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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Raškovice,
IČ 00577006 za rok 2019
Přezkoumání hospodaření obce 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 27. 3. 2019.
Kontrolní skupina
Ing. Alexandra Klajmonová
Ing. Jiří Urbánek

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

509/03/2019
515/03/2019

2934
3626

Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 6. 2019 bylo vykonáno dne 26. 8. 2019.
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2019 bylo vykonáno dne 30. 3. 2020.
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 26. 7. 2019.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 30. 3. 2020.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
- Jiří Blahuta, starosta
- Iva Šostá, 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 operacích:
- akce "Kompostéry pro občany obce Raškovice - III. etapa",
- veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
- smlouvy pachtovní a nájemní,
- smlouvy o převodech majetku.
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 0,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0,00)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,83 %
12,84 %
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. 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.
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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.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.

Datum vyhotovení: 30. 3. 2020

Zprávu zpracovali:
Ing. Alexandra Klajmonová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Jiří Urbánek,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:
akce "Kompostéry pro občany obce Raškovice - III. etapa"
- směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Raškovice, účinná od 27. 3. 2014,
- strategický plán rozvoje obce Raškovice na období let 2018 - 2020,
- příkazní smlouva ze dne 2. 2. 2019 uzavřená s příkazníkem firmou PORADENSTVÍ P+P s.r.o.,
Dřevohostice, na přípravu a zajištění průběhu výběrového řízení pro výběr dodavatele předmětu
veřejné zakázky, Kč 24.200,-, účetní doklady č. 210371 ze dne 15. 5. 2019 (předpis) a č. 110649
ze dne 23. 5. 2019 (úhrada), rozpočtově kryto schváleným rozpočtem r. 2019,
- výzva k předložení nabídky ze dne 26. 2. 2019 vč. zadávací dokumentace a vč. písemnosti prokazující
přímé oslovení 3 firem, 1 cenová nabídka,
- protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 13. 3. 2019,
- protokol o jednání hodnotící komise ze dne 13. 3. 2019,
- rozhodnutí zadavatele o jmenování komise včetně čestného prohlášení členů hodnotící komise ze dne
13. 3. 2019,
- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13. 3. 2019,
- oznámení o nehodnocení nabídky ze dne 13. 3. 2019 firmy SDO Technika s.r.o., Šenov u Nového Jičína
z důvodu pozdního doručení nabídky vč. písemnosti prokazující jeho doručení,
- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 14. 5. 2019 vč. písemnosti prokazující
jeho doručení vítězi veřejné zakázky,
- usnesení zastupitelstva obce č. 3/7 ze dne 13. 5. 2019 - schválení vítěze veřejné zakázky firmu
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín, Kč 1.015.000,- bez DPH a schválení předmětné kupní smlouvy,
- kupní smlouva ze dne 15. 5. 2019 uzavřená s vítězem veřejné zakázky firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o.,
Zlín, Kč 1.015.000,- bez DPH - zveřejněna na profilu zadavatele dne 23. 5. 2019,
- účetní doklady č. 210489 ze dne 21. 6. 2019 (předpis a zařazení) a č. 110785 ze dne 25. 6. 2019
(úhrada), inv.č. 200217, 501344 a 501345-501544, rozpočtově kryto schváleným rozpočtem r. 2019,
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smlouva o dílo č. 3/2019 ze dne 29. 3. 2019 uzavřená se zhotovitelem podnikající fyzickou osobou
Ing. Michal Tureček, Slušovice, IČO 49161075, na řízení přípravy a realizace projektu z Operačního
programu Životní prostředí akce "Kompostéry pro občany obce Raškovice - III. etapa", Kč 28.000,bez DPH,
účetní doklady č. 210507 ze dne 2. 7. 2019 (předpis) a č. 110814 ze dne 2. 7. 2019 (úhrada),
rozpočtově kryto schváleným rozpočtem r. 2019,

