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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Albrechtičky,
IČ 00600814 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 8. 6. 2020.
Kontrolní skupina
Ing. Miroslava Šlégrová

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením

388/03/2020

2569

Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 8. 2020 bylo vykonáno dne 8. 10. 2020.
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2020 bylo vykonáno dne 11. 3. 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 22. 9. 2020.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 18. 3. 2021.

Zástupci územního celku, kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
- Ing. Eva Tripská, starostka
- Renáta Drdová, 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 „Zřízení sběrného dvora",
- akce "Chodníky kolem silnice III/46431",
- akce "Pohostinství Albrechtičky",
- akce „Inženýrské sítě nových stavebních pozemků a účelová komunikace v k.ú. Albrechtičky“,
- akce „Stavební úpravy 2. NP střediska údržby pro činnost spolků Albrechtičky“,
- nakládání s nemovitým majetkem obce,
- pořízení majetku obce,
- poskytování dotací a darů.
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)
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy v souladu
se zákonem.
Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.

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 558.000,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 9.295.999,86)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

5,25 %
6,43 %
0,00 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost obce


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

10,54 %

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

B. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření
za rok 2020
B.1
Obec v roce 2020 realizovala akci „Chodníková tělesa kolem silnice III/46431 Albrechtičky“, na kterou
vynaložila finanční prostředky ve výši Kč 1.821.598,55 (částečná fakturace dle smlouvy o dílo se společností
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. IČ 64619036, ze dne 19. 8. 2020). Akce je spolufinancována
Ministerstvem pro místní rozvoj - rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03O001919 ze dne 4. 3. 2020 (dotace
ve výši Kč 3.495.326,45, vlastní zdroje Kč 183.96456), dotace ex post, závěrečné vyúčtování do 31. 5. 2022.
Prostředky byly označeny účelovým znakem ÚZ 17968.
Obec k rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání dotace, tj. k 31. 12. 2020 neúčtovala
o investičním transferu na příslušný účet související s pořízením dlouhodobého majetku, tzn. na účet 403.

Zjištěný stav není v souladu s ČÚS č. 703.
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zveřejňování dokumentů ve věstníku veřejných zakázek
B.2
Ověřením informací zveřejněných na profilu zadavatele bylo zjištěno, že skutečně uhrazená cena nebyla
uveřejněna ve lhůtě nejpozději do 3 měsíců od jejího splnění, a to u:
- smlouvy o dílo se společností Japstav Morava, s.r.o. IČ 25824783 ze dne 1. 4. 2020 na akci „Inženýrské
sítě nových stavebních pozemků a účelová komunikace v k.ú. Albrechtičky“ za Kč 794.237,76, bez DPH,
poslední dodavatelská faktura uhrazena dne 30. 9. 2020 (účetní doklad č. 20-801-00170 ze dne
30. 9. 2020), protokol o odevzdání a převzetí dokončených prací ze dne 31. 8. 2020,
- smlouvy o dílo se společností IDS Valašské Meziříčí spol. s r.o. IČ 61943134, ze dne 12. 5. 2020
na realizací díla "Zřízení sběrného dvora v obci Albrechtičky“ na Kč 2.163.617,- bez DPH, poslední
dodavatelská faktura uhrazena dne 1. 10. 2020 (účetní doklad č. 20-801-00185 ze dne 1. 10. 2020),
protokol o odevzdání a převzetí díla ze dne 16. 10. 2020,
- smlouvy o dílo se společností SPO spol. s r.o. IČ 41035321 na akci „Stavební úpravy 2. NP střediska
údržby pro činnost spolků Albrechtičky“ na Kč 2.374.460,01 bez DPH ze dne 26. 5. 2020, poslední
dodavatelská faktura uhrazena dne 14. 12. 2020 (účetní doklad č. 20-804-00060 ze dne 14. 12. 2020),
předávací protokol ze dne 8. 12. 2020.
Skutečně uhrazená cena byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 15. 3. 2020.

Zjištěný stav není v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání, které byly do konce
přezkoumávaného období napraveny
Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 8. 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.
Nedostatek
Ověřením dohody o provedení práce uzavřené dne 1. 4. 2020 s neuvolněným členem zastupitelstva obce bylo
zjištěno, že s předmětným pracovněprávním vztahem zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas.
Opatření
Obec přijala systémové opatření, odpovědný zaměstnanec byl poučen o důsledném dodržování platných
právních předpisů.

