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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Spálov,
IC 00298387 za rok 2019

v

Přezkoumání hospodaření měsţse za rok 2019 bylo provedeno
rozsahu stanoveném zákonem
č'42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve zněnípozdějších předpisů (dále jen zákon č. 42012004 Sb.) na základě písemné žádosti ze dne IL' 2' 2olg'
Dílčí

ant

ření k

Kontrolní skupina
Inq. Alexandra Klaimonová
Inq. Pavel Frank

no dne 4.

30. 9. 2019

tI'

20L9 kontrolní

Funkce

Pověření č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

s09/03/2019

2934
3753

slsl03l20L9

Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31' 12.2019 bylo vykonáno dne 27'
ve složení:

Kontľolní skupina

ve složení:

Identifikační
karta č.

4' Żo2o kontrolní skupĺnou
Identifikační
kaľta č.

Funkce

Pověření č.

Ing. Miroslava šlégrová

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

s09l03lz0r9
sr3l03l20rs

2569

Mgr. olga Nedopilová

kontrolor

70410312019

3723

Ing. Alexandra Klajmonová

Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Kontrolní úkon, jímžbylo přezkoumání zahájeno:
doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2019 dne 18' 10. 2019'
Posled n í kontrol n í ú kon předch źnejícívyhotoven í zprávy :
rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci měsţse dne 27. 4' 2020'

-

-

Zástupci územníhocelku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
Ludmila Sucháčková, starostka
Pavlína Sendlerová, účetní
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s $ 2 zákon a ć. 42ol2oo4 Sb.:
plněnípříjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžních operacç t'ýkajícíchse rozpočtových prostředků,
finančníoperaceĺýkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace/ týkajícíse sdružených prostředků,
finančníoperace' ýkajícíse cizích zdrĄü,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahr] ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtůmobcí,
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 nímžhospodaří územnícelek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládánís nimi,

ručenízazálvazţ ţzických a právnických osob,

zastavování moviých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené územním celkem,
ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední4 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 účetnictvíao odměňování,
souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účeluposkytnuté dotace nebo návratné finančníýpomoci a podmínek jejich použitĹ
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměĘ přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzoľku finančních,účetních
a majetkoprávních operací:
- realizace akce ''oprava místníkomunikace č.23c, Spálov",

-

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu,
smlouvy darovací.

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 5 2 a s 3 zákona ć, 42ol2oo4 sb.
nebyly dle s 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

a

A.2 ldentifikace ľizik vyplývajícíchze zjištěníuvedených ve zprávě

při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít

a

negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.
A.3 Podíly pohledáveĘ závazkű a zastaveného majetku
Dle předloŽených výkazů lze konstatovat, Že

o
.
.

podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,o0)
podíl zâvazkű na rozpočtu územníhocelku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 233.600,00)
podíl zastaveného majetku na cetkovém majetku územníhocelku

o,L6

o/o

2,27

o/o

o,oo

o/o

oroo

o/o

A.4 Rozpočtová odpovědnost měsĘse
a

podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtovéľoĘ

Dle předložených uýkazů lze konstatovat, že dluh územníhocelku nepřekročil k rozvahovému dni 60

%

průměru jeho příjmů za poslední4 rozpočtovéroky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných

při přezkoumání hospodaření za rok 2018

Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatĘ, nebyl
územnícelek povinen přijmout opatření k nápravě.

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o ýsledku dílčíhopřezkoumání hospodaření
i ýsledky konečného dílčíhopřezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevyl učuje dalšíkontrol n í zj štěníji ných kontrol ních orgán
i

ů

Všechny zapůjčenédokumenţ byly územnímu celku vráceny.
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je záľoveň návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územnícelek
nevyužije možnosti podat písemnéstanovisko dle s 6 odst. 1 písm. d) zákona č'.42ol2oo4 sb.
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zástupci územníhocelku prohlašujĹ že poskytli pravdivé a úplnéinformace
a o okolnostech vztahujících se k němu.