dokontrolování VZ z DPH 2019 akce "Kompostéry pro občany obce Raškovice - III. etapa"
- registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ident. č. 115D314010588, poskytovatel Ministerstvo
životního prostředí ČR, program 11531 - Operační program životního prostředí 2014 - 2020, akce
"Kompostéry pro občany obce Raškovice - III. etapa", typ financování Ex post, ve výši max.
Kč 1.249.498,70, vyúčtování max. do 1. 11. 2019,
- zjednodušená žádost o platbu ze dne 3. 7. 2019,
- závěrečná zpráva o realizaci ze dne 9. 10. 2019,
- účetní doklady č. 120050 ze dne 23. 7. 2019 (příjem zálohy na dotaci), č. 310198 ze dne 18. 7. 2019
(předpis dotace) a č. 310385 ze dne 31. 12. 2019 (zúčtování zálohy),
- do rozpočtu navedeno rozpočtovým opatřením č. 5/2019 schváleným starostou obce dne 19. 7. 2019
a zveřejněným na internetových stránkách obce dne 15. 8. 2019,
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 5. 2. 2019, uzavřená se subjektem Sportovní klub
policie Ostrava, oddíl JUDO Raškovice (příjemce), obec poskytovatel, předmět smlouvy - poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši Kč 195.000,-, účelově na úhradu běžných výdajů spojených s činností
oddílu, žádost ze dne 30. 10. 2018, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno usnesením
zastupitelstva obce č. 4 ze dne 21. 1. 2019, závěrečné vyúčtování dotace do 29. 11. 2019, účetní
doklad č. 120023 ze dne 17. 4. 2019, smlouva zveřejněna na úřední desce obce dne 28. 2. 2019,
financování: výdaj rozpočtován v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2019 (OdPa 3419 - Ostatní
tělovýchovná činnost),
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 30. 1. 2019, uzavřená se subjektem Klub seniorů
při obci Raškovice (příjemce), obec poskytovatel, předmět smlouvy - poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši Kč 100.000,-, účelově na úhradu běžných výdajů spojených s činností klubu, žádost ze dne
7. 11. 2018, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 4
ze dne 21. 1. 2019, oznámení o přidělení dotace, závěrečné vyúčtování dotace do 29. 11. 2019,
smlouva zveřejněna na úřední desce obce dne 28. 2. 2019, financování: výdaj rozpočtován v rámci
schváleného rozpočtu pro rok 2019 (OdPa 3429 - Ostatní zájmová činnost),
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 1. 2. 2019, uzavřená se subjektem VK Raškovice z.s.
(příjemce), obec poskytovatel, předmět smlouvy – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 500.000,-,
účelově určené na úhradu běžných provozních výdajů, spojených s činností VK, včetně úhrady nájmů
Víceúčelové haly Raškovice (na pronájem haly bude použito min. 15 % z poskytnuté částky), žádost
ze dne 2. 11. 2018, poskytnutí dotace a uzavření smlouvy schváleno usnesením zastupitelstva obce
č. 4 ze dne 21. 1. 2019, oznámení o přidělení dotace, závěrečné vyúčtování dotace do 17. 12. 2019,
účetní doklad č. 120025 ze dne 17. 4. 2019, smlouva zveřejněna na úřední desce obce dne
28. 2. 2019, financování: výdaj rozpočtován v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2019 (OdPa 3419 Ostatní tělovýchovná činnost),
- kontrola vyúčtování dotace poskytnuté ve výši Kč 195.000,- Sportovnímu klubu policie Ostrava, oddílu
JUDO- Raškovice ze dne 29. 11. 2019 (bez zjištěných nedostatků), vyúčtování dotace ze dne
28. 11. 2019, účetní doklad č. 310311 ze dne 29. 11. 2019,
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kontrola vyúčtování dotace poskytnuté ve výši Kč 500.000,- spolku VK Raškovice ze dne 29. 11. 2019
(bez zjištěných nedostatků), vyúčtování dotace ze dne 28. 11. 2019, účetní doklad č. 310312 ze dne
29. 11. 2019,
kontrola vyúčtování dotace poskytnuté ve výši Kč 100.000,- Klubu seniorů při obci Raškovice ze dne
31. 12. 2019 (bez zjištěných nedostatků), vyúčtování dotace ze dne 31. 12. 2019 (přehled čerpání
příspěvku), sestava výpis zápisů pro OdPa 3429 Pol. 5229 v celkové výši Kč 99.999,40, účetní doklad
č. 111156 ze dne 30. 9. 2019 (úhrada faktury), č. 210762 ze dne 30. 9. 2019 (předpis dotace),