Drobná pochybení, která neměla vliv na hospodaření obce
-

v rámci přezkoumání hospodaření byl ověřen postup zveřejňování u dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2020
ke smlouvě o dílo se společností IDS Valašské Meziříčí spol. s r.o., IČ 61943134, ze dne 12. 5. 2020
na realizací díla "Zřízení sběrného dvora v obci Albrechtičky“ na profilu zadavatele ve věstníku
veřejných zakázek (dodatek zveřejněn dne 5. 10. 2020). Bylo zjištěno, že zadavatel nezveřejnil
uvedený dodatek č. 1 v zákonem stanovené lhůtě.
Na základě uvedeného upozorňujeme na nutnost postupu dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb.
tj. zveřejňování uzavřených smluv na veřejné zakázky, případně jejích dodatků do 15 dnů. Současně
upozorňujeme, že v případě nedodržení lhůt pro zveřejnění podle uvedeného ustanovení u akcí
spolufinancovaných dotací z veřejných rozpočtů, by mohly být finanční prostředky vynaložené
na základě pozdě zveřejněného dodatku považovány za nezpůsobilé výdaje, o které by byla dotace
krácena. Viz bod B.2
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C. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2019
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

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.

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: 18. 3. 2021

Zprávu zpracovala:
Ing. Miroslava Šlégrová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
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Seznam předložených dokumentů:
akce "Zřízení sběrného dvora"
- smlouva o dílo se společností IDS Valašské Meziříčí spol. s r.o., IČ 61943134, ze dne 12. 5. 2020
na realizací díla "Zřízení sběrného dvora v obci Albrechtičky“ na Kč 2.163.617,- bez DPH
(Kč 2.617.976,57 s DPH), smlouva o dílo schválená zastupitelstvem obce dne 11. 5. 2020, usnesení
č. 9/3/2020 a zveřejněna na profilu zadavatele dne 25. 5. 2020,
- dodatek č. 1 ze dne 28. 8. 2020 ke smlouvě o dílo – navýšení ceny díla na Kč 2.799.839,19 bez DPH
(Kč 3.387.805,42 s DPH), zvýšení z důvodu nevyhovující únosnosti pláně, uvedeno v technické zprávě,
dodatek schválen zastupitelstvem obce dne 9. 11. 2020, usnesení č. 12/7/2020 a zveřejněn na profilu
zadavatele dne 5. 10. 2020 (drobná chyba),
- účetní doklad č. 20-001-00216 ze dne 28. 8. 2020 a č 20-001-00248 ze dne 24. 9. 2020 – předpis
závazku, č. 20-801-00169 ze dne 29. 9. 2020 a č. 20-801-00185 ze dne 1. 10. 2020 - platba, fakturace
souhlasí na smlouvu o dílo,
- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2020,
- akce uvedeno v plánu rozvoje obce Albrechtičky na období 2018 – 2023 schváleném zastupitelstvem
obce dne 5. 9. 2018, usnesení 23/3/2018, aktualizace plánu schválená zastupitelstvem obce dne
24. 6. 2020, usnesení č. 10/6/2020,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky ze dne
3. 3. 2020 zveřejněna na profilu zadavatele dne 3. 3. 2020, dále osloveny mailem 2 dodavatelé,
jmenování komise k otevírání obálek ze dne 3. 3. 2020, prohlášení o neexistenci střetu zájmů ze dne
18. 3. 2020, protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 18. 3. 2020 – 5 nabídek, protokol
o hodnocení a posouzení nabídek – 1 jednání hodnotící komise ze dne 23. 3. 2020, výzva k vysvětlení
mimořádné nízké ceny ze dne 24. 3. 2020 – datovou schránkou, objasnění mimořádné nízké ceny
ze dne 27. 3. 2020, protokol o hodnocení a posouzení nabídek – 2 jednání hodnotící komise ze dne
1. 4. 2020, rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 3. 4. 2020, oznámení rozhodnutí datovou schránkou
dne 6. 4. 2020, výzva k poskytnutí součinnosti ze dne 14. 4. 2020),
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 15. 3. 2021,
- kolaudační souhlas Městského úřadu Studénka č.j. MS 31/2021/SŘÚPaR/To ze dne 5. 1. 2021 –
