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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Těchanovice,
IČ 00635529 za rok 2021
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 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 17.06.2021.
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 9. 2021 bylo vykonáno ve dnech 15. 11. - 25. 11. 2021.

Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2021 bylo vykonáno dne 11. 5. 2022.
Kontrolní skupina
Ing. Eva Samková, MBA

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením

532/03/2021

2491

Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Staré Těchanovice.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 2. 11. 2021.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 11. 5. 2022.

Zástupci územního celku, kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
- Luděk Kozák, starosta
- Lada Panáková, 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:
- Komunitní centrum Staré Těchanovice II.
- Nájemní byty v obci Staré Těchanovice - bud. čp. 36
- projekt Mikroregion Moravice door to door systém sběru a svozu odpadů
- program pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů
- inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2021
Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti uvedené ve „Vybraném kontrolním vzorku“.
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2021
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)
- zveřejněný návrh rozpočtu neobsahoval zákonem stanovené náležitosti
- střednědobý návrh rozpočtu nebyl zveřejněn na internetových stránkách obce

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě


při přezkoumání hospodaření za rok 2021 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 998 000,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 2 731 467,11)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

20,54 %
35,55 %
0,00 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost obce


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

39,01 %

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 %
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
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B. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření
za rok 2021
B.1
Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněný na úřední desce od 19. 11. 2020 neobsahoval informaci o schváleném
rozpočtu předcházejícího roku a jeho skutečném či očekávaném plnění.

Zjištěný stav není v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb.

B.2
Předložený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2025 nebyl aktualizován o dlouhodobé závazky
z úvěrových smluv na předfinancování realizovaných projektů a dlouhodobé pohledávky vyplývající
z poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů po celou dobu předpokládaného
splácení. Např. k 30. 9. 2021 činil zůstatek nesplacených úvěrů Kč 2.708.446,98 a zůstatek dlouhodobých
pohledávek Kč 998.000,-.
Zastupitelstvem obce byl dne 21. 12. 2021 schválen aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu doplněný
o uvedené dlouhodobé pohledávky a závazky, avšak ke dni realizace přezkoumání hospodaření nebyl zveřejněn
na internetových stránkách obce.

Zjištěný stav není v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 23/2017 Sb.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání, které byly do konce
přezkoumávaného období napraveny
Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 9. 2021 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 dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek bylo zjištěno:
- skutečně uhrazená cena plnění smlouvy na realizaci investiční akce „Rekonstrukce autobusových
zastávek“ nebyla k datu dílčího přezkoumání zveřejněna,
- skutečně uhrazená cena plnění smlouvy na realizaci investiční akce „Nájemní byty v obci Staré
Těchanovice - bud. čp. 36“ byla zveřejněna dne 19. 11. 2021, tj. po lhůtě 90 dnů od ukončení plnění,
současně byla zveřejněna celková pořizovací cena nemovitosti, nikoliv hodnota veřejné zakázky,
- skutečně uhrazená cena plnění smlouvy na realizaci investiční akce „Komunitní centrum Staré
Těchanovice“ byla zveřejněna dne 19. 11. 2021, tj. po lhůtě 90 dnů od ukončení plnění, současně byla
zveřejněna celková pořizovací cena nemovitosti, nikoliv hodnota veřejné zakázky.
Zjištěný stav není v souladu s 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.
Opatření
Obec přijala opatření, skutečně uhrazené ceny plnění z realizace uvedených investičních akcí byly dodatečně
zveřejněny, popř. byly opraveny jejich hodnoty. Opatření bylo splněno.
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Drobná pochybení, která neměla vliv na hospodaření obce
V průběhu přezkoumání hospodaření byla dále zjištěna drobná pochybení, která s ohledem
na hladinu významnosti neměla vliv na hospodaření obce:
- V rámci ověření inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2021 bylo zjištěno, že inventurní
soupisy k některým účtům obsahují pouze výši konečného zůstatku dle jednotlivých analytik, aniž by
z nich vyplýval jejich obsah. Jedná se např. o účty pohledávek č. 462 a 377, účty závazků č. 472, 451,
455 a 378 a dále o účty oprávek a podrozvahové evidence.
Upozorňujeme na skutečnost, že takto provedená inventarizace není v souladu se smyslem zákona
č. 563/1991 Sb. a doporučujeme inventarizační komisi předkládat vždy kompletní podklady
a podrobnější soupisy dokládající oprávněnost zůstatku jednotlivých účtů. Pro účel přezkoumání byly
uvedené skutečnosti doloženy na místě.
-

V souvislosti s ověřením podílu na projektu Mikroregion Moravice door to door systém sběru a svozu
odpadů a smlouvy o výpůjčce movitého majetku nabytého v rámci tohoto projektu doporučujeme
zaúčtování předmětů výpůjčky na podrozvahové účty a provedení jeho inventury.

