Elektronický podpis - 19.5.2021
Certifikát autora podpisu :

KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28. října 117, 702 18 Ostrava

KUMSX02FG19A

Jméno : Ing. Radka Smyčková Adamusová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 25.6.2021 07:09:22-000 +02:00

Elektronický podpis - 19.5.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Eliška Švaňová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 25.6.2021 07:36:22-000 +02:00

Čj.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

MSK 62625/2021
KON/16435/2020/Sam
113.1 V5 N
Ing. Radka Smyčková Adamusová
595 622 622
595 622 282
posta@msk.cz

Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka,
IČ 00576891 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 17. 6. 2020.

Kontrolní skupina
Ing. Radka Smyčková Adamusová
Ing. Eliška Švaňová

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

387/03/2020
389/03/2020

2865
2736

Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 10. 2020 bylo vykonáno dne 3. 12. 2020.
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2020 bylo vykonáno dne 13. 5. 2021.
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Řeka.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 13. 11. 2020.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 13. 5. 2021.

Zástupci územního celku, kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
- Tomáš Tomeczek, starosta
- Vlasta Hamříková, účetní

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
tel.: 595 622 222

IČ: 70890692

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

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

www.msk.cz

Čj.:

MSK 62625/2021

Sp. zn.:

KON/16435/2020/Sam

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 "Příprava pozemku pro obecní dvůr",
- akce "Správce vodovodu v obci Řeka" a "Odpovědný zástupce pro provozování vodovodu v obci Řeka",
- akce "Oprava parkoviště v obci Řeka",
- pořízení majetku - dezinfekční stojan II., ozonový generátor a kapesní čtečka mikročipů LID 575 ISO,
- kupní smlouvy ze dne 1. 7. 2020,
- smlouva o bezúplatném převodu majetku ze dne 5. 5. 2020,
- odměňování členů zastupitelstva obce.
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.


nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

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 0,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0,00)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

1,60 %
2,23 %
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.

B. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření
za rok 2020
Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání, které byly do konce
přezkoumávaného období napraveny
Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 31. 10. 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 účetního dokladu č. 72005 ze dne 5. 5. 2020 bylo zjištěno, že obec účtovala o nabytí drobného
dlouhodobého hmotného majetku, který získala na základě Smlouvy o bezúplatném převodu (smlouva ze dne
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5. 5. 2020 uzavřená s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje), nesprávně na účet 401 Jmění účetní jednotky a taktéž na účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku. Dále bylo zjištěno, že
obec v souvislosti s bezúplatným pořízením dlouhodobého hmotného majetku zaúčtovala majetek
v pořizovacích cenách, přitom nezohlednila příslušné odpisy vztahující se k danému majetku.
Opatření
Ověřen byl opravný účetní doklad č. 72011 ze dne 30. 11. 2020.
Přijaté opatření bylo splněno.

Nedostatek
V rámci dílčího přezkoumání hospodaření byl ověřen postup zveřejnění smlouvy o dílo č. SOD
2020/037/N283/S30626 ze dne 3. 9. 2020 (uzavřená se zhotovitelem Lesostavby Frýdek-Místek a.s.) na profilu
zadavatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb. Bylo zjištěno, že zadavatel zveřejnil smlouvu až dne 21. 10. 2020
(tj. po lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření).
Opatření
K tomuto nedostatku obec přijala systémová opatření (poučení odpovědných osob ohledně dodržování
povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb.), aby k takovým nedostatkům již nedocházelo.
Přijaté opatření bylo splněno.

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.

D. Upozornění
V rámci přezkoumání hospodaření bylo ověřováno dodržování vnitřních předpisů. Ověřována byla mj. akce:
- "Správce vodovodu v obci Řeka" a "Odpovědný zástupce pro provozování vodovodu v obci Řeka" dodavatel společnost HAMROZI s.r.o., hodnota celkem za celou dobu plnění smlouvy činí Kč 192.000,bez DPH (viz Seznam předložených dokumentů).
V tomto případě obec nepostupovala zcela v souladu s vnitřní směrnicí k postupu pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, dle které podle článku 4 - u veřejné zakázky malého rozsahu
pro dodávky nebo služby od Kč 100.000,- bude zaslána výzva k předložení cenové nabídky třem
dodavatelům.
Dle předložených podkladů byla výzva k zaslání cenových nabídek zveřejněna na úřední desce obce
("elektronické a obecní desce"), což nelze považovat za splnění podmínky zaslání třem dodavatelům.
V souvislosti s výše uvedeným doporučujeme klást důraz na průkazné dokládání způsobu a průběhu zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu tak, aby byly minimalizovány pochybnosti o jejich transparentnosti
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dle zákona č. 134/2016 Sb. (např. informace o oslovení uchazečů) a dále upozorňujeme na dodržování
vnitřních předpisů obce.

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.