povolení užívání stavby „Vybudování sběrného dvora Albrechtičky“,
- protokol o odevzdání a převzetí díla ze dne 16. 10. 2020 se společností IDS Valašské Meziříčí
spol. s r.o. (fotokopie),
dotace
- registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D314021233 ze dne 12. 9. 2019, poskytovatel
Ministerstvo životního prostředí, dotace Kč 2.812.056.66, vlastní zdroje Kč 496.245.30, celkem
Kč 3.308.301,96, realizace do 31. 12. 2020, závěrečné vyúčtování do 1. 6. 2021, dotace ex post,
- rozhodnutí o poskytnutí dotace – změna ze dne 31. 8. 2020, dotace Kč 2.707.656,21, vlastní zdroje
Kč 477.821,69, celkem Kč 3.185.477,90, realizace do 31. 12. 2020, termín vyúčtování do 28. 2. 2021,
- účetní doklad č. 20-804-00061 ze dne 15. 12. 2020 – příjem dotace a dohad na účet 403,
další náklady na realizaci akce
- technický dozor - účetní doklad č. 20-001-00189 ze dne 5. 8. 2020, č. 20-001-00222 ze dne 5. 8. 2020,
č. 20-001-00157 ze dne 14. 7. 2020, č. 20-001-00251 ze dne 7. 10. 2020, č. 20-001-00303 ze dne
31. 10. 2020, č. 20-001-00348 ze dne 7. 10. 2020 a č. 20-001-00333 ze dne 30. 11. 2020 - předpis
závazku, č. 20-801-00153 ze dne 1. 9. 2020, č. 20-801-00153 ze dne 30. 9. 2020, č. 20-801-00133
ze dne 29. 7. 2020, č. 20-801-00190 ze dne 29. 10. 2020, č. 20-801-00199 ze dne 11. 11. 2020,
č. 20-801-00216 ze dne 11. 12. 2020 a č. 20-801-00216 ze dne 11. 12. 2020 - platba, příkazní smlouva
na technický dozor na Kč 82.038,- s DPH se společností Procházka – stavební firma spol. s r.o.,
IČ 25389599, ze dne 25. 2. 2020, oslovení dodavatelů mailem dne 16. 1. 2020, 1 cenová nabídka
ze dne 6. 2. 2020, fakturace souhlasí na příkazní smlouvu,
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výběrové řízení na dodavatele - účetní doklad č. 20-001-00190 ze dne 10. 8. 2020 - předpis závazku,
č. 20-801-00146 ze dne 18. 8. 2020 - platba, příkazní smlouva se společností BON Tendr s.r.o.
IČ 04683374 ze dne 14. 1. 2020 na výběrové řízení za Kč 13.000,-, fakturace souhlasí na příkazní
smlouvu, osloveny 4 firmy mailem dne 4. 11. 2019, 4 cenové nabídky,
- autorský dozor - účetní doklad č. 20-001-00304 ze dne 1. 10. 2020 – předpis závazku, č. 20-801-00199
ze dne 11. 11. 2020 – platba, smlouva o výkonu autorského dozoru se společností Brücknerprojekt
s.r.o. ze dne 12. 3. 2020 na Kč 75.650,- bez DPH (91.536,50), fakturace souhlasí na smlouvu,
- projektová dokumentace - účetní doklad č. 17-001-00198 ze dne 18. 9. 2017 – předpis závazku,
č. 17-801-00836 ze dne 29. 9. 2017 – platba, smlouva o dílo se společností Brückner projekt s.r.o.
ze dne 9. 2. 2017 na Kč 130.680,- za projekt, fakturace souhlasí na smlouvu,
- žádost o dotaci – účetní doklad č. 17-001-00263 ze dne 28. 11. 2017 a č. 18-001-00230 ze dne
28. 9. 2018 - předpis závazku, č. 17-801-01178 ze dne 13. 12. 2017 a č. 18-801-00954 ze dne
3. 10. 2018 – platba, smlouva o dílo se společností Na míru, spol s r.o. ze dne 26. 9. 2017 na žádost
o dotaci na Kč 85.000,- bez DPH v případě úspěšné žádosti, Kč 30.250,- v případě neúspěšné žádosti,
- dohoda ke smlouvě o dílo – fakturace v případě úspěšné žádosti Kč 20.000,- bez DPH ze dne
27. 9. 2018,
dotace na projektovou dokumentaci
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00913/2017/RRC ze dne
20. 4. 2017 na projektovou dokumentaci na vybudování sběrného dvora ve výši 74,99 % celkových
skutečně vynaložených uznatelných nákladů, max. však Kč 135.500,-, realizace do 30. 6. 2019,
vyúčtování do 30. 7. 2019, dotace schválená zastupitelstvem obce dne 7. 3. 2017, usnesení 1/2017,
závěrečné vyúčtování projektu ze dne 5. 10. 2018, účetní doklad č. 17-801-00362 ze dne 11. 5. 2017 –
příjem finančních prostředků, č. 18-801-01183 ze dne 25. 10. 2018 – doplatek finančních prostředků,
č. 18-007-00091 ze dne 31. 12. 2018 – zúčtování dotace,
-

