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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žabeň,
IČ 00576867 za rok 2020
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 20. 5. 2020.

Kontrolní skupina
Ing. Alexandra Klajmonová
Ing. Miroslava Šlégrová

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

384/03/2020
388/03/2020

2934
2569

Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 6. 2020 bylo vykonáno ve dnech 7. 9. 2020 - 8. 9. 2020.
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2020 bylo vykonáno ve dnech 15. 2. 2021 - 16. 2. 2021.
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 21. 8. 2020.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 23. 2. 2021.

Zástupci územního celku, kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
- Mgr. David Hejneš, starosta
- Zuzana Veselá, 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 operací:
- akce zhotovení projektové dokumentace na akci „Prodloužení chodníku k autobusové zastávce Dolu
Staříč “ a "Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/48411 v k.ú. Žabeň",
- akce zajištění technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě
„Intenzifikace ČOV a dobudování splaškové kanalizace v obci Žabeň, část "A" intenzifikace ČOV,
- majetkoprávní úkony,
- odměňování členů zastupitelstva obce,
- akce "Projektová dokumentace tělocvična",
- akce "Liniová výsadba ovocných stromků",
- akce "Obnova otopných systémů a výměna kotlů".

Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti, uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“.
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2020
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

-

byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c)
Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace neobsahovala inventarizační zprávu.
Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.
Nebylo doloženo sestavení plánu inventur.

 byly dle § 10 odst. 3 písm. c) zjištěny nedostatky, spočívající:
Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku
stanovených zvláštními právními předpisy
- Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání
závěrečného účtu.
Neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání
- Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví
k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí.
- Územní celek nedodržel postupy účtování o fondech.

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě


při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že
 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 805.000,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 20.500,00)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,28 %
2,57 %
0,00 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost obce


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

0,00 %

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 %
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výše uvedené ukazatele byly stanoveny na základě údajů z účetních a finančních výkazů před jejich uzavřením
a předáním do Centrálního systému účetních informací státu.
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B. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření
za rok 2020
B.1
Obec nezaslala písemnou informaci o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů od projednání závěrečného účtu za rok 2019 (závěrečný
účet obce projednán zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2020, písemná informace podána dne 15. 7. 2020).

Zjištěný stav není v souladu s § 13 zákona č. 420/2004 Sb.
B.2
Ověřením informací uvedených v závěrečném účtu za rok 2019 bylo zjištěno, že:
- byla nesprávně uvedena částka poskytnutého příspěvku na provoz pro Základní školu a mateřskou
školu Žabeň, příspěvkovou organizaci ve výši Kč 1.750.000,-. Příspěvek na provoz na rok 2019 byl
schválen ve výši Kč 1.900.000,-,
- neobsahoval informace o zřízené příspěvkové organizaci v takovém rozsahu, aby bylo možné zhodnotit
její finanční hospodaření.

Zjištěný stav není v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.
B.3
Rada obce dne 24. 6. 2020, usnesením č. 200624-42-350 schválila účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy Žabeň, příspěvkové organizace za rok 2019, přestože neměla všechny náležitosti stanovené vyhláškou,
neobsahovala inventarizační zprávu.
Zastupitelstvo obce (v pozici zřizovatele) mělo vyzvat příspěvkovou organizaci k doplnění chybějících
dokumentů a účetní závěrku případně neschválit.

Zjištěný stav není v souladu s § 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
B.4
Obec uzavřela:
- kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovité věci na koupi pozemku p.č. 576/4 v k.ú.
Žabeň dne 30. 7. 2020,- (doručení návrhu na vklad ze dne 30. 7. 2020, den uskutečnění účetního
případu - účetní doklad č. 100450 ze dne 26. 8. 2020),
- darovací smlouvu se subjektem SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů Žabeň na pozemek p.č. 493 v k. ú.
Žabeň ze dne 8. 9. 2020 (doručení návrhu na vklad ze dne 9. 9. 2020, den uskutečnění účetního
případu - účetní doklad č. 45 ze dne 14. 10. 2020),
- kupní smlouvu o převodu vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu na koupi pozemků p.č. 143,
144/1 a 144/4 v k.ú. Žabeň ze dne 9. 11. 2020 (doručení návrhu na vklad ze dne 9. 11. 2020, den
uskutečnění účetního případu - účetní doklad č. 100658 ze dne 10. 12. 2020).
Obec neúčtovala o pozemcích ke dni uskutečnění účetního případu, tj. ke dni doručení návrhu na zápis
katastrálnímu úřadu.

Zjištěný stav není v souladu s § 35 a 4 zákona č. 563/1991 Sb. a s Českým účetním standardem
č. 701.
B.5
Sestavený inventarizační plán na rok 2020 nebyl obcí doložen.
Zároveň nebyl doložen žádný podklad, ze kterého by vyplývalo, že osoby, které zajišťují provedení
inventarizace, byly seznámeny s organizací a způsobem provedení inventarizace.

