledávky, č. 119555 ze dne 5. 6. 2019 – platba, 

- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavřená dne 16. 12. 2019 se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. (zastoupenou společností ReSpol s.r.o.) - předmětem věcného břemene je právo 
umístění, provozování, oprav a údržby zařízení distribuční soustavy - zemního kabelového vedení 
nízkého napětí na pozemku obce p.č. 680 v k.ú. Štáblovice, a to za úplatu Kč 1.000,--, schváleno 
zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2019, účetní doklady č. 320003 ze dne 28. 1. 2020 (předpisy 
pohledávky) a č. 120282 ze dne 27. 2. 2020 (úhrada), 

 
usnesení, zápisy, apod.  

- písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných v rámci přezkoumání 
hospodaření za rok 2018 ze dne 24. 6. 2019, 

- doplnění písemné informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných v rámci 
přezkoumání hospodaření za rok 2018 ze dne 17. 7. 2019, 

- informace o splnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných v rámci přezkoumání 
hospodaření za rok 2018 ze dne 30. 1. 2020, 
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mobilní ČOV  
- účetní doklad č. 519223 ze dne 23. 8. 2019 – předpis závazku, č. 119950 ze dne 26. 8. 2019 – platba, 

kupní smlouva s obci Raduň ze dne 23. 8. 2019 na koupi kontejnerové ČOV 50 EO a integrovaného 
hrubého předčištění IHPES 15 za Kč 338.993,60, předání předmětu do 30. 9. 2019, smlouvu projednalo 
zastupitelstvo dne 23. 9. 2019 usnesení č. 5/2019, 

 
inventarizace majetku a závazků 

- plán inventur stanovený starostou obce dne 16. 12. 2019, včetně jmenování inventarizačních komisí  
a seznamu inventarizačních identifikátorů, 

- inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2020, 
- inventurní soupisy účtů 112, 336, 231 a 321. 
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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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