akce "Chodníky kolem silnice III/46431"
- smlouva o dílo se společností Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o., IČ 64619036, ze dne 19. 8. 2020
na akci „Chodníková tělesa kolem silnice III/46431 Albrechtičky“ ve výši Kč 3.423.554,80 bez DPH
(Kč 4.142.501,31 s DPH), smlouva schválená zastupitelstvem obce dne 10. 8. 2020, usnesení
č. 11/3/2020 a zveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 8. 2020,
- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2020,
- akce uvedena v plánu rozvoje obce Albrechtičky na období 2018 – 2023 schváleném zastupitelstvem
obce dne 5. 9. 2018, usnesení 23/3/2018 a aktualizace schválená zastupitelstvem obce dne
24. 6. 2020, usnesení č. 10/6/2020,
- dodatek č. 1 ze dne 10. 11. 2020 ke smlouvě o dílo – změna termínu realizace díla do 31. 5. 2021,
dodatek schválen zastupitelstvem obce dne 9. 11. 2020, usnesení č. 12/3/2020 a zveřejněn na profilu
zadavatele dne 11. 11. 2020,
- účetní doklad č. 20-001-00271 ze dne 13. 10. 2020, č. 20-001-00309 ze dne 11. 11. 2020 a č. 20-00100352 ze dne 14. 12. 2020 – předpis závazku, č. 20-801-00205 ze dne 23. 11. 2020, č. 20-801-00209
ze dne 27. 11. 2020 a č. 20-801-00226 ze dne 30. 12. 2020 – platba,
dotace
- registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03O001919 na akci „Chodníková tělesa kolem
silnice“ ze dne 4. 3. 2020, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace ve výši Kč 3.495.326,45,
vlastní zdroje Kč 183.964,56, celkové náklady Kč 3.679.291,01, realizace do 31. 5. 2021, financování
do 30. 11. 2021, závěrečné vyúčtování do 31. 5. 2022, dotace ex post,
- žádost o dotaci ze dne 13. 9. 2019, podání žádosti schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 2. 2019,
usnesení č. 3/4/2019,
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další náklady na realizaci akce
- výběrové řízení na dodavatele - účetní doklad č. 20-001-00228 ze dne 10. 9. 2020 – předpis závazku,
č. 20-801-00163 ze dne 18. 9. 2020 - platba, příkazní smlouva se společností BON Tender s.r.o. IČ
04683374 na zadávací řízení ze dne 15. 6. 2020 na Kč 16.000,-, fakturace souhlasí na smlouvu,
- technický dozor - účetní doklad č. 20-001-00270 ze dne 7. 10. 2020, č. 20-001-00310 ze dne
5. 11. 2020 a č. 20-001-00341 ze dne 3. 12. 2020 – předpis závazku, č. 20-801-00183 ze dne
19. 10. 2020, č. 20-801-00202 ze dne 18. 11. 2020 a č. 20-801-00217 ze dne 14. 12. 2020, příkazní
smlouva o obstarání inženýrské činnosti – technického dozoru v investičních fázích projektu s firmou
Vlastimil Prudek, IČ 41051394, ze dne 18. 9. 2020 na Kč 143.400,-, žádost o nabídku na technický
dozor ze dne 25. 8. 2020, cenová nabídka ze dne 26. 8. 2020, souhlas starostky obce s cenovou
nabídkou ze dne 14. 9. 2020,
akce "Pohostinství Albrechtičky"
- smlouva o dílo se společností SPO spol. s r.o., IČ 41035321, ze dne 14. 5. 2020 na akci „Pohostinství
Albrechtičky – úprava sociálních zařízení“ na částku Kč 495.750,- s DPH,
- účetní doklad č. 20-001-00144 ze dne 19. 6. 2020 – předpis závazku, č. 20-801-00124 ze dne
15. 7. 2020 – platba, zápis o odevzdání a převzetí stavby a jejich ucelených částí ze dne 15. 6. 2020,
- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2020,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (výzva k podání nabídky ze dne 28. 4. 2020 – oslovení
datovou schránkou, zadávací dokumentace ze dne 28. 4. 2020, seznam nabídek ze dne 13. 5. 2020 – 3
nabídky, jmenování hodnotící komise ze dne 3. 5. 2020, čestné prohlášení ze dne 13. 5. 2020,
prohlášení o mlčenlivosti ze dne 13. 5. 2020, protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne
13. 5. 2020, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 5. 2020, rozhodnutí zadavatele
o přidělení zakázky ze dne 14. 5. 2020),
akce „Inženýrské sítě nových stavebních pozemků a účelová komunikace v k.ú. Albrechtičky“
- smlouva o dílo se společností Japstav Morava, s.r.o., IČ 25824783, na akci „Inženýrské sítě nových
stavebních pozemků a účelová komunikace v k.ú. Albrechtičky“ ze dne 1. 4. 2020 za Kč 794.237,76,
bez DPH (Kč 961.027,69), smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 15. 4. 2020,
- dodatek č. 1 ze dne 29. 6. 2020 ke smlouvě o dílo – změna ceny díla o méněpráce celkem
Kč 783.194,84 bez DPH (Kč 947.665,76) a realizace díla do srpna, dodatek zveřejněn na profilu
zadavatele dne 2. 9. 2020,
- účetní doklad č. 20-001-00130 ze dne 31. 5. 2020 a č. 20-001-00206 ze dne 31. 8. 2020 – předpis
závazku, č. 20-801-00103 ze dne 11. 6. 2020 a č. 20-801-00170 ze dne 30. 9. 2020 – platba, č. 20007-00240 ze dne 2. 10. 2020 – zařazení do majetku, inv. č. 27072, fakturace souhlasí na smlouvu
o dílo,
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 15. 3. 2020,
- kolaudační souhlas vydaný Městským úřadem Studénka, č.j. MS 9331/2020/SŘÚPaP/To ze dne
2. 10. 2020,
- protokol o odevzdání a převzetí dokončených prací a jejich ucelených prací ze dne 31. 8. 2020
se společností Japstav Morava, s.r.o. (fotokopie),
- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2020,
další náklady na realizaci akce
- technický dozor - účetní doklad č. 20-001-00132 ze dne 3. 6. 2020 a č. 20-001-00214 ze dne
2. 9. 2020 – předpis závazku, č. 20-801-00104 ze dne 15. 6. 2020 a č. 20-801-00160 ze dne
