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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou,
IČ 00298450 za rok 2019
Přezkoumání hospodaření městyse (dále i územní celek) za rok 2019 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
22. 5. 2019.
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 9. 2019 bylo vykonáno dne 13. 11. 2019 kontrolní skupinou
ve složení:
Identifikační
Kontrolní skupina
Funkce
Pověření č.
karta č.
Ing. Jiří Urbánek
Ing. Martin Hajduk
Ing. Pavel Frank

kontrolor pověřený řízením
kontrolor
kontrolor

515/03/2019
508/03/2019
505/03/2019

3626
2909
3753

Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2019 bylo vykonáno dne 29. 4. 2020 kontrolní skupinou
ve složení:
Identifikační
Kontrolní skupina
Funkce
Pověření č.
karta č.
Ing. Martin Hajduk
Ing. Pavel Frank

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

508/03/2019
505/03/2019

2909
3753

Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
za rok 2019 dne 25. 10. 2019.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupcem
městyse dne 30. 4. 2020.
Zástupce městyse: Ing. Richard Ehler, starosta

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
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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:
-

pořízení dlouhodobého hmotného majetku,
poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu městyse,
poskytnutí dotací z rozpočtu městyse,
přijetí účelové dotace na volby do Evropského parlamentu,
pronájem nebytových prostor ve vlastnictví městyse,
pacht pozemku ve vlastnictví městyse,
prodej pozemku ve vlastnictví městyse,
dílo "Víceúčelové hřiště".

Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti, uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“.
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2019
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.


nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě


při přezkoumání hospodaření za rok 2019 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 630.300,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 33.162.613,46)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

2,78 %
6,47 %
0,00 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost územního celku


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

61,79 %

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku překročil k rozvahovému dni 60 % průměru
jeho příjmů za poslední 4 roky. Dluh překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky o Kč 932.880,97.
Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně
o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.


5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky činí Kč 46.644,05

V roce 2020 by měl územní celek dle uzavřených smluvních vztahů uhradit splátky dlouhodobých závazků
(dlouhodobých přijatých úvěrů) v celkové výši Kč 2.569.679,04. Vzhledem k tomu, že nastavené splátky v roce
2020 převyšují zákonnou povinnost snižování dluhu, nevyplývá z takto nastavených splátek riziko pozastavení
převodu podílu územního celku na výnosu daní.
K 31. 12. 2018 činil podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 69,13 % (5 % z rozdílu mezi
výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky činilo Kč 229.114,-). V roce 2019 územní celek uhradil
splátky dlouhodobých závazků ve výši Kč 2.531.642,77, čímž splnil povinnost snížit uvedený dluh podle
§ 17 odst. 2 zákona č. 23/2017 Sb.
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B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2018
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.
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.

Zástupce územního celku prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.

Datum vyhotovení: 30. 4. 2020

Zprávu zpracovali:
Ing. Martin Hajduk,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Pavel Frank,
kontrolor
Ing. Jiří Urbánek,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření

Seznam předložených dokumentů:
pořízení dlouhodobého hmotného majetku
- evidenční karta majetku (inventární č. 4967, stan 10x20 s příslušenstvím, pořizovací cena
Kč 316.100,-), účetní doklady č. 200221 ze dne 17. 6. 2019 (předpis faktury došlé a zařazení
pořízeného majetku na účet 022) a č. 101862 ze dne 24. 6. 2019 (úhrada), objednávka č. 38/2019
ze dne 21. 5. 2019 (finanční krytí zajištěno schváleným rozpočtem městyse na rok 2019 - paragraf
3319), protokol o zařazení hmotného dlouhodobého majetku do užívání ze dne 17. 6. 2019, 2 cenové
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nabídky, usnesení ze 14. schůze rady městyse konané dne 13. 5. 2019 (č. 2019.14.2d - schválení
pořízení majetku),
účetní doklady č. 200043 ze dne 6. 2. 2019 a č. 100557 ze dne 11. 2. 2019 (předpis, zařazení
a úhrada, pořízení záložního zdroje-rozhlas, pořizovací cena Kč 3.496,-, inventární č. 4902, finanční
krytí zajištěno schváleným rozpočtem městyse na rok 2019),
účetní doklady č. 200141 ze dne 24. 4. 2019 a č. 101471 ze dne 6. 5. 2019 (předpis, zařazení
a úhrada, pořízení motorové sekačky AL-KO Classic, pořizovací cena Kč 9.790,-, inventární č. 4931,
finanční krytí zajištěno schváleným rozpočtem městyse na rok 2019),
účetní doklady č. 200217 ze dne 12. 6. 2019 a č. 101823 ze dne 17. 6. 2019 (předpis, zařazení
a úhrada, pořízení PC ATX Acer, tiskárny HP a LCD display, celková pořizovací cena Kč 25.491,-,
inventární č. 4958 - 4960, finanční krytí zajištěno schváleným rozpočtem městyse na rok 2019),

poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu městyse
- darovací smlouva č. FIN/01/2019/DS ze dne 20. 3. 2019 (příjemcem Moravian historicko-vlastivědná
společnost Suchdol nad Odrou, předmětem smlouvy poskytnutí peněžitého daru ve výši Kč 45.000,na činnost, finanční krytí zajištěno schváleným rozpočtem městyse na rok 2019 - paragraf 3429),
účetní doklad č. 100895 ze dne 25. 3. 2019 (úhrada),
- darovací smlouva č. FIN/03/2019/DS ze dne 20. 3. 2019 (příjemcem SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Suchdol nad Odrou, předmětem smlouvy poskytnutí peněžitého daru ve výši Kč 40.000,na činnost, finanční krytí zajištěno schváleným rozpočtem městyse na rok 2019 - paragraf 5512),
účetní doklad č. 100869 ze dne 21. 3. 2019 (úhrada),
- darovací smlouva č. FIN/04/2019/DS ze dne 20. 3. 2019 (příjemcem Charita Odry, předmětem smlouvy
poskytnutí peněžitého daru ve výši Kč 48.000,- na činnost, finanční krytí zajištěno schváleným
rozpočtem městyse na rok 2019 - paragraf 4359), účetní doklad č. 100870 ze dne 21. 3. 2019
(úhrada),
- usnesení z 3. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 25. 2. 2019 (č. 2019.3.3e - schválení
poskytnutí peněžitých darů),
poskytnutí dotací z rozpočtu městyse
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu městyse
č. FIN/02/2019/VPS ze dne 20. 3. 2019 (zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový
přístup od 2. 4. 2019, příjemcem Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA, předmětem smlouvy poskytnutí
dotace ve výši Kč 300.000,- z toho Kč 100.000,- na činnost oddílů, Kč 80.000,- na pravidelnou údržbu
a provoz zařízení TJ a Kč 120.000,- na mimořádnou údržbu - opravu umělého povrchu víceúčelového
hřiště včetně lajnování a komplexní rekonstrukci topného systému v restauraci pod tribunou, finanční
krytí zajištěno schváleným rozpočtem městyse na rok 2019 - paragrafy 3412 a 3419), žádost
o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse přijatá dne 18. 1. 2019, účetní doklad č. 100922 ze dne
28. 3. 2019 (úhrada), dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 18. 12. 2019 (zveřejněn na úřední desce
způsobem umožňujícím dálkový přístup od 18. 12. 2019, předmětem dodatku navýšení dotace
na Kč 402.580,-, finanční krytí zajištěno upraveným rozpočtem městyse na rok 2019 - paragraf 3412),
žádost o navýšení dotace z rozpočtu městyse na mimořádnou údržbu o Kč 102.580,- přijatá dne
6. 12. 2019 (výměna plynového kotle a pisoárů), účetní doklad č. 103733 ze dne 18. 12. 2019
(úhrada), rozpočtové opatření č. Z22/2019 (zveřejněno na internetových stránkách od 18. 12. 2019,
úprava rozpočtových výdajů - paragrafu 3412), usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva městyse
konaného dne 16. 12. 2019 (č. 2019.7.3b - schválení rozpočtového opatření a č. 2019.7.3c/4
- schválení dodatku), protokol č. 3/2020 o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 3. 3. 2020,
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu městyse
č. FIN/03/2019/VPS ze dne 20. 3. 2019 (zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový
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přístup od 2. 4. 2019, příjemcem Spolek Skřivánek Suchdol nad Odrou, předmětem smlouvy poskytnutí
dotace ve výši Kč 80.000,- na činnost, finanční krytí zajištěno schváleným rozpočtem městyse na rok
2019 - paragraf 3421), žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse přijatá dne 14. 12. 2018, účetní
doklad č. 100863 ze dne 20. 3. 2019 (úhrada), protokol č. 2/2020 o výsledku veřejnosprávní kontroly
ze dne 2. 3. 2020,
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu městyse
č. FIN/04/2019/VPS ze dne 20. 3. 2019 (zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový
přístup od 2. 4. 2019, příjemcem Český kynologický svaz, základní organizace Suchdol nad Odrou,
předmětem smlouvy poskytnutí dotace ve výši Kč 120.000,- na údržbu, provoz a rozvoj areálu
"Sokolák" a činnost v rozsahu žádosti, finanční krytí zajištěno schváleným rozpočtem městyse na rok
2019 - paragraf 3429), žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse přijatá dne 23. 1. 2019, účetní
doklad č. 100934 ze dne 28. 3. 2019 (úhrada), protokol č. 5/2020 o výsledku veřejnosprávní kontroly
ze dne 4. 3. 2020,
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu městyse
č. FIN/05/2019/VPS ze dne 20. 3. 2019 (zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový
přístup od 2. 4. 2019, příjemcem Western klub z.s., předmětem smlouvy poskytnutí dotace ve výši
Kč 290.000,-, z toho Kč 90.000,- na činnost a Kč 200.000,- na rekonstrukci klubovny s občerstvením
u č.p. 100 Kletné, finanční krytí zajištěno schváleným rozpočtem městyse na rok 2019 - paragraf
3429), žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse přijatá dne 9. 1. 2019, účetní doklad č. 100872
ze dne 22. 3. 2019 (úhrada), protokol č. 7/2020 o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 5. 3. 2020,
usnesení z 3. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 25. 2. 2019 (č. 2019.3.3e - schválení
poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí),