-

Podle § 17 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. je součástí závěrečného účtu mimo jiné vyúčtování
finančních vztahů k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob, tj. informace o poskytnutých
dotacích. S ohledem na toto ustanovení upozorňujeme, že závěrečný účet za rok 2020 neobsahoval
údaje o poskytnutí návratné finanční výpomoci a jejich splátkách.

C. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2020/v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 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. 2021.
Nedostatek
Ověřením realizace akce Nájemní byty v obci Staré Těchanovice - bud. čp. 36 bylo zjištěno, že nabytý majetek
byl účetním dokladem č. 700020 ze dne 31. 12. 2020 zařazen na účet 021 - Stavby, přestože je ho
rekonstrukce nebyla k rozvahovému dni (ani k datu závěrečného přezkoumání hospodaření) ukončena,
neproběhlo kolaudační řízení a nedošlo k zařazení do užívání. Do pořizovací ceny majetku nebyla zahrnuta cena
celá cena díla sjednaná smlouvou o dílo a dodatky č. 1 - 3, některé správní poplatky, např. za povolení
přípojek, a rovněž cena projektové dokumentace.
Opatření
Obec přijala opatření k nápravě, chybné účtování nedokončeného dlouhodobého majetku bylo opraveno
účetním dokladem č. 700006 ze dne 28. 4. 2021. Opatření bylo splněno.
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Nedostatek
Ověřením realizace investiční akce bylo zjištěno, že smlouva o dílo uzavřená dne 15. 5. 2020 s dodavatelem
Stako Kozák s.r.o. v objemu Kč 519.114,- bez DPH nebyla zveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku
veřejných zakázek.
Opatření
Obec přijala opatření k nápravě, smlouva o dílo byla zveřejněna 26. 4. 2021. Opatření bylo splněno.
Nedostatek
Dále bylo zjištěno, že obec neuveřejnila na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dodatky
ke smlouvě o dílo, a to dodatek č. 1 ze dne 22. 9. 2020, dodatek č. 2 ze dne 15. 12. 2020 a dodatek č. 3
ze dne 21. 12. 2020.
Opatření
Obec přijala opatření k nápravě, dodatky ke smlouvě byly zveřejněny dne 27. 4. 2021. Přijaté opatření bylo
splněno.

D. Upozornění
-

Upozorňujeme na skutečnost, že postup při administraci poskytování návratných finančních výpomocí z
programu pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná
paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva není
zcela v souladu s právní úpravou podle § 10a - § 10d zákona č. 250/2000 Sb. a § 85 zákona
č. 128/2000 Sb. Zastupitelstvo obce v přezkoumaných případech nerozhodlo o uzavření konkrétní
smlouvy a na základě předložené žádosti, např. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
Kč 200.000,- bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce dne 28. 5. 2021, avšak žádost o její
poskytnutí byla městu doručena dne 23. 7. 2021 (smlouva č. 07/2019/NFV byla uzavřena 27. 7. 2021).
Vzhledem k tomu, že tento (či obdobný postup) připouští sám poskytovatel (Státní fond životního
prostředí), neuvádíme jej jako nedostatek ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., pouze upozorňujeme na
riziko neúspěšného vymáhání v daňovém řízení v případě porušení rozpočtové kázně ze strany
příjemce, popř. na riziko krácení dotace ze strany poskytovatele z důvodu nedodržení podmínek
dotačního titulu.