14. 9. 2020 – platba, příkazní smlouva o obstarání inženýrské činnosti – technického dozoru
v investičních fázích projektu s firmou Vlastimil Prudek, IČ 41051394, ze dne 22. 3. 2020
na Kč 38.850,-, fakturace souhlasí na příkazní smlouvu,
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akce „Stavební úpravy 2. NP střediska údržby pro činnost spolků Albrechtičky“
- smlouva o dílo se společností SPO spol. s r.o., IČ 41035321, na akci „Stavební úpravy 2. NP střediska
údržby pro činnost spolků Albrechtičky“ na Kč 2.374.460,01 bez DPH (Kč 2.873.096,61) ze dne
26. 5. 2020, smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 11. 5. 2020, usnesení č. 9/4/2020
a zveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 5. 2020,
- dodatek č. 1 ze dne 10. 11. 2020 ke smlouvě o dílo – navýšení ceny na Kč 2.609.106,88 bez DPH
(Kč 3.157.019,32), dodatek schválen zastupitelstvem obce dne 9. 11. 2020, usnesení č. 12/4/2020
a zveřejněn na profilu zadavatele dne 10. 11. 2020,
- účetní doklad č. 20-001-00249 ze dne 30. 9. 2020, č. 20-001-00307 ze dne 30. 10. 2020, č. 20-00100349 ze dne 8. 12. 2020, č. 20-001-00229 ze dne 31. 8. 2020 – předpis závazku, č. 20-804-00052
ze dne 6. 11. 2020, č. 20-804-00058 ze dne 1. 12. 2020, č. 20-804-00060 ze dne 14. 12. 2020, č. 20804-00046 ze dne 8. 10. 2020 – platba, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo,
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 15. 3. 2021,
- předávací protokol ze dne 8. 12. 2020 se společností SPO spol. s r.o. (fotokopie),
- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2020 a rozpočtovým opatřením č. 3
schváleným zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2020 a zveřejněným na internetových stránkách obce
v části úřední deska dne 7. 7. 2020,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (prezenční listina prohlídky realizace místa veřejné zakázky
ze dne 8. 4. 2020, zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky ze dne 3. 4. 2020 – zaslána
mailem dne 6. 4. 2020, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ze dne 8. 4. 2020, vysvětlení
a doplnění zadávací dokumentace ze dne 16. 4. 2020, prohlášení o neexistenci střetu zájmu ze dne
30. 4. 2020, protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 30. 4. 2020, protokol o hodnocení
a posouzení nabídek (1 jednání hodnotící komise) ze dne 7. 5. 2020 – 4 doručené nabídky, rozhodnutí
o výběru dodavatele ze dne 18. 5. 2020, oznámení o rozhodnutí výběru dodavatele zasláno datovou
schránkou dne 20. 5. 2020),
dotace
- registrace akce č. 117D8210E2917 na akci "Stavební úpravy 2. NP čp. 286 v obci Albrechtičky" ze dne
5. 5. 2020 (změna), poskytovatel ministerstvo pro místní rozvoj, dotace Kč 1.903.098,-, vlastní zdroje
Kč 969.998,61, celkem Kč 2.873.096,61, realizace do 30. 11. 2020, financování do 30. 4. 2021,
vyúčtování do 31. 5. 2021, dotace ex ante,
- rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D8210E2917 na akci "Stavební úpravy 2. NP čp. 286 v obci
Albrechtičky" ze dne 13. 7. 2020, poskytovatel ministerstvo pro místní rozvoj, dotace Kč 1.903.098,-,
vlastní zdroje Kč 815.615,-, celkem Kč 2.718.713,-, realizace do 31. 12. 2020, financování
do 31. 5. 2021, vyúčtování do 30. 6. 2021, dotace ex ante,
- zastupitelstvo obce ze dne 25. 2. 2019, usnesení č. 3/4/2019 schválilo podání žádosti o dotaci,
zastupitelstvo obce dne 16. 12. 2019, usnesení č. 7/16/2019 schválilo přijetí dotace,
- účetní doklad č. 20-804-00048 ze dne 21. 10. 2020, č. 20-804-00054 ze dne 10. 11. 2020, č. 20-80400062 ze dne 18. 12. 2020 – příjem dotace,
- účetní doklad č. 20-007-00264 ze dne 31. 12. 2020 – dohad dotace na účet 403,
další náklady na realizaci akce
- administrace dotace - účetní doklad č. 20-001-0068 ze dne 11. 3. 2020, č. 20-001-00174 ze dne
24. 7. 2020 – předpis závazku, č. 20-801-00056 ze dne 27. 3. 2020 č. 20-801-00135 ze dne
31. 7. 2020 – platba, smlouva o dílo na zhotovení žádosti o dotaci se společností Na míru, spol. s r.o.,
IČ 03747361, na poskytování poradenských služeb a zpracování dokumentace k žádosti o dotaci
na Kč 65.000,- bez DPH (Kč 78.650,-) ze dne 15. 2. 2019, cenová nabídka ze dne 25. 1. 2019,
- realizace veřejné zakázky - účetní doklad č. 20-001-00350 ze dne 9. 12. 2020 – předpis závazku,
č. 20-801-00216 ze dne 11. 12. 2020 – platba, příkazní smlouva se společností BON Tendr s.r.o.,
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IČ 04683374, za zadávací řízení na akci „Stavební úpravy 2. NP střediska údržby pro činnost spolků
Albrechtičky“ za Kč 15.000,- ze dne 3. 4. 2020, fakturace souhlasí na příkazní smlouvu,
technický dozor - účetní doklad č. 20-001-00218 ze dne 8. 9. 2020, č. 20-001-00257 ze dne
7. 10. 2020, č. 20-001-00306 ze dne 2. 11. 2020 – předpis závazku, č. 20-801-00163 ze dne
18. 9. 2020, č. 20-801-00180 ze dne 14. 10. 2020, č. 20-801-00202 ze dne 18. 11. 2020 – platba,
příkazní smlouva – obstarávání inženýrských činností – technického dozoru v investičních fázích
projektu s firmou Vlastimil Prudek, IČ 41051394, na výkon inženýrské činnosti – občasného
technického dozoru stavebníka za Kč 98.300,- ze dne 16. 6. 2020, cenová nabídka ze dne 14. 6. 2020,
dodatek č. 1 ze dne 16. 2. 2021 k příkazní smlouvě – změna příkazníka,