Zjištěný stav není v souladu s § 3 vyhlášky č. 270/2010 Sb.
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B.6
Zastupitelstvo obce dne 4. 12. 2019, usnesením č. 191204-10-011 schválilo „Zajištění stravování zaměstnanců
obce a způsob evidence stravenek a nároků zaměstnanců“. V rámci tohoto zajištění byla schválena částečná
úhrada stravenky ze zaměstnaneckého fondu ve výši Kč 20,-.
Ověřením čerpání zaměstnaneckého fondu bylo zjištěno, že u jednoho zaměstnance byla na stravenky čerpána
vyšší částka, než byla schválena, a to Kč 40,- (např. účetní doklady č. 7003 ze dne 31. 3. 2020, č. 7004 ze dne
30. 4. 2020, č. 7005 ze dne 31. 5. 202 a č. 7006 ze dne 30. 6. 2020).

Zjištěný stav není v souladu s § 36 a 4 zákona č. 563/1991 Sb. a s Českým účetním standardem
č. 704.

Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 6. 2020 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
Ve lhůtě uvedené v informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků za rok 2019 nebyla zaslána
písemná zpráva o jejich plnění.
Opatření
Písemná zpráva o plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků za rok 2019 byla zaslána dne 19. 2. 2021.
Přijaté opatření bylo splněno.
Nedostatek
Zastupitelstvo obce stanovilo dne 4. 2. 2019 usnesením č. 191204-10-008 měsíční odměnu za výkon funkce
člena výboru zastupitelstva obce nebo komise rady obce ve výši Kč 500,-.
Ověřením mzdových listů neuvolněných členů zastupitelstva obce os. č. 27 (člen komise pro občanské
záležitosti) a č. 5111 (člen kontrolního výboru) za období 1-6/2020 bylo zjištěno, že odměny byly vyplaceny
nesprávně ve výši Kč 1.000,-.
Opatření
Ověřeny mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 27 a 5111 za období 7 - 12/2020 a usnesení
zastupitelstva obce č. 200923-12-005 ze dne 23. 9. 2020 - stanovení výše odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce za výkon funkce člena výboru nebo komise s účinností od 1. 10. 2020. Zastupitelstvo obce
vzalo na vědomí omyl v zápise a souhlasí s tím, že členové zastupitelstva obce ve funkci člena výboru nebo
komise nebudou vyplacené finanční prostředky vracet. Dále bylo ověřeno usnesení zastupitelstva obce
č. 200916-47-401 ze dne 16. 9. 2020 - písemná rezignace na funkci člena komise pro občanské záležitosti
os.č. 27 ke dni 30. 9. 2020.
Přijaté opatření bylo splněno.
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Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání, které nebyly do konce
přezkoumávaného období napraveny
Nedostatek
Zastupitelstvo obce dne 4. 12. 2019, usnesením č. 191204-10-011 schválilo „Zajištění stravování zaměstnanců
obce a způsob evidence stravenek a nároků zaměstnanců“. V rámci tohoto zajištění byla schválena částečná
úhrada stravenky ze zaměstnaneckého fondu ve výši Kč 20,-.
Ověřením čerpání zaměstnaneckého fondu bylo zjištěno, že u jednoho zaměstnance byla na stravenky čerpána
vyšší částka, než byla schválena, a to Kč 40,- (např. účetní doklady č. 7003 ze dne 31. 3. 2020, č. 7004 ze dne
30. 4. 2020, č. 7005 ze dne 31. 5. 202 a č. 7006 ze dne 30. 6. 2020).
Opatření
Čerpání na stravenky ze zaměstnaneckého fondu nebylo opraveno.
Přijaté opatření nebylo splněno, viz bod B.6.
Nedostatek
Obec uzavřela dne 27. 4. 2020 darovací smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem na pořízení
pozemků darem p.č. 481/2, 481/6, 481/7, 481/10, 656/1, 656./2, 681/1, 681/3 a 687/32 v k.ú. Žabeň. Účetním
dokladem č. 8009 ze dne 2. 7. 2020 byla do majetku na účet 031 - Pozemky zařazena částka ve výši
Kč 2.000,-, jedná se o správní poplatek za návrh na vklad.
Obec neúčtovala o zařazení darovaných pozemků ke dni uskutečnění účetního případu, tj. ke dni doručení
návrhu na zápis katastrálnímu úřadu (doručení návrhu na vklad ze dne 27. 4. 2020). Ke dni přezkoumání
hospodaření nebyly pozemky zařazeny.
Opatření
Pozemky pořízené darem byly zaúčtovány do majetku účetním dokladem č. 44 ze dne 1. 10. 2020.
Ověřeno účtování kupních smluv, viz seznam předložených dokumentů.
Přijaté opatření nebylo splněno, viz bod B.4.

C. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2019
Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 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 15. 7. 2020.
Nedostatek
Kontrolou inventurního soupisu účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku byl zjištěn inventurní
rozdíl, inventurní soupis byl na částku Kč 13.839.974,97, v rozvaze vykazovaná částka Kč 12.497.111,59.
Inventarizační rozdíl nebyl vyúčtován do účetního období, za které se inventarizace prováděla.
Opatření
Přijaté opatření (inventarizační rozdíl účtu 403 zúčtovat na účet 408).
Inventarizační rozdíl zaúčtován účetním dokladem č. 8016 ze dne 31. 12. 2020. Dále ověřen inventurní soupis
účtu 403 k 31. 12. 2020.
Přijaté opatření bylo splněno.
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Nedostatek
Zastupitelstvo obce schválilo v rámci rozpočtu na rok 2019 závazný ukazatel pro Základní školu a mateřskou
školu Žabeň, příspěvkovou organizaci ve výši Kč 1.900.000,-. Schválená výše příspěvku na provoz byla
příspěvkové organizaci sdělena dne 16. 5. 2019 a byla navedena do výkazu Fin 2-12 M na OdPa 3113 –
Základní školy, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím.
Ověřením výše uvedeného výkazu sestaveného k 31. 12. 2019 bylo zjištěno, že ve výdajích na uvedeném OdPa
a položce ve sloupci 3 - výsledek od počátku roku je vykazována částka Kč 900.000,-, tato částka byla zaslána
příspěvkové organizaci (dne 7. 5. 2019 Kč 400.000,-, účetní doklad č. 2313 a dne 9. 5. 2019 Kč 500.000,-,
účetní doklad č. 2319). Částka ve výši Kč 1.000.000,- byla zaslána na účet příspěvkové organizace dne
15. 1. 2020 (účetní doklad č. 100017), tedy v jiném účetním období.
Z výše uvedeného vyplývá, že správce rozpočtu dostatečně neprověřil, zda výdaje schválené v rozpočtu byly
zaslány příspěvkové organizaci v plné výši. Došlo tak k nedodržení schváleného závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Základní školu a mateřskou školu Žabeň, příspěvkovou organizaci.
Opatření
Přijaté systémové opatření (po schválení výše příspěvku zastupitelstvem obce v rámci rozpočtu obce daného
roku bude tento rozdělen na 4/4, první splátka bude odeslána bez zbytečných odkladů na účet příspěvkové
organizace a další vždy počátkem příslušného čtvrtletí).
Obec doplatila příspěvek na provoz za rok 2019, zaúčtováno účetním dokladem č. 100017 ze dne 15. 1. 2020.
Rozpočtové krytí schváleného příspěvku na provoz bylo zajištěno schváleným rozpočtem a rozpočtovým
opatřením č. 3 schváleným zastupitelstvem obce dne 23. 9. 2020, zveřejněným na internetových stránkách
obce, v části Obec Žabeň, sekci rozpočty dne 22. 10. 2020.
V roce 2020 byly finanční prostředky příspěvkové organizaci zaslány ve 4 splátkách, účetní doklady č. 100192
ze dne 20. 4. 2020, č. 100238 ze dne 18. 5. 2020, č. 100301 ze dne 10. 6. 2020 a č. 100531 ze dne
6. 10. 2020.
Přijaté opatření bylo splněno.

D. Upozornění
-

upozorňujeme, že nedostatek uvedený v bodě B.1 má charakter přestupku ve smyslu § 22a zákona
č. 250/2000 Sb., který projednává v přenesené působnosti krajský úřad a může uložit
za jeho spáchání pokutu.

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.
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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.

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy,
jsou uvedeny v Seznamu předložených dokumentů.
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.