přijetí účelové dotace na volby do Evropského parlamentu
- předběžné vyúčtování ze dne 8. 7. 2019 (použito Kč 37.640,-, finanční krytí zajištěno upraveným
rozpočtem městyse na rok 2019 - paragraf 6117), rozpočtové opatření č. R4/2019 (zveřejněno
na internetových stránkách od 30. 5. 2019, úprava rozpočtových příjmů - položky 4111 a rozpočtových
výdajů - paragrafu 6117), usnesení ze 14. schůze rady městyse konané dne 13. 5. 2019 (č. 2019.14.2b
- schválení rozpočtového opatření),
pronájem nebytových prostor ve vlastnictví městyse
- smlouva o nájmu ze dne 12. 8. 2019 (nájemcem fyzická osoba, předmětem smlouvy pronájem
nebytových prostor v budově Komenského 65 na pozemku parcelní č. 414 v katastrálním území
Suchdol nad Odrou za účelem provozování kosmetických služeb), usnesení z 16. schůze rady městyse
konané dne 10. 6. 2019 (č. 2019.16.2d - schválení pronájmu), záměr (zveřejněn na úřední desce
od 22. 5. 2019 do 7. 6. 2019), účetní doklad č. 102863 ze dne 1. 10. 2019 (úhrada nájemného),
- smlouva o nájmu ze dne 25. 6. 2019 (nájemcem fyzická osoba, předmětem smlouvy pronájem
nebytových prostor v budově Komenského 65 na pozemku parcelní č. 414 v katastrálním území
Suchdol nad Odrou za účelem provozování masérských služeb), usnesení z 16. schůze rady městyse
konané dne 10. 6. 2019 (č. 2019.16.2c - schválení pronájmu), záměr (zveřejněn na úřední desce
od 22. 5. 2019 do 7. 6. 2019), účetní doklad č. 101943 ze dne 3. 7. 2019 (úhrada nájemného),
pacht pozemku ve vlastnictví městyse
- pachtovní smlouva (zemědělský pacht) ze dne 7. 10. 2019 (pachtýřem Zemědělské družstvo
VRCHOVINA IČ 25381423, předmětem smlouvy pacht části pozemku parcelní č. 1676 v katastrálním
území Kletné), usnesení z 20. schůze rady městyse konané dne 24. 7. 2019 (č. 2019.20.1e - schválení
pachtu), záměr (zveřejněn na úřední desce od 13. 6. 2019 do 28. 6. 2019),
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prodej pozemku ve vlastnictví městyse
- kupní smlouva ze dne 4. 3. 2019 (kupujícími fyzické osoby, předmětem smlouvy prodej pozemku
parcelní č. 399 v katastrálním území Kletné, kupní cena Kč 1.770,-), záměr (zveřejněn na úřední desce
od 10. 9. 2018 do 26. 9. 2018), usnesení z 24. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne
26. 9. 2018 (č. 2018.24.3e - schválení prodeje), účetní doklady č. 100343 ze dne 24. 1. 2019 (úhrada)
a č. 901005 ze dne 13. 3. 2019 (vyřazení),
dílo "Víceúčelové hřiště"
- smlouva o dílo č. 9561900024 ze dne 27. 9. 2019 (zveřejněna na profilu zadavatele od 11. 10. 2019,
zhotovitelem SPORT Construction a.s. IČ 27752771, předmětem smlouvy provedení díla "Víceúčelové
hřiště", cena díla Kč 4.088.287,26 bez DPH Kč 4.946.827,58 včetně DPH, ukončení do 30. 4. 2020),
- příkazní smlouva ze dne 7. 8. 2019 (příkazníkem QUANTUM CZ s.r.o. IČ 25869043, předmětem
smlouvy příprava a zajištění průběhu výběrového řízení, odměna Kč 30.250,- včetně DPH), usnesení
z 19. schůze rady městyse konané dne 15. 7. 2019 (č. 2019.19.1b - schválení uzavření příkazní
smlouvy), účetní doklad č. 102967 ze dne 14. 10. 2019 (úhrada),
- podklady k výběrovému řízení - usnesení z 21. schůze rady městyse konané dne 19. 8. 2019
(č. 2019.21.2 - schválení zadávacích podmínek, komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
a stanovení 5 subjektů k oslovení), zadávací dokumentace ze dne 21. 8. 2019, výzva k podání nabídky
ze dne 21. 8. 2019 včetně dokladů o odeslání 5 subjektům, 3 cenové nabídky, prohlášení členů komise
pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek o neexistenci střetu zájmů ze dne 6. 9. 2019, protokol
o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6. 9. 2019, usnesení z 22. schůze rady městyse
konané dne 16. 9. 2019 (č. 2019.22.2r a č. 2019.22.5a - schválení zhotovitele) a oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky ze dne 17. 9. 2019 včetně dokladů o odeslání účastníkům výběrového řízení,
rozpočet a závěrečný účet
- pravidla rozpočtového provizoria městyse (zveřejněna na internetových stránkách od 13. 12. 2018),
usnesení z 2. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 12. 12. 2018 (č. 2018.2.3b - schválení
pravidel rozpočtového provizoria),
- rozpočet městyse na rok 2019 (zveřejněn na internetových stránkách od 26. 2. 2019, návrh zveřejněn
na úřední desce a internetových stránkách od 8. 2. 2019 do 26. 2. 2019), usnesení z 3. zasedání
zastupitelstva městyse konaného dne 25. 2. 2019 (č. 2019.3.3d - schválení rozpočtu),
- střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky 2020 a 2021 (zveřejněn na internetových stránkách
od 27. 2. 2019, návrh zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 8. 2. 2019
do 26. 2. 2019), usnesení z 3. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 25. 2. 2019 (č. 2019.3.3f
- schválení střednědobého výhledu rozpočtu),
- závěrečný účet městyse za rok 2018 (zveřejněn na internetových stránkách od 27. 6. 2019, návrh
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 7. 6. 2019 do 25. 6. 2019), usnesení
z 5. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 24. 6. 2019 (č. 2019.5.3d - schválení závěrečného
účtu),
účetnictví, výkazy a inventarizace majetku a závazků
- inventarizační zpráva ze dne 7. 2. 2020 (inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019),
- rozvaha k 30. 9. 2019,
- rozvaha k 31. 12. 2019 včetně přílohy,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M k 30. 9. 2019,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M k 31. 12. 2019,
- výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2019,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019,
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účetní závěrka městyse k 31. 12. 2018, usnesení z 5. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne
24. 6. 2019 (č. 2019.5.3e - schválení účetní závěrky),