Datum vyhotovení:

o

předmětu přezkoumání

27.4' 2020

Zprávu zpracovali:
Ing. Alexandra Klajmonová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Miroslava šégrová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Mgr. olga Nedopilová,
Kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Pavel Frank,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
v zápisu z dílčíhopřezkoumání hospodaření

Seznam předložených dokumentů:
ľealizace akce ''oprava místníkomunikace č. 23c, Spálov''
- smlouva o dílo ze dne 1. B. 2019 (zhotovitelem SWIETELSKY stavebnís.r.o., odštěpný závod Dopravní

_
-

_

stavby MoRAVA, předmětem provedenístavby ''oprava místníkomunikace č. 23c, Spálov'', cena za dílo
Kč 847.568,63 bez DPH, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele od 1. 8. 2019, skutečně uhrazená
cena zveřejněna na profilu zadavatele od 25. 9.2019),

rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místnírozvoj ze dne 10' 9. 2019 (poskytnuto
Kč 717.890,-), zápis včetně usnesení č. 12010612019 ze zasedánízastupitelstva měsţse konaného dne
25. 6. 2019, účetnídoklad č. 18-802-00022 ze dne 26. 9. 20t9, závěrečnévyúčtováníprojektu
předložit do 30. 6.2020,

podklady k zadávacímu řízení - ýzva k podání nabídky ze dne 3.7.20t9 zveřejněná na profilu
zadavatele, včetně dokladů o odeslání 3 příjemcům, ustanovení komise pro otevírání, posouzení
a hodnocení nabídek ze dne L5' 7' 2019, seznam podaných nabídek, 5 přijat'ých nabídek, zpráva
z výběrového řízeníze dne 15' 7' 2019 a rozhodnutí o výběru nejvýhodnějšínabídky ze dne

15.7.20t9,

zápis včetně usnesení č. I2Ll06l2019 a č. 13510612019 ze zasedání zastupitelstva měsţse konaného
dne 25. 6. 2019 (vyhlášení veřejné zakázlł1 malého rozsahu a pověření starostky obce podpisem
smlouvy s vybraným uchazečem, jmenování hodnotícíkomise),
zápis o předání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částíze dne 30. B' 2019,
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účetnídokladyč. 19-001-00197 ze dne 1. 9' 20t9 (předpis faktury přijaté) a č. 19-801-00860 ze dne
30. 9. 2019 (úhrada faktury přijaté - uhrazeno Kč 1.025.558,28 včetně DPH, paragraf 2212),
finančníprostředky zajištěny v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019,
zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce ze dne 29' IL.2019 (vyúčtovánídotace zaslané MMR),
účetnídoklad č. 19-007-00108 ze dne 30. 11. 2019 (zaúčtovánídotace ve r'nýši Kč' 7I7.89o,_
do ýnosů),

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
- veřejnoprávní smlouva o poskţnutí dotace č.3l20I9 ze dne 20' 3.2019 uzavřená s obdarovaným
TJ Spálov z.s. za ričelem uvedeným v bodě III. smlouvy ve výši Kč 140.000,-, schváleno usnesením
zastupitelstva městyse č. A 7310412019 ze dne 19. 3' 20t9, smlouva zveřejněna na internetor,ných
stránkách obce dne 22. 3' 20L9, žádost o poskytnutí dotace ze dne 18. 3. 2019, účetnídoklad
č. 19-801-00289 ze dne 29. 3. 2019 (poskţnutídotace), finančníkrytízajištěnoschváleným rozpočtem

-

-

roku 2019 (paragraf 3419),

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2l20I9 ze dne 20.3.20t9 uzavřená s obdarovaným
Junák - český skaut, středisko odry z.s. za účelemuvedeným v bodě III. smlouvy, ve výši Kč 2o.ooo,-,
schváleno usnesením zastupitelstva městyse č. A7tl04l2019 ze dne 19. 3,2019, žádost o poskytnutí
dotace ze dne 8' 2. 20t9, účetnídoklad č. 19-801-00300 ze dne 3' 4.2019 (poskytnutí dotace),
finančníkrţízajištěno schváleným rozpočtem roku 2019 (paragraf 342Ĺ),