Datum vyhotovení: 4. 3. 2021

Zprávu zpracovaly:
Ing. Alexandra Klajmonová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Miroslava Šlégrová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
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Seznam předložených dokumentů:
akce zhotovení projektové dokumentace na akci „Prodloužení chodníku k autobusové zastávce
Dolu Staříč “ a "Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/48411 v k.ú. Žabeň"
- smlouva o dílo se společností PROJEKT 2010 s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace na akci
„Prodloužení chodníku k autobusové zastávce Dolu Staříč “ a "Zřízení přechodu pro chodce na silnici
II/48411 v k.ú. Žabeň" na částku Kč 240.000,- bez DPH ze dne 18. 2. 2020, o uzavření smlouvy
rozhodla rada obce dne 5. 2. 2020,
- dodatek č. 1 ze dne 9. 4. 2020 ke smlouvě o dílo – změna termínu předání díla a snížení ceny díla ceny
díla na Kč 232.500,- bez DPH, dodatek schválen radou obce dne 8. 4. 2020,
- rozpočtové prostředky zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2020 (OdPa 2219),
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu
a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 24. 1. 2020, osloveny 3 firmy – doloženy 3 dodejky, protokol
o otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti dodavatele a hodnocení nabídek ze dne
31. 1. 2020, seznam přijatých nabídek – 3 nabídky, protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek ze dne 3. 2. 2020, oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky ze dne 6. 2. 2020 doloženy 3 dodejky,
akce zajištění technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě
„Intenzifikace ČOV a dobudování splaškové kanalizace v obci Žabeň, část "A" intenzifikace ČOV
- příkazní smlouva se společností Jakub Horáček - EKO RIA na výkon činnosti koordinátora BOZP
na stavbě „Intenzifikace ČOV a dobudování splaškové kanalizace v obci Žabeň, část "A" intenzifikace
ČOV na částku Kč 196.000,- bez DPH ze dne 16. 7. 2020, o uzavření smlouvy rozhodla rada obce dne
9. 6. 2020,
- rozpočtové prostředky zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2020 (OdPa 2321),
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu
a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 14. 5. 2020, osloveny 3 firmy, oznámení zadavatele
o jmenování členem hodnotící komise veřejné zakázky na služby ze dne 19. 5. 2020, prohlášení
o nepodjatosti členů hodnotící komise a listina účastníků otevírání obálek a posuzování a hodnocení
nabídek ze dne 28. 5. 2020, protokol o otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti dodavatele
a hodnocení nabídek ze dne 28. 5. 2020, seznam přijatých nabídek – 2 nabídky, oznámení rozhodnutí
zadavatele o výběru nabídky ze dne 12. 6. 2020,
majetkoprávní úkony
- kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovité věci na koupi pozemku p.č. 277/12 v k.ú.
Žabeň ze dne 27. 5. 2020, koupě pozemku schválená zastupitelstvem obce dne 25. 9. 2019, usnesení
č. 190925-08-018, právní účinky ze dne 29. 5. 2020, účetní doklad č. 29 ze dne 1. 6. 2020 – předpis
závazku, č. 100333 ze dne 25. 6. 2020 – platba a zařazení do majetku,
- darovací smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem na pořízení pozemků darem
p.č. 481/2, 481/6, 481/7, 481/10, 656/1, 656./2, 681/1, 681/3 a 687/32 v k.ú. Žabeň ze dne
27. 4. 2020 (fotokopie), pořízení pozemků darem schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 9. 2019,
usnesení č. 190925-08-019, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ze dne
20. 5. 2020 (fotokopie),
- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8024400(1) se společností ČEZ Distribuce,
a.s. (oprávněný) na pozemek p.č 332/1 v k.ú. Žabeň na zemní kabelové vedení NN 0,4 kV ze dne
16. 6. 2020, věcné břemeno schváleno radou obce dne 9. 6. 2020, účetní doklad č. 100365 ze dne
16. 7. 2020 – předpis pohledávky a platba,
- darovací smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s fyzickou osobou (dárce)
na pořízení pozemků darem p.č. 481/2, 481/6, 481/7, 481/10, 656/1, 656./2, 681/1, 681/3 a 687/32
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v k.ú. Žabeň ze de 27. 4. 2020, pořízení pozemků darem schváleno zastupitelstvem obce dne
25. 9. 2019, usnesení č. 190925-08-019, právní účinky ze dne 27. 4. 2020, účetní doklad č. 44 ze dne
1. 10. 2020 – zařazení do majetku,
kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovité věci na koupi pozemku p.č. 576/3 v k.ú.
Žabeň ze dne 29. 7. 2020, koupě pozemku schválená zastupitelstvem obce dne 25. 9. 2019, usnesení
č. 190925-08-015, právní účinky ze dne 30. 7. 2020, účetní doklad č. 3214 ze dne 3. 8. 2020 – předpis
závazku, č. 5241 ze dne 26. 8. 2020 - platba a zařazení do majetku,
kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovité věci na koupi pozemku p.č. 576/4 v k.ú.
Žabeň dne 30. 7. 2020,-, koupě pozemku schválená zastupitelstvem obce dne 25. 9. 2019, usnesení
č. 190925-08-016, právní účinky ze dne 30. 7. 2020, účetní doklad č. 3215 ze dne 3. 8. 2020 – předpis
závazku, č. 100450 ze dne 26. 8. 2020 – platba a zařazení do majetku (fotokopie),
darovací smlouva se subjektem SH ČSM – Sbor dobrovolných hasičů Žabeň na pozemek p. č. 493
v k.ú. Žabeň ze dne 8. 9. 2020, právní účinky ze dne 9. 9. 2020, pořízení pozemků darem schváleno
zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2020, usnesení č. 200617-11-030, účetní doklad č. 45 ze dne
14. 10. 2020 – zařazení do majetku (fotokopie),
kupní smlouva o převodu vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu na koupi pozemků p.č. 143,
144/1 a 144/4 v k.ú. Žabeň ze dne 9. 11. 2020, koupě pozemku schválená zastupitelstvem obce dne
23. 9. 2020, usnesení č. 200923-12-010, právní účinky ze dne 9. 11. 2020, účetní doklad č. 42 ze dne
2. 12. 2020 – předpis závazku, č. 100658 ze dne 10. 12. 2020 – platba a zařazení do majetku
(fotokopie),
smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8017759/2 se společností ČEZ Distribuce,
a.s. (oprávněný) na pozemek p.č 36/1 v k.ú. Žabeň na podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV ze dne
6. 10. 2020, věcné břemeno schváleno radou obce dne 16. 9. 2020, usnesení č. 200916-47-406, účetní
doklad č. 100622 ze dne 26. 11. 2020 – platba,