majetkoprávní úkony obce
- směnná smlouva na směnu pozemku obce p.č. 516/63 za pozemek p,č. 693 v k.ú. Albrechtičky ze dne
7. 1. 2020, záměr směny zveřejněn od 29. 11. do 14. 12. 2019, směna schválená zastupitelstvem obce
dne 16. 12. 2019, usnesení č 7/11/2019, právní účinky ze dne 16. 1. 2020, účetní doklad č. 20-00700012 ze dne 31. 3. 2020 – předpis pohledávky, č. 20-701-00033 ze dne 8. 1. 2020 – platba,
- kupní smlouva se společností Česká pošta, s.p. na koupi pozemku p.č. 255, jehož součástí je budova
č.p. 260 a pozemek p.č. 486/5 v k.ú. Albrechtičky za Kč 1.920.000,- ze dne 28. 2. 2020, koupě
schválená zastupitelstvem obce dne 10. 2. 2020, usnesení č. 8/3/2020, právní účinky ze dne
4. 3. 2020, účetní doklad č. 20-007-00020 ze dne 4. 3. 2020 – zařazení do majetku, č. 19-801-00204
ze dne 3. 12. 2019 a č. 20-801-00029 ze dne 11. 2. 2020 – platba, rozpočtové krytí ve schváleném
rozpočtu na rok 2020, elektro a kanalizační přípojka - inv. č. 27064 a 27065, zpevněné plochy
a příjezdová komunikace – inv. č. 27066, budova – inv. č. 27067 a plynová přípojka – inv. č. 27068,
- nájemní smlouva na pronájem sklepu č. 1 v budově č.p. 131 na pozemku p.č. 163/1 v k.ú. Albrechtičky
ze dne 18. 5. 2020 za účelem skladování movitých věcí, záměr pronájmu zveřejněn od 27. 4.
do 12. 5. 2020, pronájem schválen zastupitelstvem obce dne 11. 5. 2020, usnesení č. 9/8/2020, nájem
na dobu neurčitou, žádost ze dne 11. 5. 2020, účetní doklad č. 20-002-00016 ze dne 18. 5. 2020 –
předpis pohledávky, č. 20-801-00090 ze dne 22. 5. 2020 - platba,
- smlouva o pachtu a provozování vodního díla č. 00600814/SONP/NJV/2020 se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. na pacht - splašková kanalizace a vodovod
na pozemcích p.č. 520/3, 325/121 v k.ú. Albrechtičky ze dne 25. 6. 2020, záměr pachtu zveřejněn
od 24. 4. od 11. 5. 2020, pacht schválen zastupitelstvem obce dne 11. 5. 2020, usnesení č. 9/5/2020,
pacht na dobu neurčitou,
- pachtovní smlouva uzavřená s Rybářským spolkem Albrechtičky na pozemky p.č. 213/9 a 213/10
v k.ú. Albrechtičky na účelem provozování sportovního rybaření, regulace vody v rybníku Fojtovka,
vysekávání travnatých ploch a udržování čistoty v okolí Kylnarovského rybníka ze dne 21. 9. 2020,
záměr pachtu zveřejněn od 22. 7. do 6. 8. 2020 a schválen zastupitelstvem obce dne 10. 8. 2020,
usnesení č. 11/4/2020, pacht na dobu neurčitou, žádost ze dne 7. 8. 200, účetní doklad č. 20-00200064 ze dne 24. 11. 2020 – předpis pohledávky, č. 21-801-00010 ze dne 15. 1. 2021 - platba,
- pachtovní smlouva na pozemek p.č. 483/2 v k.ú. Albrechtičky na účelem venkovního ustájení a pastvy
koní ze dne 13. 11. 2020, záměr pachtu zveřejněn od 25. 10. do 10. 11. 2020 a schválen
zastupitelstvem obce dne 9. 11. 2020, usnesení č. 12/5/2020, pacht na dobu neurčitou, účetní doklad
č. 20-801-00212 ze dne 4. 12. 2020 – platba,
- kupní smlouva č. 450/2020 V se společností ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
IČ 62933591 na prodej pozemků p.č. 2386, 2387, 2391 a 2394 v k.ú. Bartošovice za Kč 667.060,ze dne 1. 7. 2020, záměr prodeje zveřejněn od 8. 8. do 25. 8. 2019, prodej schválen zastupitelstvem
obce dne 16. 12. 2019, právní účinky ze dne 21. 8. 2020, účetní doklad č. 20-007-00143 ze dne
11. 9. 2020 – předpis pohledávky a vyřazení z majetku, č. 20-801-00183 ze dne 19. 10. 2020 – platba,
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pořízení majetku obce
- varovný protipovodňový systém - inv. č. 703, účetní doklad č. 20-007-00120 a č. 20-007-00121 ze dne
30. 9. 2020 – zařazení do majetku, darovací smlouva na převod dlouhodobého majetku s obcí Petřvald
na pořízení majetku darem – varovný protipovodňový systém v hodnotě Kč 968.968,- ze dne