smlouvy pachtovní a nájemní
- pachtovní smlouva ze dne 1. 4. 2019 uzavřená s pachtýřem firmou Farma Krásná s.r.o., Pražmo,
na pacht pozemku p.č. 538/6 v k.ú. Raškovice, 423 m2, Kč 85,-/rok, od 1. 4. 2019 na neurčito, záměr
pachtu schválen usnesením zastupitelstva obce č. 3/9 ze dne 21. 1. 2019 a zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu od 23. 1. 2019 do 8. 2. 2019, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 3/7 ze dne
25. 3. 2019, účetní doklad č. 310105 ze dne 1. 4. 2019 (předpis),
- smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 4. 2019 uzavřená s nájemcem fyzickou osobou
na pronájem nebytových prostor na adrese Raškovice č.p. 57, 20 m2, Kč 6.000,-/rok, od 1. 4. 2019
na neurčito, záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 16. 7. 2018 do 1. 8. 2018,
schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 3/15 ze dne 25. 3. 2019, účetní doklad č. 310128 ze dne
15. 4. 2019 (předpis) a č. 110462 ze dne 15. 4. 2019 (úhrada),
smlouvy o převodech majetku
- kupní smlouva ze dne 11. 2. 2019 uzavřená s prodávajícím - fyzickou osobou na koupi pozemku
parc. č. 124/7 v k.ú. Raškovice, usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2 ze dne 21. 11. 2018,
vyrozumění o provedením vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu práva ke dni
15. 2. 2019,
- účetní doklady č. 310052 ze dne 15. 2. 2019, č. 5370 ze dne 18. 2. 2018 a č. 5648 ze dne 18. 3. 2019,
- financování: rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2019 OdPa 3639 pol. 6130,
- smlouva o bezúplatném převodu majetku ze dne 8. 1. 2019 uzavřená s převodcem - Českou republikou
- Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje na převod elektrocentrály, 3 ks radiostanic
a 2 ks nabíječů v celkové hodnotě Kč 159.441,60, usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 37
ze dne 13. 6. 2018,
- účetní doklad č. 310070 ze dne 25. 2. 2019, protokol o fyzickém předání a převzetí majetku ze dne
25. 2. 2019, inv. č. 200215 a inv. č. 501316 - č. 501320,
rozpočet
- střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 až 2022 schválen usnesením zastupitelstva obce č. 3/2
ze dne 13. 5. 2019, zveřejněn na internetových stránkách obce dne 21. 5. 2019,
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 až 2022 zveřejněný na úřední desce
a internetových stránkách obce v období od 24. 4. 2019 do 21. 5. 2019,
- rozpočtové provizorium na rok 2019 schválené usnesením zastupitelstva obce č. 3/6 ze dne
12. 12. 2018, včetně pravidel rozpočtového provizoria, zveřejněno na internetových stránkách obce
dne 21. 12. 2018,
- návrh rozpočtu obce na rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce v období
od 21. 12. 2018 do 22. 1. 2019,
- rozpočet obce na rok 2019 schválen usnesením zastupitelstva obce č. 3/4 ze dne 21. 1. 2019,
schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách obce dne 23. 1. 2019,
- zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření bez omezení usnesením zastupitelstva obce
č. 3/10 ze dne 21. 11. 2018,
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návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 zveřejněný na úřední desce a internetových stránkách obce
v období od 24. 4. 2019 do 14. 5. 2019,
závěrečný účet za rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 5/12 ze dne 13. 5. 2019, a to
s výrokem bez výhrad, schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách obce dne
21. 5. 2019,
účetní závěrka obce za rok 2018 schválená usnesením zastupitelstva obce č. 5/11 ze dne 13. 5. 2019
(protokol o schválení účetní závěrky),