účetnídokladč.19-007-00I22zedne31.12.20t9 -zaúčtováníposkytnuýchdotacídonákladů,

účelovádotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parIamentu
- předběžné vyúčtováníze dne 8' 7' 2019 (účelovádotace na r'nýdaje spojené s volbami do Evropského
parlamentu, účelovýznak 98 348, poskytnuto Kč 2g.ooo,--, použito Kč 23.918,-, včetně účetních
dokladů a dohody o provedenípráce ze dne 9. 5' 2019, finančníkrytízajištěno upraveným rozpočtem,
rozpočtovéopatření č. 6 schválené starostkou dne 22.5. 2019, zveřejněno na internetoých stránkách
od 30. s. 2019),
_ účetnídoklad č. 19-007-00123 ze dne 31. 12' 2019 - zaúčtovánípoužitéčásti dotace ve ýši
Kč 23.918,-- do výnosů,

smlouvy darovací

-

-

s obdarovaným oĚcro, o.p.s. Ve \nýši Kč 1o.ooo,-,
schváleno usnesením zastupitelsWa měsţse č'. 7010412019 ze dne 19. 3. 20L9, účetnídoklad
č. 19-801-00300 ze dne 3. 4' 2019 (úhrada), finančníkrytí zajištěno schváleným rozpočtem roku 2019
(paragraf 3It4),
darovací smlouva ze dne 10' 5. 2019 uzavřená s ţzickou osobou ve uýši Kč 10.000,-, schváleno
usnesením zastupitelstva městyse č'. B4lo5ĺ20t9 ze dne 30' 4. 2019, účetnídoklad č. 19-801-00466
darovací smlouva ze dne 22' 3. zotg uzavřená

ze dne 20. 5. 2019 (úhrada), finančníkrytí zajištěno upraveným rozpočtem roku 2019 (paragraf 34Ż9),
rozpočtovéopatření č. 4 schválené starostkou městyse dne 26. 4' 2019 a zveřejněné na internetoých
stránkách městyse dne 6. 5. 2019,

rozpočet a závěľečný účet
- rozpočet na rok 2019 (zveřejněn na internetoých stránkách od 17' t2' 20Ĺ8, návrh zveřejněn
na úřední desce a internetoých stránkách od 23.11. 2018 do t7' 12' 20L8), zápis včetně usnesení
č' 29l02l20IB ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 11. tz.20t8,
- střednědobýýhled rozpočtu na rok 2020-2024 (zveřejněn na internetoých stránkách od 20. 2.2oL9,
návrh zveřejněn na úřednídesce a internetoých stránkách od 25. I. 20t9 do 12. 2' 2019), zápis
včetně usnesení č.54l03l20l9 ze zasedání zastupitelstva měsţse konaného dne 12. 2.2019,
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závěrečný účetza rok 2018 (zveřejněn na internetoých stránkách od 6. 5. 2019, návrh zveřejněn
na úřednídesce a internetoých stránkách od 1. 4. 2019 do 6. 5. 2019), zápis včetně usnesení
č. 86/05/2019 ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 30. 4' 2019,
zápis včetně usnesení č. 30l02l20IB a 3Il02l201B ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne
IL. 12.201B (stanovení rozsahu provádění rozpočtových opatření starostkou),