10. 8. 2020, pořízení majetku schváleno zastupitelstvem obce dne 10. 8. 2020, usneseni č. 11/5/2020,
- kontejnery – inv. č. 77026, účetní doklad č. 20-001-00192 ze dne 10. 8. 2020 – předpis závazku, č. 20801-00146 ze dne 18. 8. 2020 – platba a zařazení do majetku,
poskytování dotací a darů
- smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu obce Albrechtičky ze dne 19. 5. 2020
uzavřená s příjemcem Tělocvičná jednota SOKOL Albrechtičky ve výši Kč 80.000,- na částečnou úhradu
provozních nákladů sokolovny a na sportovní činnost, použití od 1. 1. do 15. 12. 2020, vyúčtování
do 31. 12. 2020, dotace schválená zastupitelstvem obce dne 11. 5. 2020. usnesení č 9/7/2020,
smlouva zveřejněna dne 20. 5. 2020 na internetových stránkách obce v části úřední deska, žádost
ze dne 31. 1. 2020, účetní doklad č. 20-801-00088 ze dne 20. 5. 2020 – platba,
- smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu obce Albrechtičky ze dne 21. 5. 2020
uzavřená s příjemcem Charita Studénka ve výši Kč 20.000,- na částečnou úhradu na pečovatelskou
péči, na mzdové náklady, použití od 1. 1. do 15. 12. 2020, vyúčtování do 31. 12. 2020, dotace
schválená zastupitelstvem obce dne 11. 5. 2020. usnesení č. 9/7/2020, žádost ze dne 26. 2. 2020,
účetní doklad č. 20-801-00089 ze dne 21. 5. 2020 – platba,
- darovací smlouva se subjektem Junák – český skaut středisko Albrechtičky, z.s. ze dne 13. 5. 2020
na částku Kč 18.000,-, o poskytnutí daru rozhodlo zastupitelstvo obce dne 11. 5. 2020, usnesení
č. 9/7/2020, žádost ze dne 16. 2. 2020, účetní doklad č. 20-801-00097 ze dne 2. 6. 2020 – platba,
- darovací smlouva se subjektem SH ČMS – Svaz dobrovolných hasičů Albrechtičky, z.s. ze dne
20. 5. 2020 na částku Kč 13.000,-, o poskytnutí daru rozhodlo zastupitelstvo obce dne 11. 5. 2020,
usnesení č. 9/7/2020, žádost ze dne 28. 2. 2020, účetní doklad č. 20-801-00089 ze dne 21. 5. 2020 –
platba,
- vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého obcí Albrechtičky příjemcem Tělocvičná jednota SOKOL
Albrechtičky ze dne 30. 12. 2020, dotace ve výši Kč 80.000,-, účetní doklad č. 20-007-00227 ze dne
31. 12. 2020 – vyúčtování dotace, finanční kontrola provedená obcí dne 30. 12. 2020,
- vyúčtování dotace poskytnuté obcí Albrechtičky příjemcem Charita Studénka ze dne 18. 12. 2020,
dotace ve výši Kč 20.000,-, účetní doklad č. 20-007-00214 ze dne 21. 12. 2020 – vyúčtování dotace,
finanční kontrola provedená obcí dne 21. 12. 2020,
rozpočet
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021 – 2022 zveřejněn na úřední desce
a internetových stránkách obce od 30. 11. do 19. 12. 2019,
- střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 – 2022 schválen zastupitelstvem obce dne
16. 12. 2019, usnesení č. 7/7/2019 a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska
dne 6. 1. 2020,
- návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 30. 11. do 19. 12. 2019,
- rozpočet obce na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2019, usnesení č. 7/6/2019
a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 2. 1. 2020,
- návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 4. 6.
do 7. 7. 2020,
- závěrečný účet obce za rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2020, usnesení
č. 10/5/2020, a to bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska dne
7. 7. 2020,
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návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Albrechtičky na roky 2022 – 2023 zveřejněn úřední desce
a internetových stránkách obce od 30. 11. 2020 do 12. 1. 2021,
střednědobý výhled rozpočtu obce Albrechtičky na roky 2022 – 2023 schválen zastupitelstvem obce
dne 14. 12. 2020, usnesení č. 13/6/2020 a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední
deska dne 12. 1. 2021,