odměňování členů zastupitelstva obce
- mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 27 a 5111 za období 1 - 6/2020 (fotokopie),
- mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 25, 26, 23, 28, 9, 29, 22, 7111, 35, 111, 3111, 9111
a 6111 za období 1 - 6/2020,
- usnesení zastupitelstva obce č. 191204-10-008 ze dne 4. 12. 2019 - stanovení výše odměn
neuvolněným členům zastupitelstva obce s účinností od 1. 1. 2020 (fotokopie),
- usnesení zastupitelstva obce č. 191204-10-010 ze dne 4. 12. 2019 - schválení mimořádné odměny
uvolněnému členovi zastupitelstva obce,
- pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 4. 12. 2019, bod 11, zveřejněná na úřední desce obce
od 26. 11. 2019 do 6. 12. 2019,
- mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 27 a 5111 za období 7 - 12/2020,
- usnesení zastupitelstva obce č. 200923-12-005 ze dne 23. 9. 2020 - stanovení výše odměny
neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon funkce člena výboru nebo komise s účinností
od 1. 10. 2020, zastupitelstvo obce vzalo na vědomí omyl v zápise a souhlasí s tím, že členové
zastupitelstva obce ve funkci člena výboru nebo komise nebudou finanční prostředky vracet,
- usnesení zastupitelstva obce č. 200916-47-401 ze dne 16. 9. 2020 - písemná rezignace na funkci člena
komise pro občanské záležitosti os.č. 27 ke dni 30. 9. 2020,
- usnesení zastupitelstva obce č. 191204-10-010 ze dne 4. 12. 2019 - schválení mimořádné odměny
uvolněnému členovi zastupitelstva obce,
- pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 4. 12. 2019, bod 11, zveřejněná na úřední desce obce
od 26. 11. 2019 do 6. 12. 2019,
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akce "Projektová dokumentace tělocvična"
- smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace se společností DaF PROJEKT, s.r.o.,
IČ 25905813, na akci "Tělocvična při Základní a Mateřské škole v Žabni" na Kč 1.438.000,- bez DPH
(Kč 1.739.980,-) ze dne 10. 4. 2017, smlouva schválená radou obce dne 14. 2. 2017, usnesení
č. 50/364, zveřejněná na profilu zadavatele dne 6. 11. 2017,
- dodatek č. 1 ze dne 24. 6. 2017 ke smlouvě o dílo – změna fakturace, dodatek schválen radou obce
dne 25. 4. 2017 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 10. 5. 2017,
- dodatek č. 2 ze dne 19. 7. 2020 ke smlouvě o dílo – změna termínu realizace, dodatek schválen radou
obce dne 18. 7. 2017 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 6. 11. 2017,
- dodatek č. 3 ze dne 19. 10. 2020 ke smlouvě o dílo – změna termínu realizace, dodatek schválen radou
obce dne 18. 10. 2017 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 31. 10. 2017,
- dodatek č. 4 ze dne 8. 1. 2018 ke smlouvě o dílo – změna termínu realizace, dodatek schválen radou
obce dne 6. 12. 2017 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 30. 1. 2018,
- dodatek č. 5 ze dne 29. 4. 2019 ke smlouvě o dílo – změna ceny díla na Kč 1.168.558,- bez DPH,
dodatek schválen radou obce dne 24. 4. 2019, usnesení č. 190424-13-127, dodatek zveřejněn
na profilu zadavatele dne 30. 4. 2018,
- dodatek č. 6 ze dne 17. 6. 2019 ke smlouvě o dílo – změna termínu realizace, dodatek schválen radou
obce dne 4. 6. 2019 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 24. 6. 2019,
- dodatek č. 7 ze dne 16. 7. 2019 ke smlouvě o dílo – změna termínu realizace, dodatek schválen radou
obce dne 15. 7. 2019 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 16. 7. 2019,
- dodatek č. 8 ze dne 6. 11. 2019 ke smlouvě o dílo – změna ceny díla na Kč 1.168.558,- bez DPH
(Kč 1.255.678,-), dodatek schválen radou obce dne 6. 11. 2019 a zveřejněn na profilu zadavatele dne
22. 11. 2019,
- dodatek č. 9 ze dne 6. 11. 2020 ke smlouvě o dílo – změna termínu realizace a fakturace, dodatek
schválen radou obce dne 29. 10. 2020, usnesení č. a zveřejněn na profilu zadavatele dne 11. 11. 2020,
- účetní doklad č. 100220 ze dne 30. 4. 2020 – platba, č. 3099 ze dne 20. 4. 2020 – předpis závazku,
- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2020,
akce "Liniová výsadba ovocných stromků"
- smlouva o dílo na akci „Liniové výsadby ovocných stromků v obci Žabeň“ s firmou Mgr. Lubomír Hajný,
IČ 73941581 na akci Liniová výsadba ovocných stromků v obci Žabeň za Kč 236.216,- bez DPH
(285.821,-) ze dne 1. 8. 2020, smlouva schválená radou obce dne 15. 7. 2020, usnesení
č. 200715-43-366,
- dodatek č. 1 ze dne 30. 10. 2020 – změna dílčí ceny díla, termínu plnění, dodatek schválen radou obce
dne 29. 10. 2020, usnesení č. 201029-50-434,
- účetní doklad č. 100569 ze dne 3. 11. 2020 a č. 100609 ze dne 19. 11. 2020 – platba, č. 3303 ze dne
2. 11. 2020 a č. 3316 ze dne 18. 11. 2020 – předpis závazku, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (výzva k podání cenových nabídek ze dne 1. 7. 2020 vyzváni 2 dodavatelé, 2 cenové nabídky, protokol o hodnocení nabídek ze dne 15. 7. 2020),
akce "Obnova otopných systémů a výměna kotlů"
- smlouva o dílo se společností REMER, a.s., IČ 19015003 na akci „Úprava otopných systémů a výměna
kotlů v objektech obce Žabeň za Kč 242.263,- bez DPH (Kč 293.138,23) ze dne 14. 9. 2020, smlouva
schválená radou obce dne 2. 9. 2020, usnesení č. 200902-46-387,
- účetní doklad č. 3293 ze dne 19. 10. 2020 – předpis závazku, č. 100558 ze dne 26. 10. 2020 – platba,
fakturace souhlasí na smlouvu o dílo,
- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2020,
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podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (výzva k podání nabídky ze dne 13. 8. 2020, seznam
přijatých nabídek – 2 nabídky, protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne
25. 8. 2020, rada obce dne 2. 9. 2020 vzala na vědomí výsledky veřejné zakázky, rozhodnutí
a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3. 9. 2020 – zasláno doručenkou),