E. Jiná upozornění
V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňujeme na:

-

novelu zákona č. 250/2000 Sb., a to ustanovení § 10a odst. 3 písm. f), podle kterého má žádost
o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahovat mimo jiné údaje o skutečném majiteli právnické
osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů
a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li
se o evidující osobu. V souvislosti s tím doporučujeme prověřit a případně upravit vzory žádostí, které
poskytujete žadatelům nebo zveřejňujete na svých webových stránkách,

-

novou vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, účinnost od 1. 1. 2022.
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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 ve Vybraném kontrolním vzorku.
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.
Datum vyhotovení: 19. 5. 2022

Zprávu zpracovala:
Ing. Eva Samková, MBA,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
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Vybraný kontrolní vzorek:
rozpočet
- střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2025 zveřejněný na úřední desce od 10. 1. 2020,
- návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněný na úřední desce od 1. 12. 2020, rozpočet na rok 2021
schválený zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2020 a zveřejněný na úřední desce od 31. 12. 2020,
- návrh závěrečného účtu za rok 2020 zveřejněný na úřední desce od 14. 6. 2021, závěrečný účet za rok
2020 schválený zastupitelstvem obce dne 30. 6. 2021 a zveřejněný na úřední desce od 7. 7. 2021,
- rozpočtová opatření č. 1 - č. 6 zveřejněná na úřední desce,
účetnictví a výkazy
- rozvaha k 30. 9. 2021,
- výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2021,
- výkaz FIN 2-12M k 30. 9. 2021,
- protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2020 - schváleno zastupitelstvem obce dne
30. 6. 2021,
- smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci uzavřená dne 16. 9. 2021
s převodcem ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, předmět smlouvy - pozemek
parc.č. 727/2 v k.ú. Staré Těchanovice, nabytí pozemku schváleno zastupitelstvem obce dne
30. 8. 2021, doklad o ocenění majetku na Kč 24.185,- (dodáno převodcem),
- plán inventur na rok 2021 zpracovaný starostou obce dne 21. 12. 2021, inventarizační zpráva za rok
2021 zpracovaná dne 27. 1. 2022, inventurní soupisy rozvahových účtů,
rozvaha k 31. 12. 2021,
výkaz FIN 2-12M k 31. 12. 2021,
program pro poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná
paliva podle podmínek dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva
- žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z programu ze dne 1. 6. 2021, schválení žádosti
a poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 tis. Kč zastupitelstvem obce dne 28. 5. 2021,
smlouva č. 05/2019/NFV uzavřená s příjemcem fyzickou osobou dne 4. 6. 2021, zveřejnění smlouvy
na úřední desce od 1. 7. 2021, účetní doklad č. 110013 ze dne 9. 6. 2021,
- žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z programu ze dne 1. 6. 2021, schválení žádosti
a poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 tis. Kč zastupitelstvem obce dne 28. 5. 2021,
smlouva č. 06/2019/NFV uzavřená s příjemcem fyzickou osobou dne 4. 6. 2021, zveřejnění smlouvy
na úřední desce od 1. 7. 2021, účetní doklad č. 110014 ze dne 9. 6. 2021,
- žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z programu ze dne 23. 7. 2021, schválení žádosti
a poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 tis. Kč zastupitelstvem obce dne 28. 5. 2021,
smlouva č. 07/2019/NFV uzavřená s příjemcem fyzickou osobou dne 27. 7. 2021, zveřejnění smlouvy
na úřední desce od 11. 8. 2021, účetní doklad č. 110022 ze dne 11. 8. 2021,
- výpis zápisů účtu 462-Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé za období leden - září 2021,
- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2021,
projekt Mikroregion Moravice door to door systém sběru a svozu odpadů
- smlouva o zápůjčce - peněžní uzavřená den 1. 9. 2021 s vydlužitelem Venkovský mikroregion Moravice,
předmět smlouvy - bezúročná zápůjčka finančních prostředků ve výši Kč 440.584,49
na předfinancování projektu, splatnost 30. 6. 2022, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce
dne 30. 6. 2021,
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dohoda o úhradě podílu na projektu Mikroregion Moravice door to door systém sběru a svozu odpadů
uzavřená dne 1. 9. 2021 s příjemcem Venkovský mikroregion Moravice, předmět dohody - úhrada
finančního podílu projektu ve výši Kč 94.630,30, uzavření dohody schváleno zastupitelstvem obce dne
30. 6. 2021, účetní doklad č. 110031 ze dne 4. 10. 2021 (předpis závazku a převod finančních
prostředků příjemci),
smlouva o výpůjčce uzavřená dne 1. 9. 2021 s půjčitelem Venkovský mikroregion Moravice, předmět
smlouvy - výpůjčka movitého majetku (specifikovaného v přiloženém soupisu) nabytého v rámci
projektu po dobu jeho udržitelnosti, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 30. 6. 2021,
rozpočtové krytí - rozpočtovým opatřením č. 6 schváleným starostou obce dne 2. 9. 2021
a zveřejněným na úřední desce od 1. 10. 2021 (odPa 3723),