účetnictví a výkazy
- výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 8. 2020,
- rozvaha k 31. 8. 2020,
- účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2019 schválená zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2020,
usnesen č, 10/4/2020,
- rozvaha k 31. 12. 2020,
- výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 12. 2020,
inventarizace obce
- inventarizační zpráva ze dne 1. 2. 2021,
- proškolení členů inventarizační komise ze dne 14. 12. 2020,
- plán inventur vydaný starostkou obce dne 2. 12. 2020,
- inventurní soupisy účtů 036, 231, 236, 261, 263, 346, 348, 374, 388, 451, 459, 462, 472
k 31. 12. 2020,
odměňování zastupitelstva obce
- podklady k odměňování členů zastupitelstva obce - mzdové listy za období od ledna do srpna 2020,
- usnesení č. 7/12/2019 zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2019 - schválení měsíčních odměn
neuvolněných členů zastupitelstva obce,
- dohoda o provedení práce uzavřená dne 1. 4. 2020 s neuvolněným členem zastupitelstva obce
na přípravu podkladů pro kroniku za rok 2014 (fotokopie),
příspěvková organizace obce
- oznámení příspěvku na provoz pro rok 2020 pro Základní školu a Mateřskou školu Albrechtičky,
příspěvkovou organizaci ze dne 6. 4. 2020,
- oznámení o zvýšení příspěvku na provoz pro Základní školu a Mateřskou školu Albrechtičky,
příspěvkovou organizaci ze dne 20. 5. 2020, schváleno zastupitelstvem obce dne 11. 5. 2020, usnesení
č. 9/11/2020,
- protokol o výsledku kontroly u Základní školy a Mateřské školy Albrechtičky, příspěvkové organizace
ze dne 27. 4. 2020, bez nedostatků,
- účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Albrechtičky, příspěvkové organizace sestavená
k 31. 12. 2019 schválená zastupitelstvem obce dne 11. 5. 2020, usnesení č. 9/12/2020,
usnesení, zápisy, apod.
- směrnice obce Albrechtičky č. 2/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
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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. 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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