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: 13. 5. 2021

Zprávu zpracovaly:
Ing. Radka Smyčková Adamusová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Eliška Švaňová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

5/9
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 62625/2021

Sp. zn.:

KON/16435/2020/Sam

Seznam předložených dokumentů:
akce "Příprava pozemku pro obecní dvůr"
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 20. 12. 2017 bod č. 6 - schválení Programu rozvoje obce Řeka
na období 2018 - 2022,
- směrnice k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 4. 2. 2014,
- výzva k podání cenových nabídek ze dne 6. 8. 2020 (doloženy e-maily ze dne 6. 8. 2020 - osloveny
3 společnosti),
- zpráva z výběrového řízení ze dne 24. 8. 2020 (včetně seznamu oslovených subjektů, seznamu
obdržených nabídek, stanovení pořadí nabídek, složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící
komise),
- oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne 24. 8. 2020 (odesláno uchazečům e-mailem dne
24. 8. 2020),
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 8. 2020 - zastupitelstvo obce schválilo výběr zhotovitele
na akci "Příprava pozemku pro obecní dvůr"- nabídku firmy Lesostavby Frýdek-Místek a.s.,
- smlouva o dílo č. SOD 2020/037/N283/S30626 ze dne 3. 9. 2020 uzavřená se zhotovitelem Lesostavby
Frýdek-Místek a.s. na akci "Příprava pozemku pro obecní dvůr", cena díla činí Kč 1.421.362,80 včetně
DPH, smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 21. 10. 2020 (fotokopie smlouvy včetně
profilu zadavatele) - dále viz bod B, skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele,
- účetní doklady č. 70306 ze dne 7. 10. 2020 a č. 20306 ze dne 30. 10. 2020 (platba ve výši
Kč 1.421.362,80),
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce a rozpočtovým opatřením č. 1/2020 (schváleno
zastupitelstvem obce 31. 8. 2020 a zveřejněno dne 8. 9. 2020),
akce "Správce vodovodu v obci Řeka" a "Odpovědný zástupce pro provozování vodovodu v obci
Řeka"
- akce byla zadána společnosti HAMROZI s.r.o. - zadání nebylo v souladu s vnitřní směrnicí k postupu
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle které podle článku 4 - u veřejné zakázky malého
rozsahu pro dodávky nebo služby od Kč 100.000,- bude zaslána výzva k předložení cenové nabídky
třem dodavatelům,
- dle předložených podkladů byla výzva k zaslání cenových nabídek zveřejněna na úřední desce obce
("elektronické a obecní desce"), což nelze považovat za splnění podmínky zaslání třem dodavatelům
(viz bod D – Upozornění),
smlouva o dílo
- smlouva byla se společností HAMROZI s.r.o. uzavřena dne 30. 12. 2020,
- uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo obce dne 21. 12. 2020,
- předmětem smlouvy je služba akreditovaného odborného zástupce provozovatele vodovodů
a kanalizací pro veřejnou potřebu a technicko-inženýrská činnost správce vodovodu a kanalizace včetně
provozu ČOV,
- smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022,
- hodnota celkem za celou dobu plnění smlouvy činí Kč 192.000,- bez DPH,
akce "Oprava parkoviště v obci Řeka"
- akce byla zadána společnosti Lesostavby Frýdek-Místek a.s. dle vnitřní směrnice k postupu
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
- objednávka ze dne 27. 7. 2020,
- cena dle fakturace: Kč 218.270,- bez DPH (Kč 264.106,70 včetně DPH),
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účetní doklady: č. 70218 ze dne 5. 8. 2020 (předpis faktury přijaté) a č. 20218 ze dne 14. 8. 2020
(úhrada),