zřizenâ příspěvková organizace
- účetnízávěrka Základní školy a Mateřské školy Spálov, příspěvkovéorganizace sestavená
k 31. 12. 2018, zápis včetně usnesení č.89l05l20I9 ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne
30.4.20t9,
- zápis včetně usnesení č' 16ĺ0212018 ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 11. 12' 2018
(stanovení závazného ukazatele - neinvestičníhopříspěvku z rozpočtu na rok 2019 ve uýši
Kč 2.400.000 ,- Základní škole a Mateřské škole Spálov, příspěvkové organizaci), sdělení Základní škole
a Mateřské škole Spálov, příspěvkové organizaci ve věci stanovení závazného ukazatele ze dne
19. 12.2018,
- zápis včetně usnesení č' L37l07ĺ2019 ze zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 17. 9. 2019
(mimořádný příspěvek ve výši Kč 163.761,-- Základní škole a Mateřské škole Spálov, příspěvkové
organizaci na rozšířeníelektronického docházkového systému), sdělení Základní škole a Mateřské škole
Spálov, příspěvkové organizaci ve věci navýšenízávazného ukazatele ze dne 25.9.2019,
_ protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 13. 11. 20i9 (Základní škola a Mateřská
škola Spálov, příspěvková organizace), kontrola provedena k datu 31. 10. 2019,

odměňování členůzastupitelstva měsĘse

_
_

mzdové listy všech členůzastupite|stva městyse za leden ažzáŕí2019,
usnesení zastupitelsWa měsţse č. 25l02l20l8 ze dne It. Ĺ2.201B s účinnostíod 1. 1. 2019,

účetní
a finančnívýkazy
účetnízávěrkasestavená k 31. 12. 20t8, zápis včetně usnesení č,.52l03l20l9 zastupitelsWa měsţse
konaného dne 12. 2.2019,
rozvaha sestavená k 30. 9. 2019,
příloha rozvahy sestavená k 30. 9. 2019,
ýkaz pro hodnoceníplněnírozpočtuFin 2-L2ÎĄsestavený k 30. 9. 2019,
ýkaz zisku a ztráţ sestavený k 30. 9. 2019,
rozvaha sestavená k 31. 12. 2019,
příloha k rozvaze sestavená k 3I. 12. 20L9,
ýkaz pro hodnoceníplněnírozpočturin 2-L2M sestavený k 31. 12. 2019,
výkaz zisku aztráty sestavený k 31. 12' 2019,
kniha analytických a podrozvahových účtůza období t0 - t2l20l9,

smlouvy o převodech majetku
- kupní smlouva o převodu nemovitosti ze dne 16. 8. 2019 uzavřená s fyziclcými osobami na koupi
pozemků parc. č. t7ţl6, B00l2, I72l3, B75 a 94B v k. ú. Spálov, schváleno usnesením zastupitelstva
městyse č. 108/06/2019, t09l06l2019 a 110/0612019 ze dne 25.6' 20L9, vyrozuměnío provedeném
vkladu do katastru nemovitostí ze dne 19.9. z0I9, účetnídoklady č. 19-007-00069 ze dne 14. B. 2019
(předpis), č. 19-701-00443ze dne 14. B'2019, č. 19-701-00449ze dne 15' 8.2019, č.I9-70L-00472
ze dne 16. 8. 2019 (úhrady), č. 19-007-00081 ze dne 19. 9.2019 (zařazení majetku),
- směnná smlouva o převodu nemovitostí ze dne 14. 8' 2019 uzavřená se směnitelem fyzickou osobou
na směnu pozemku parc. č. 344912 v k. ú. Spálov ve vlastniďví městyse za pozemky parc. č. 16712,
ĺcl

595

o]] ]]]

Ía\ _t()5 ô]] l]b
1D DS iţr(lbĺscl

ltclnî.3
'I

.] ĺ)()

s'

www.msk.cz

čj.'

MSK

51oo8/2o2o

Sp.

zn.:

KoNl47B6l2019/Sam

v k. ú. Spálov, výše doplatku Kč 11.500,-, zveřejnění zámëru směny majetku měsţse
na úřednídesce v období od 9. 5' 2019 do 25' 6. 2019, schválení směny uvedených pozemků
zastupitelstvem měsĘse ze dne 25. 6. 2019 usnesení č' 11310612019, vyrozumění o provedeném
vkladu do katastru nemovitostí ze dne 19' 9. 2019, účetnídoklady č. 19-007-00068 (předpis),
B7B a BB1/2