příspěvková organizace
- účetní závěrka organizace Základní škola a Mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace za rok
2018, schválená usnesením zastupitelstva obce č. 5/13 ze dne 13. 5. 2019,
- sdělení o stanovení závazného ukazatele organizaci Základní škola a Mateřská škola Raškovice,
příspěvková organizace ze dne 3. 1. 2019 (rozpočtové provizorium na rok 2019) a ze dne 23. 1. 2019
(neinvestiční příspěvek na rok 2019),
- protokol č. NVK/2019/Raš. o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Raškovice ze dne 11. 6. 2019, předmět kontroly - kontrola
plnění opatření z minulé veřejnosprávní kontroly a následná veřejnosprávní kontrola za rok 2018,
odměňování
- usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/3 ze dne 12. 12. 2018 - schválení odměn neuvolněným
členům zastupitelstva obce s účinností od 1. 1. 2019,
- mzdové listy os. č. 245, 400, 392, 346, 457, 247 a 347 za období 01 - 06/2019,
účetní a finanční výkazy
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 6. 2019 v Kč,
- výkaz rozvaha k 30. 6. 2019 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2019 v Kč,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2019 v Kč,
- výkaz rozvaha k 31. 12. 2019 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 v Kč,
přijatá dotace
- předběžné vyúčtování výdajů související s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech
24. a 25. května 2019 (ÚZ 98348) ve výši Kč 49.307,35 ze dne 9. 7. 2019 včetně účetních dokladů
a dohod o provedení práce, rozpočtově kryto rozpočtovým opatřením č. 3/2019 schváleným starostou
obce dne 12. 4. 2019, zveřejněným na internetových stránkách obce dne 10. 5. 2019,
- finanční vypořádání přijaté dotace na volby do Evropského parlamentu ze dne 22. 1. 2020, účetní
doklady č. 310388 ze dne 31. 12. 2019 (zúčtování dotace) a č. 110082 ze dne 22. 1. 2020 (vratka
nevyčerpané dotace),
věcná břemena
- smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 21. 1. 2019 uzavřená s oprávněným - ČEZ Distribuce, a.s.
na zřízení zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 226/21 v k.ú. Raškovice, usnesení
zastupitelstva obce č. 4 ze dne 21. 1. 2019, vyrozumění o provedeném vkladu práva do katastru
nemovitostí s právními účinky vkladu ke dni 27. 3. 2019, účetní doklady č. 220062 ze dne 27. 3. 2019
a č. 110542 ze dne 2. 5. 2019, věcné břemeno zachyceno v účetnictví v minulých letech,
- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8022463/2 uzavřená s oprávněným Distribuce, a.s. ze dne 21. 5. 2019, obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat
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a udržovat zařízení distribuční soustavy (článek III. smlouvy) na pozemku parc. č. 778/2
v k.ú. Raškovice, usnesení zastupitelstva obce č. 6 ze dne 13. 5. 2019, účetní doklady č. 220090 ze dne
7. 6. 2019 a č. 310155 ze dne 28. 5. 2019, úhrada dne 11. 7. 2019,
inventarizace majetku a závazků
- inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 14. 2. 2020,
- inventurní soupis č. 11 - účet 231 - Základní běžné účty územních samosprávných celků,
- inventurní soupis č. 14 - účet 263 - Ceniny,
- inventurní soupis č. 18 - účet 321 - Dodavatelé,
- inventurní soupis č. 26 - účet 383 - Výdaje příštích období,
fondy
- zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu zaměstnanců obce Raškovice účinné od 1. 1. 2019,
- rozpočet na rok 2019, usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/1 ze dne 21. 1. 2019,
- účetní doklad č. 310100 ze dne 31. 3. 2019 a č. 310180 ze dne 30. 6. 2019 (tvorba fondu) a č. 210197
ze dne 21. 3. 2019 (předpis - rekreace) a č. 110372 ze dne 26. 3. 2019 (úhrada - rekreace)
a č. 210426 ze dne 27. 5. 2019 (předpis - obuv) a č. 110715 ze dne 11. 6. 2019 (úhrada - obuv).
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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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