pořízení majetku - dezinfekční stojan II., ozonový generátor a kapesní čtečka mikročipů LID 575
ISO
- dezinfekční stojan II. - účetní doklady č. 70269 ze dne 11. 9. 2020 a č. 20269 ze dne 18. 9. 2020, inv.
č. 50305, finanční prostředky zajištěny v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020,
- ozonový generátor - účetní doklady č. 70079 ze dne 25. 3. 2020 a č. 20079 ze dne 25. 3. 2020, ivn. č.
50300, finanční prostředky zajištěny v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020,
- kapesní čtečka mikročipů LID 575 ISO - účetní doklad č. 70003 ze dne 13. 1. 2020, inv. č. 50299,
finanční prostředky zajištěny v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020,
kupní smlouvy ze dne 1. 7. 2020
- kupní smlouva uzavřená dne 1. 7. 2020 s prodávajícím (fyzická osoba), obec Řeka - kupující, týkající se
nákupu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/2 na pozemku parc. č. 840/5 a pozemku parc. č.
841/3 v k.ú. Řeka, usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. 7. 2020 (nákup za účelem vybudování
rozšíření jímání vody), vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky
vkladu k 2. 7. 2020, účetní doklady č. 210027 ze dne 2. 7. 2020 a č. 72009 ze dne 2. 7. 2020, inv. č.
20244, 20245, rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2020,
- kupní smlouva uzavřená dne 1. 7. 2020 s prodávajícím (fyzické osoby), obec Řeka - kupující, týkající se
nákupu spoluvlastnického podílu (bližší specifikace nemovitostí uvedena ve smlouvě v části I.),
usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. 7. 2020 (nákup za účelem vybudování rozšíření jímání vody),
vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu k 2. 7. 2020, účetní
doklady č. 210027 ze dne 2. 7. 2020 a č. 72009 ze dne 2. 7. 2020, inv. č. 20243, rozpočtově kryto
schváleným rozpočtem obce na rok 2020,
smlouva o bezúplatném převodu majetku ze dne 5. 5. 2020
- smlouva o bezúplatném převodu majetku uzavřená dne 5. 5. 2020 s převodcem: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, obec Řeka - "nabyvatel",
- předmětem smlouvy je bezúplatný převod majetku do vlastnictví nabyvatele - viz příloha č. 1
ke smlouvě (seznam a bližší popis majetku) – fotokopie smlouvy,
- vlastnické právo přechází na nabyvatele dnem fyzického předání a převzetí majetku, protokol
o fyzickém předání a převzetí majetku ze dne 5. 5. 2020, podklady zaslané Hasičským záchranným
sborem Moravskoslezského kraje (doloženy karty majetku včetně odpisů),
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 4. 2020,
- účetní doklad č. 72005 ze dne 5. 5. 2020 (fotokopie) - dále viz bod B,
odměňování členů zastupitelstva obce
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2018 - stanovení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce s účinností od 1. 11. 2018,
- mzdové listy osobní číslo 24, 22, 95 a 122 za období 1-10/2020,
rozpočet a závěrečný účet
- návrh rozpočtu obce na rok 2020 zveřejněn od 27. 11. 2019 do 3. 1. 2020,
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 12. 2019 - schválení rozpočtu obce na rok 2020, schválený
rozpočet obce na rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách obce dne 31. 12. 2019,
- návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 zveřejněn od 5. 5. do 22. 6. 2020,
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závěrečný účet obce za rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2020 a zveřejněn
na internetových stránkách obce dne 23. 6. 2020,

darovací smlouva ze dne 22. 6. 2020
- darovací smlouva o poskytnutí daru ze dne 22. 6. 2020 uzavřená s obdarovaným Myslivecký spolek
Smilovice-Řeka, předmětem darovací smlouvy je peněžitý dar ve výši Kč 5.000,-, usnesení
zastupitelstva obce ze dne 17. 6. 2020, účetní doklad č. 210028 ze dne 9. 7. 2020, finanční prostředky
zajištěny v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020,
dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje - ÚZ 98 193
- účetní doklad č. 60038 ze dne 19. 8. 2020 ve výši Kč 31.000,- (přijetí dotace),
- avízo o poskytnutí dotace ze dne 18. 8. 2020,
- účetní doklad č. 140015 ze dne 31. 12. 2020 - vyúčtování použité části dotace ve výši Kč 27.078,-,
- dohoda o provedení práce uzavřená dne 1. 9. 2020 (roznos a kompletace volebních lístků),
- účetní doklady k čerpání dotace,
- rozpočtové opatření č. 1/2020 - schváleno zastupitelstvem obce dne 31. 8. 2020 a zveřejněno dne
8. 9. 2020 (schváleno v nejbližším možném termínu pro jednání zastupitelstva obce po obdržení avíza
o poskytnutí dotace),
- finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo
státních finančních aktiv ze dne 10. 2. 2021,
- účetní doklad č. 21008 ze dne 11. 2. 2021 (vratka nevyčerpané části dotace ve výši Kč 2.737,-),
inventarizace majetku a závazků
- plán inventur na rok 2020 ze dne 21. 12. 2020,
- protokol o proškolení všech členů inventarizačních komisí jmenovaných k provedení inventarizace
v roce 2020 ze dne 28. 12. 2020, prezenční listina z proškolení členů inventarizační komise pro rok
2020 ze dne 28. 12. 2020,
- inventurní soupisy účtů 311, 231, 112, 021.0200, 042, 321, 331, 336, 337, 342 a 403 k 31. 12. 2020,
- rekapitulace mezd za 12/2020,
- inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku obce Řeka k 31. 12. 2020 ze dne 20. 1. 2021,
výkazy
- výkaz
- výkaz
- výkaz
- výkaz
- výkaz

rozvaha sestavený k 31. 10. 2020 v Kč,
FIN 2-12 M sestavený k 31. 10. 2020 v Kč,
rozvaha sestavený k 31. 12. 2020 v Kč,
FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2020 v Kč,
zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2020 v Kč,

usnesení, zápisy, směrnice, apod.
- účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2019 – usnesení zastupitelstva obce dne 17. 6. 2020,
- opatření k nápravě nedostatku zjištěného v rámci dílčího přezkoumání hospodaření - opravný účetní
doklad č. 72011 ze dne 30. 11. 2020, evidenční karty majetku (inv. č. 20240, 20241 a 20242),
- směrnice k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (schválena zastupitelstvem obce
dne 3. 2. 2014, účinná od 4. 2. 2014).
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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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