č. 19-701-00446 ze dne 15. B. 2019 (úhrada), č. 19-007-00080 ze dne 2. 10. 2019 (zaŕazení/vyřazení
majetku),

směnná smlouva o převodu nemovitostí ze dne 15. B. 2019 uzavřená se směnitelem fyzickou osobou
na směnu pozemku parc. č. 3444ĺ2 v k. ú. Spálov ve vlastnictví městyse za pozemky parc. č. I79l5,
7I7 v k' ú. Spálov, r'nýše doplatku Kč 7.350,-, zveřejnění záměru směny majetku měsţse na úřední
desce v období od 9. 5. 2019 do 25. 6' 2019, schválení směny uvedených pozemků zastupitelstvem
městyse ze dne 25. 6.2019 usnesení č,' LI4l06l2019, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru
nemovitostí ze dne 19. 9. 2019, účetnídoklady č. 19-007-00067 ze dne 14. 8. 2019 (předpis),
č. 19-701-00442ze dne 14. B.2019 (úhrada), č. 19-007-00079ze dne 19.9.2019 (zaŕazenílvyŕazení
majetku),

smlouva o zániku věcného břemene - spoluužívánínemovitosti a kupnísmlouva o převodu nemovitosti

ze dne 28. 8. 20L9

s

ţzickými osobami na zánik věcného břemene na pozemku
v k. ú. Spálov, schváleno usnesením
zastupitelstva městyse č. Ifi|06l20l9 ze dne 25' 6' 2019, vyrozumění o provedeném vkladu
uzavřená

parc. č. IB2l4 v k. ú. Spálov a koupě pozemku parc. č. I82l4

do katastru nemovitostí ze dne 25. 9.2019,
kupnísm|ouva ze dne B.7'z0t9 uzavřená sfyzickou osobou na prodej pozemku parc. č. 3L47ĺ3 v k. ú.
Spálov, schváleno usnesením zastupĺtelstva měsţse č. 10510612019 ze dne 25. 6. 2019, záměr

měsţse prodat pozemek zveřejněn na úřednídesce od 29' 5. 2019 do 25. 6. 2019, vyrozumění
o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ze dne I0.7. 20t9, účetnídoklady č. 19-007-00049
ze dne 31.5.2019 (přecenění), č. 19-007-00064ze dne 8. 7.20L9 (předpis), č' 19-801-00610 ze dne
2. 7. 2019 (úhrada), č. 19-007-00065 ze dne 12.

7

' 20t9 (vyřazení majetku),

znalecký posudek č' 3L20ĺ64-2019 o ceně nemovitosti stavebních, zemědělských, lesních a ostatních
pozemků za I m2 v k.ú. Spálov,

pořízení dľobného dlouhodobého hmotného majetku
- účetnídoklady č' 19-001-00280 ze dne 5. t2.2079 a č. 19-801-01068 ze dne 6' t2.2019 - pořízena
motorová pila STIHL, inv. č. 1490,
- účetnídokladyč.19-001-00294ze dne6. 12.2019 ač. 19-801-01084zedne II'L2.2019- pořízena
komunikace s PC, časomíraa startovací pistole, inv. č. 1487 - I4B9,
- účetnídoklady č. 19-001-00233 ze dne 7. 10. 2019 a č. 19-801-00898 ze dne 8. 10. 2019 - pořízeny
zásahové prostředky pro JSDH (hadice a proudnice), inv. č. 1480 - 1486,