odměňování
- mzdové listy členů zastupitelstva městyse za období 01-09/2019 (osobní č. 58 a 602 - 614), usnesení
z 2. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 12. 12. 2018 (č. 2018.2.3f - stanovení měsíčních
odměn neuvolněným členům zastupitelstva městyse),
usnesení
- usnesení z 3. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 25. 2. 2019 včetně přílohy - zásad
pro provádění rozpočtových opatření radou městyse (č. 2019.3.3b a č. 2019.3.6 - stanovení rozsahu
provádění rozpočtových opatření radou městyse),
vnitřní směrnice
- vnitřní směrnice č. 9 - tvorba a použití prostředků sociálního fondu ze dne 28. 12. 2007 (schválena
zastupitelstvem městyse dne 17. 12. 2007) včetně dodatků ze dne 17. 12. 2010 (schválen
zastupitelstvem městyse dne 13. 12. 2010), ze dne 14. 12. 2017 (schválen zastupitelstvem městyse
dne 13. 12. 2017) a ze dne 26. 4. 2018 (schválen zastupitelstvem městyse dne 25. 4. 2018),
- vnitřní směrnice č. 2/2012 - reálná hodnota majetku určeného k prodeji účinná od 1. 9. 2012 včetně
dodatku č. 1 účinného od 1. 1. 2013,
- kontrolní řád č. 1/2017 účinný od 1. 5. 2017,
- podpisové vzory dle zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb. účinné od 1. 11. 2018,
zřízená příspěvková organizace - Základní škola a Mateřská škola Suchdol nad Odrou, okres Nový
Jičín
- rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
na roky 2020 a 2021 (zveřejněny na internetových stránkách příspěvkové organizace), usnesení
z 5. schůze rady městyse konané dne 27. 12. 2018 (č. 2018.5.2b - schválení rozpočtu a střednědobého
výhledu rozpočtu),
- sdělení závazného ukazatele (výše neinvestičního příspěvku) rozpočtu městyse na rok 2019
příspěvkové organizaci ze dne 5. 3. 2019.
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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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