pořízení majetku
- zásahové hadice – inv. č. 202008, účetní doklad č. 3195 ze dne 13. 7. 2020 – předpis závazku,
č. 100371 ze dne 20. 7. 2020 – platba,
- mobilní telefon – inv. č. 202009, účetní doklad č. 3202 ze dne 14. 7. 2020 – předpis závazku a zařazení
do majetku, č. 100366 ze dne 16. 7. 2020 – platba,
- veřejné osvětlení - inv. č. 202010, účetní doklad č. 3174 ze dne 15. 6. 2020 – předpis závazku
a zařazení do majetku, č. 100319 ze dne 16. 6. 2020 – platba,
- notebook – inv. č. 202004, účetní doklad č. 3031 ze dne 17. 1. 2020 – předpis závazku a zařazení
do majetku, č. 100026 ze dne 20. 1. 2020 – platba,
- notebook – inv. č. 202003, účetní doklad č. 3061 ze dne 2. 3. 2020 – předpis závazku a zařazení
do majetku, č. 100114 ze dne 2. 3. 2020 – platba,
- počítače – inv. č. 202035 - 202039, účetní doklad č. 47 ze dne 31. 12. 2020 – zařazení do majetku,
darovací smlouva se společností Lenzing Biocel Paskov a.s, IČ 26420317 na darování 5 ks počítačů
ze dne 8. 10. 2020, hodnota daru Kč 30.250,-, schváleno radou obce dne 29. 9. 2020, usnesení
č. 200929-48-411, předávací protokol ze dne 8. 10. 2020,
- vánoční řetězy – inv. č. 202013 - 202013, účetní doklad č. 3323 ze dne 24. 11. 2020 – předpis závazku
a zařazení do majetku, č. 100617 ze dne 24. 11. 2020 – platba, objednávka ze dne 9. 11. 2020,
cenová nabídka ze dne 5. 11. 2020,
- solární lampy – inv. č. 202019 - 202023, účetní doklad č. 3336 ze dne 30. 11. 2020 – předpis závazku
a zařazení do majetku, č. 100631 ze dne 7. 12. 2020 – platba, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo,
zápis o předání a převzetí stavby ze dne 30. 11. 2020, smlouva o dílo se společností XENIUM EUROPE
s.r.o., IČ 29193991 na zřízení 5 ks solárních lamp VO za Kč 118.739,- bez DPH (Kč 143.674,19) ze dne
26. 10. 2020, uzavření smlouvy schváleno rada obce dne 14. 10. 2020 usnesení č. 201014-49-424,
- software – inv. č. 202001, účetní doklad č. 3372 ze dne 17. 12. 2020 – předpis a zařazení do majetku,
č. 3373 ze dne 22. 12. 2020 – předpis závazku a zařazení do majetku, č. 100692 ze dne 23. 12. 2020 –
platba, č. 100696 ze dne 23. 12. 2020 – platba,
- vybavení pro hasiče – hadice inv. č. 202008, čerpadlo – inv. č. 202018, č. 3322 ze dne 23. 11. 2020 –
předpis závazku, zařazení do majetku a zúčtování zálohy, objednávka č. 30424 ze dne 4. 11. 2020,
- notebooky - účetní doklad č. 100428 ze dne 10. 8. 2020 – platba a zařazení do majetku, č. 3224 ze dne
6. 8. 2020 – předpis závazku, fakturace souhlasí na kupní smlouvu, kupní smlouva se společností
T.S. Bohemia a.s., IČ 62304381 na dodávku počítačů za Kč 144.065,- s DPH ze dne 5. 8. 2020,
smlouva schválená radou obce dne 20. 5. 2020, výzva k podání nabídek na nákup PC a souvisejícího
vybavení ze dne 2. 4. 2020 - nikdo se nepřihlásil, výzva k podání nabídek ze dne 3. 5. 2020 - oslovení
mailem 4 dodavatelé, protokol o cenovém srovnání nabídek ze dne 14. 5. 2020, součástí posouzení
a hodnocení cen,
rozpočet
- návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 13. 3. do 29. 6. 2020,
- pravidla rozpočtového provizoria schválena zastupitelstvem obce dne 4. 12. 2019, usnesení č. 19120410-013 a zveřejněna na internetových stránkách obce, v části obec Žabeň, sekci rozpočet dne
23. 12. 2019,
- rozpočet obce na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2020, usnesení č. 200617-11-005
a zveřejněn na internetových stránkách obce, v části obec Žabeň, sekci rozpočet dne 29. 6. 2020,
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střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 – 2022 schválen zastupitelstvem obce dne 25. 9. 2019,
usnesení č. 190925-08-009, zveřejněn na internetových stránkách obce, v části obec Žabeň, sekci
rozpočet dne 25. 10. 2019,
závěrečný účet obce za rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2020, usnesení č. 200617011-008, a to s výhradou a zveřejněn na internetových stránkách obce, v části obec Žabeň, v sekci
rozpočet dne 8. 7. 2020 (fotokopie),
návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 1. 6.
do 30. 6. 2020,
informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků za rok 2019, zaslaná dne 15. 7. 2020,
informace o plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků za rok 2019, zaslaná dne 19. 2. 2021,