Komunitní centrum Staré Těchanovice II.
- dohoda ze dne 10. 12. 2020 o ukončení Smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 8. 2020 na realizaci investiční
akce "Komunitní centrum Staré Těchanovice", důvod ukončení smlouvy - nemožnost dodržení smlouvy
z důvodu velkého rozsahu dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, zveřejnění dohody
ve věstníku veřejných zakázek dne 21. 5. 2021,
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 4. 2021 - rozhodnutí o výběru dodavatele zakázky (výběr ze 3
nabídek),
- smlouva o dílo uzavřená dne 6. 5. 2021 s vybraným dodavatelem Šindler Luděk s.r.o. v objemu
Kč 1.780.955,04 bez DPH, termín realizace zakázky do 15. 7. 2021, zveřejnění smlouvy ve věstníku
veřejných zakázek dne 26. 5. 2021,
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený dne 7. 7. 2021, předmět dodatku - rozsah méněprací
dle změnového listu snižující sjednanou cenu díla na Kč 1.763.429,35 bez DPH, zveřejnění dodatku č. 1
ve věstníku veřejných zakázek dne 20. 7. 2021,
- předávací protokol ze dne 15. 7. 2021,
- přehled faktur přijatých v souvislosti s realizací investiční akce v celkovém objemu Kč 2.444.190,27
včetně DPH, účetní doklad č. 700014 ze dne 15. 7. 2021 (zařazení do majetku obce), karta majetku
inv.č. 18,
- rozpočtové krytí - ve schváleném rozpočtu na rok 2021,
spolufinancování
- rozhodnutí o poskytnutí dotace id.č. 117D03O001770 ze dne 15. 6. 2020, poskytovatel Ministerstvo pro
místní rozvoj, výše dotace max. Kč 1.899242,06,
- účetní doklady č. 700013 ze dne 15. 7. 2021 a č. 110028 ze dne 24. 9. 2021 (předpis pohledávky
a přijetí dotace v plné výši na bankovní účet obce),
- smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřená dne 19. 5. 2021,
výše dotace max. 400 tis. Kč, účetní doklad č. 100239 ze dne 2. 6. 2021 (přijetí zálohy ve výši
Kč 320.000,-), účetní doklad č. 700038 ze dne 3. 12. 2021 (zúčtování zálohy - předpis pohledávky
z dotace), účetní doklad č. 700033 ze dne 31. 12. 2021 (dohad přijaté dotace),
elektroinstalace a topení
- objednávka ze dne 11. 2. 2021 - rekonstrukce elektroinstalace, faktury přijaté - účetní doklad č. 4012
ze dne 26. 2. 2021 (elektroinstalace, dodavatel Karel Burdík, IČ 68932502), účetní doklad č. 4020 ze
dne 9. 3. 2021 (dodávka otopných těles, dodavatel Ing. David Schiedek, IČ 86670590), účetní doklad
č. 4034 ze dne 13. 4. 2021 (administrace dotace, dodavatel jk grant s.r.o., IČ 03098761), účetní
doklad č. 4116 ze dne 12. 11. 2021 (elektroinstalace, dodavatel Karel Burdík, IČ 68932502) a účetní
doklad č. 4130 ze dne 17. 12. 2021 (elektroinstalace, dodavatel Karel Burdík, IČ 68932502), zařazení
do majetku obce - účetní doklad č. 700042 ze dne 31. 12. 2021 (celková výše investice Kč 727.273,-),
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Nájemní byty v obci Staré Těchanovice - bud. čp. 36
- výpis zápisů účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek za období leden - září 2021,
- kolaudační souhlas s užíváním stavby čj. MUBU 2308/2021 ze dne 30. 6. 2021
- účetní doklad č. 700015 ze dne 15. 7. 2021 - zařazení stavby do majetku obce, celková hodnota
Kč 8.102.305,63, karta majetku inv.č. 65,
- zveřejnění výše skutečně uhrazené ceny plnění zakázky ve věstníku veřejných zakázek dne 19. 11.
2021,
- rozpočtové krytí - rozpočtovými opatřeními č. 1 a č. 4 - č. 6/2021 schválenými starostou obce
a zveřejněnými na úřední desce.
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Seznam použitých právních a jiných předpisů:
1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 128/2000 Sb.),

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