-

finančníprostředky zajištěny v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019,

inventarizace majetku a závazků

-

plán inventur na rok 20t9 ze dne 14. II' 20L9,
zápis ze školení členůinventarizačníchkomisí ze dne 18. 12.20L9,

inventurní soupisy účtů022

-

Samostatné movité věci

311 - odběratelé a 321 - Dodavatelé,
inventarizačnízpráva ze dne 30. I.2020,

a

soubory hmotných

moviých vecl,

věcné břemeno

-

smlouva o zřízení služebnosti ze dne 12. 12' 2019 uzavřená s Českou telekomunikační infrastrukturou,
a.s. na zŕízeníumístěnía provozování komunikačního vedení a zařízení na pozemku p.č. 3420lI
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v k.ú. Spálov, usnesení zastupitelstva městyse č. 160/08/2019 ze dne 10. 12. 2019, účetnídoklad
č. 19-007-00138 ze dne 31. 12.2019 (předpĺs pohledávky),

fondy
zásady tvorby a použitífondu obnovy vodohospodářské infrastruktury účinnéod 5. 9. 2018, usnesení
č.620|2212018 zastupitelstva městyse konaného dne 4. 9. 2018 (schválení zásad),
účetnídoklad č' 19-805-00004 ze dne 28.2' 2019 (tvorba fondu - Kč 30.000,-) a č. 19-B05-0oo14
ze dne 30. 6. 2019 (tvorba fondu Kč 1.300.000,-)
vazba zůstatků účtů419 - ostatní fondy a 236 - Běžnéúčtyfondů územníchsamosprávných celků
k 31. 12. 2019.
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Seznam použitých právních a jiných předpisů:
1. zákon č. Í'28lzooo Sb., o obcích (obecní zŕízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

č. 128/2000 Sb'),

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 250/2000 sb.),

zákon č. 2l8|2ooo Sb., o rozpočtorných pravidlech a o změně někteých souvisejících předpisů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon č. 218/2000 sb.),
zákon č. 563/ 1991 Sb.' o účetnicWí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 sb.),
vyhláška ć. 4Ĺol2oo9 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve zněnípozdějších předpĺsů,pro některé vybrané účetníjednotky(dálejen vyhláška č.410/2009 sb.),

vyhláška ć,.5l2oL4 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajůpředkládaných pro hodnocení plnění státního

rozpočtu, rozpočtůstátních fondů, rozpočtůúzemníchsamosprávných celků, rozpočtůdobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 sb'),
českéúčetnístandardy pro některé vybrané účetníjednotky, které vedou účetnictvípodle vyhlášky
č'.4Loĺ2oo9 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen Českéúčetnístandardy),
vyhláška č,, 323l2oo2 sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č,.32312002 sb'),

zákon č. 32olzoot Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon č' 320/2001 sb.),

1o. vyhIáška ć,. 4t6|2oo4 Sb., kterou se provádí zákon č. 320l200L Sb., o finančníkontľole ve veřejné správě
a o změně někteých zákonů (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen vyhláška
č.41612004 sb.),

11. zákon ć.23l2oL7 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23l20L7 sb'),
L2.zákon č'. 25l2oĺ7 Sb., o sběru vybraných údajůpro účelymonitorování a řízení veřejných financí, ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon č. 25l20I7 sb'),

13. zákon č.89l2ot2 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89ĺ2012 sb'),
14.zákon č'.90J2oĹ2 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen
zákon č. 90/2012 sb'),

15. zákon č,. Í'34l2oL6 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 13412016 sb'),
16. zákon č. 26212006 Sb., zákoník práce, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č' 26212006 sb'),
Ĺ7.zákon č,.34ol2oL5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 sb.),

18. vyh!áška č'.27oI2olo Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č' 27012010 sb.),
l9.vyh!áška č'.22ol2ot'3 Sb., o požadavcích na schvalování účetníchzávěrek někteých vybraných účetních
jednotek (dále jen vyhláška č.220ĺ20L3sb.),
2o. nařízenívlády č. 3tal2oL7 Sb., o rnýši odměn členůzastupitelstev územníchsamosprávných celků (dále jen
nařízenívlády č. 318/2017 sb.),

2L.zákon č,.255l2ot.2 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 sb.),
22. směľnice Ministerstva financí č.j. MF 6297ol2oL3lt2-t2o4 o postupu obcí a krajů při financování voleb
(dále jen směrnice MF 62970l20L3ĺI2-L204),

23. vnitřní předpisy územníhocelku.
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