zřízená příspěvková organizace
- sdělení zřizovatele o schváleném příspěvku na provoz pro Základní školu a Mateřskou školu Žabeň,
příspěvkovou organizace ze dne 15. 7. 2020,
- účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Žabeň, příspěvkové organizace za rok 2019 (fotokopie),
schválená radou obce dne 24. 6. 2020, usnesením č. 200624-42-350,
- zápis z kontroly finančního výboru u subjektu Základní škola a Mateřská škola Žabeň, příspěvková
organizace provedené dne 10. 6. 2020, pověření starosty obce ze dne 20. 2. 2020,
- oznámení o schválení odvodu finančních prostředků z fondu investic zasláno Základní škole a mateřské
škole Žabeň, příspěvkové organizaci dne 8. 12. 2020 datovou schránkou, odvod z odpisů schválen
radou obce dne 30. 11. 2020, usnesení č. 201130–53-448,
- účetní doklad č. 100661 ze dne 11. 12. 2020 – vratka finančních prostředků – odvod z odpisů,
- účetní doklad č. 100017 ze dne 15. 1. 2020 - doplatek příspěvku na provoz za rok 2019
pro příspěvkovou organizaci,
- rozpočtové krytí schváleného příspěvku na provoz bylo zajištěno schváleným rozpočtem a rozpočtovým
opatřením č. 3 schváleným zastupitelstvem obce dne 23. 9. 2020, zveřejněným na internetových
stránkách obce, v části Obec Žabeň, sekci rozpočty dne 22. 10. 2020,
- účetní doklady č. 100192 ze dne 20. 4. 2020, č. 100238 ze dne 18. 5. 2020, č. 100301 ze dne
10. 6. 2020 a č. 100531 ze dne 6. 10. 2020 - finanční prostředky zaslané příspěvkové organizaci,
účetnictví a výkazy
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 6. 2020 v Kč,
- obratová předvaha za období 01-06/2020,
- výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2020 v Kč,
- výkaz rozvaha k 30. 6. 2020 v Kč,
- účetní závěrka obce za rok 2019 sestavená k 31. 12. 2019 schválená zastupitelstvem obce dne
17. 6. 2020, usnesení č. 200617-011-035,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2020 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 v Kč,
- výkaz rozvaha k 31. 12. 2020 v Kč,
smlouvy darovací
- darovací smlouva ze dne 20. 2. 2020 na poskytnutí finančního daru ve výši Kč 31.999,- Tělocvičné
jednotě Sokol Žabeň, schváleno zastupitelstvem obce dne 21. 11. 2019 usnesení č. 191121-09-009,
žádost ze dne 13. 11. 2019,
- darovací smlouva ze dne 25. 2. 2020 na poskytnutí finančního daru ve výši Kč 15.000,- Českému svazu
včelařů, ZO Paskov, schváleno radou obce dne 16. 12. 2019 usnesení č. 191216-29-258,
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darovací smlouva se subjektem Český svaz včelařů, základní organizace Paskov na poskytnutí
peněžitého daru ve výši Kč 120.000,- ze dne 27. 7. 2020, dar schválen zastupitelstvem obce dne
17. 6. 2020, usnesení č. 200617-11-009, účetní doklad č. 32 ze dne 27. 7. 2020 – předpis závazku,
č. 100385 ze dne 27. 7. 2020 – platba,
darovací smlouva se subjektem Tělocvičná jednota Sokol Žabeň p.s. na poskytnutí peněžitého daru
ve výši Kč 100.000,- ze dne 24. 7. 2020, dar schválen zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2020, usnesení
č. 200617-01-011, účetní doklad č. 31 ze dne 27. 7. 2020 – předpis závazku, č. 100386 ze dne
27. 7. 2020 – platba,
rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2020,
smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku se subjektem Nadace ČEZ IČ 26721511 na Kč 149.773,ze dne 6. 10. 2020,
účetní doklad č. 100535 ze dne 8. 10. 2020 - příjem finančních prostředků,
žádost o poskytnutí dotace ze dne 27. 7. 2020,

fondy
- zajištění stravování zaměstnanců obce a způsob evidence stravenek a nároků zaměstnanců
po změnách schválené zastupitelstvem obce dne 4. 12. 2019, usnesení č. 191204-10-011,
- zásady pro tvorbu a používání zaměstnaneckého fondu ze dne 25. 9. 2019, schváleno zastupitelstvem
obce dne 25. 9. 2019, usnesení č. 190925-08-022 s účinnosti 1. 10. 2019,
- účetní doklady č. 7003 ze dne 31. 3. 2020, č. 7004 ze dne 30. 4. 2020, č. 7005 ze dne 31. 5. 2020
a č. 7006 ze dne 30. 6. 2020 - čerpání zaměstnaneckého fondu (fotokopie),
inventarizace majetku a závazků
- složení inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku za rok 2020, složení komisí
schváleno radou obce dne 30. 12. 2020, usnesení č. 201230-56-471,
- inventurní soupisy účtů 231, 236, 261, 263, 374, 388, 389, 462 a 459 k 31. 12. 2020,
- účetní doklad č. 8016 ze dne 31. 12. 2020 - zaúčtování inventarizačního účtu 403.

14/15
tel.: 595 622 222

IČ: 70890692

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha

fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00

www.msk.cz

Čj.:

MSK 27063/2021

Sp. zn.:

KON/13748/2020/Sam

Seznam použitých právních a jiných předpisů:
1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 128/2000 Sb.),
2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon č. 250/2000 Sb.),
3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 323/2002 Sb.),
9. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška
č. 416/2004 Sb.),
11. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.),
12. zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.),
13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
14. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen
zákon č. 90/2012 Sb.),
15. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
16. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 262/2006 Sb.),
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
18. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
19. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
20. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále jen
nařízení vlády č. 318/2017 Sb.),
21. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
22. zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce
2020 (dále jen zákon č. 350/2020 Sb.),
23. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb
(dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
24. směrnice Ministerstva vnitra čj. MV-94781-37/OV-2020 ze dne 10. 8. 2020 k zajištění prostředků
pro aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
vyhlášených na dny 2. a 3. října 2020 (dále jen směrnice MV-94781-37/OV-2020),
25. vnitřní předpisy územního celku.
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