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KUMSX02E6KK5 
 

 

  
 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město,  
 IČ 00576948 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 10. 1. 2020. 
 
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Alexandra Klajmonová 
 

kontrolor pověřený řízením 384/03/2020 2934 

Ing. Miroslava Šlégrová 
 

kontrolor 388/03/2020 
 

2569 
 

 

 

Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 7. 2020 bylo vykonáno dne 31. 8. 2020. 
 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2020 bylo vykonáno dne 22. 2. 2021. 
 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
  
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 11. 8. 2020. 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 23. 2. 2021. 
  
 
 
Zástupci územního celku, kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: 

- Mgr. Bc. Jiří Roško, starosta  
- Ing. Lucie Marková, účetní 

Čj.: MSK 27065/2021                     

Sp. zn.: 
KON/6235/2020/Sam 
113.1 V5   N 

 

Vyřizuje: Ing. Alexandra Klajmonová  
Telefon: 595 622 307  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz  
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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: 

- realizace akce "Oprava místní komunikace ul. Lazecká a Plavební - Staré Město u Frýdku-Místku", 
- realizace akce "Kolumbárium na hřbitově ve Starém Městě, včetně zpevněné plochy", 
- oprava LED svítidel, 
- smlouvy o převodech majetku,  
- smlouvy o zřízení věcného břemene, 
- akce "Revitalizace nádvoří školy", 
- akce "Oprava místní komunikace ul. Pod Hurkami – II. etapa a ul. Na Poříčí". 

 
 
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.   
 

 
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) 

0,12 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 1 000,00) 

1,22 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 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.   
 
 
Výše uvedené ukazatele byly stanoveny na základě údajů z účetních a finančních výkazů před jejich uzavřením 
a předáním do Centrálního systému účetních informací státu.   
  
 

B. 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. 
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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. 
 
 
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. 
 
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 
 
 
Datum vyhotovení: 26. 2. 2021 
 
 

Zprávu zpracovaly: 

Ing. Alexandra Klajmonová, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Miroslava Šlégrová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

 
 
 
Seznam předložených dokumentů: 
 
realizace akce "Oprava místní komunikace ul. Lazecká a Plavební - Staré Město u Frýdku-Místku" 

- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "Oprava místní komunikace ul. Lazecká a Plavební - 
Staré Město u Frýdku-Místku", smlouva o dílo ze dne 12. 5. 2020 s vybraným zhotovitelem JANKOSTAV 
s.r.o. (cena Kč 1.472.014,14 bez DPH), zveřejněna na profilu zadavatele dne 13. 5. 2020, finanční 
prostředky zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2020 (OdPa 2212), usnesení zastupitelstva obce  
ze dne 6. 5. 2020 (bod 2.2), schválení realizace akce v roce 2020 a uzavření smlouvy s vybraným 
zhotovitelem, 

- realizace veřejné zakázky firmou recte consulting s.r.o. Ostrava, příkazní smlouva k výkonu 
zadavatelských činností ze dne 25. 3. 2020 ve výši Kč 10.000,--, záznam o posouzení a hodnocení 
nabídek ze dne 27. 4. 2020, účetní doklady č. 10073 ze dne 15. 4. 2020 a č. 10096 ze dne 11. 5. 2020 
(předpisy faktur), č. 20146 ze dne 23. 4. 2020 a č. 20187 ze dne 18. 5. 2020 (úhrady),  

- účetní doklady č. 10159 a č. 10160 ze dne 4. 8. 2020 (předpisy),  
- účetní doklady č. 20290 a č. 20291 ze dne 14. 8. 2020 – platba, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, 
- finanční prostředky zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2020 (OdPa 2212),  
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 4. 8. 2020, 
- další náklady na realizaci akce 
- realizace veřejné zakázky - účetní doklady č. 10073 ze dne 15. 4. 2020 a č. 10096 ze dne 11. 5. 2020 

(předpisy faktur), č. 20146 ze dne 23. 4. 2020 a č. 20187 ze dne 18. 5. 2020 (úhrady), příkazní 
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smlouva se společností recte consulting s.r.o. Ostrava IČ 07254644 k výkonu zadavatelských činností 
ze dne 25. 3. 2020 ve výši Kč 10.000,--, fakturace souhlasí na příkazní smlouvu, záznam o posouzení  
a hodnocení nabídek ze dne 27. 4. 2020,  

- projektová dokumentace - účetní doklad č. 10023 ze dne 12. 2. 2020 – předpis závazku, č. 20063  
dne 17. 2. 2020 – platba, smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace "Oprava místní 
komunikace ul. Lazecká – Staré Město" se společností ASA, spol. s r.o. ze dne 3. 12. 2019  
na Kč 96.800,- včetně DPH, smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 27. 11. 2019 usnesení 2.1, 

- fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, 
- výkon inženýrské činnosti - účetní doklad č. 10184 ze dne 3. 9. 2020 – předpis závazku, č. 20322  

ze dne 7. 9. 2020 – platba, příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti s firmou Konečný Luděk,  
IČ 64082008 na stavbu "Oprava místní komunikace ul. Lazecká a Plavební – Staré Město u Frýdku-
Místku" na Kč 42.000,- bez DPH, Kč 50.820,- s DPH ze dne 7. 5. 2020, smlouva schválená 
zastupitelstvem obce dne 6. 5. 2020, bod 2.4, fakturace souhlasí na příkazní smlouvu, 

  
realizace akce "Kolumbárium na hřbitově ve Starém Městě, včetně zpevněné plochy" 

- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "Kolumbárium na hřbitově ve Starém Městě, včetně 
zpevněné plochy", smlouva o dílo ze dne 21. 2. 2020 s vybraným zhotovitelem Ing. Petr Holeksa,  
IČ 73110540 (cena Kč 1.548.078,29 bez DPH), zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 2. 2020, 
finanční prostředky zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2020 (OdPa 3632), usnesení 
zastupitelstva obce ze dne 19. 2. 2020 (bod 2.4), schválení realizace akce v roce 2020 a uzavření 
smlouvy s vybraným zhotovitelem, 

- účetní doklad č. 10180 ze dne 27. 8. 2020 (předpis faktury),   
- účetní doklad č. 20315 ze dne 31. 8. 2020 – platba,  
- rozpočtové prostředky zajištěny ve schváleném rozpočtu na rok 2020 (OdPa 3632), 
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 31. 8. 2020, 
- další náklady na realizaci akce 
- realizace výběrového řízení - účetní doklad č. 10041 ze dne 9. 3. 2020 (předpis faktury) a č. 20091  

ze dne 10. 3. 2020 (úhrada), příkazní smlouva se společností recte consulting s.r.o. Ostrava  
IČ 07254644 k výkonu zadavatelských činností ze dne 4. 3. 2019 ve výši Kč 10.000,-, fakturace 
souhlasí na příkazní smlouvu, záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10. 2. 2020,  

- projektová dokumentace - účetní doklad č. 10188 ze dne 5. 8. 2019 – předpis závazku, č. 20294 ze dne 
5. 8. 2019 - platba, smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace Kolumbárium na hřbitově  
ve Starém Městě s firmou Ing. Arch Boris Petrov, IČ 44925191 ze dne 14. 1. 2019 na Kč 98.000,- 
včetně DPH, smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2018 usnesení 2.4, fakturace souhlasí 
na smlouvu o dílo, 

- autorský dozor - účetní doklad č. 10183 ze dne 2. 9. 2020 – předpis závazku, č. 20321 ze dne  
7. 9. 2020 – platba, příkazní smlouva na výkon autorského dozoru Ing. Arch Petrov na stavbu 
"Kolumbárium na hřbitově ve Starém Městě" na Kč 500,- za 1 odpracovanou hodinu ze dne  
26. 2. 2020, smlouva schválená starostou obce dne 26. 2. 2020, 

- výkon inženýrské činnosti - účetní doklad č. 10185 ze dne 3. 9. 2020 – předpis závazku, č. 20323  
ze dne 7. 9. 2020 – platba, příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti s firmou Konečný Luděk,  
IČ 64082008 na stavbu "Kolumbárium včetně zpevněné plochy – hřbitov obec Staré Město"  
na Kč 40.000,- ze dne 6. 3. 2020, smlouva schválená starostou obce dne 5. 3. 2020, fakturace souhlasí 
na příkazní smlouvu, 
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oprava LED svítidel 
- kupní smlouva na materiál a zboží se společností JKV Opava, s.r.o. IČ 49606182 na dodání LED svítidel 

za Kč 412.969,- bez DPH ze dne 21. 2. 2020, smlouva schválená zastupitelstvem obce dne 19. 2. 2020, 
bod 2.3,  

- účetní doklad č. 10088 ze dne 29. 6. 2020 – předpis závazku, č. 20163 ze dne 30. 4. 2020 - platba, 
fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, 

- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (seznam dodavatelů - oslovení mailem dne 22. 1. 2020, 
zadávací podmínky veřejné zakázky ze dne 22. 1. 2020, písemná výzva k předložení nabídky ze dne  
22. 1. 2020, záznam o zadání veřejné zakázky obce ze dne 7. 2. 2020 – 3 nabídky, vyrozumění  
k předmětné nabídce), 
 

smlouvy o převodech majetku  
- kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovité věci na koupi pozemku p.č. 6842/22  

v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku ze dne 25. 2. 2020, koupě schválená zastupitelstvem obce dne  
19. 2. 2020, usnesení č. 2.7, právní účinky ze dne 25. 2. 2020, účetní doklad č. 40025 ze dne  
25. 2. 2020 – předpis závazku, č. 40026 ze dne 25. 2. 2020 – zařazení do majetku, č. 20104 ze dne  
19. 3. 2020 – platba, 

- kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovité věci na koupi pozemků p.č. 2070/2 a 6866/2  
v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku ze dne 24. 2. 2020, koupě schválená zastupitelstvem obce dne  
19. 2. 2020, usnesení č. 2.8, právní účinky ze dne 25. 2. 2020, účetní doklad č. 40023 ze dne  
25. 2. 2020 – předpis závazku, č. 40024 ze dne 25. 2. 2020 – zařazení do majetku, č. 20105 ze dne  
19. 3. 2020 – platba, 

- kupní smlouva na pořízení pozemku p.č. 6864/13 v k.ú. Staré Město ze dne 14. 4. 2020, koupě 
schválená zastupitelstvem obce dne 27. 11. 2019, právní účinky ze dne 16. 4. 2020, účetní doklad  
č. 40046 ze dne 16. 4. 2020 – zařazení do majetku, č. 40045 ze dne 16. 4. 2020 – předpis závazku,  
č. 20175 ze dne 12. 5. 2020 – platba, 

- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu, 
- kupní smlouva na koupi pozemků p.č. 7409/4, 7411/4, 7413/4, 7415/4, 7417/4, 7419/4, 7422/4  

v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku ze dne 16. 12. 2020, koupě pozemků schválená zastupitelstvem 
obce dne 18. 11. 2020, usnesení č. 2.3, právní účinky ze dne 17. 12. 2020, účetní doklad č. 40147  
dne 16. 12. 2020 – předpis závazku, č. 50950 – 50958 ze dne 18. 12. 2020 – platby, č. 40176 ze dne 
17. 12. 2020 – zařazení do majetku,  

- kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 6970/2 v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku ze dne 17. 8. 2020, 
záměr prodeje zveřejněn od 1. 7. do 17. 7. 2020 a schválen zastupitelstvem obce dne 12. 8. 2020, 
usnesení č. 2.4, právní účinky ze dne 24. 8. 2020, účetní doklad č. 40113 ze dne 24. 8. 2020 – předpis 
pohledávky a vyřazení z majetku, č. 30199 ze dne 14. 10. 2020 – platba, žádost ze dne 17. 4. 2020, 

- směnná smlouva na směnu pozemků obce p.č. 6876 a díl c) p.č. 6878 za díl b) pozemku p.č. 6877  
v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku ze dne 21. 12. 2020, záměr směny pozemků zveřejněn od 14. 7.  
do 30. 7. 2020, směna schválená zastupitelstvem obce dne 18. 11. 2020, usnesení č. 2.4, právní účinky  
ze dne 23. 12. 2020, účetní doklad č. 70178 ze dne 23. 12. 2020 – předpis pohledávky, předpis 
závazku, zúčtování pohledávky se závazkem, zařazení do majetku a vyřazení z majetku, 
 

smlouvy o zřízení věcného břemene  
- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8017199 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

(oprávněný) na pozemky p.č. 2219/11, 7021/106, 7005/26 v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku  
na zemní kabelové vedení NN 0,4kV ze dne 20. 5. 2020, věcné břemeno schváleno zastupitelstvem 
obce dne 6. 5. 2020, usnesení č. 2.11, účetní doklad č. 40064 ze dne 27. 5. 2020 – předpis 
pohledávky, č. 40066 ze dne 27. 5. 2020 – změna analytiky, č. 30136 ze dne 26. 6. 2020 - platba, 



 
 Čj.: MSK 27065/2021 Sp. zn.: KON/6235/2020/Sam 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  7/11 
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha 

 

fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800  
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz 

 

- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8017029 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
(oprávněný) na pozemek p.č. 7005/26 v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku na zemní kabelové vedení 
NN 0,4kV ze dne 20. 5. 2020, věcné břemeno schváleno zastupitelstvem obce dne 6. 5. 2020, usnesení 
č. 2.11, účetní doklad č. 40065 ze dne 27. 5. 2020 – předpis pohledávky, č. 40066 ze dne 27. 5. 2020 
– změna analytiky, č. 30137 ze dne 26. 6. 2020 - platba, 

- smlouva o zřízení služebnosti s fyzickými osobami (oprávněné) na pozemek p.č. 7600/7 v k.ú.  
Staré Město u Frýdku-Místku na vodovodní přípojku včetně jejího příslušenství ze dne 5. 10. 2020, 
smlouva schválená zastupitelstvem obce dne 16. 9. 2020, usnesení č. 2.4, účetní doklad č. 40137  
ze dne 5. 10. 2020 – předpis pohledávky, č. 50846 ze dne 5. 10. 2020 – platba, 

 
akce "Revitalizace nádvoří školy" 

- smlouva o dílo se společností BESTON, spol. s r.o. IČ 47667037 na akci „Revitalizace nádvoří ZŠ a MŠ 
ve Starém Městě" za Kč 4.041.905,68 bez DPH (Kč 4.890.705,88 s DPH) ze dne 13. 5. 2020, smlouva 
schválená zastupitelstvem obce dne 6. 5. 2020, usnesení č. 2.1, bod 2, smlouva zveřejněna na profilu 
zadavatele dne 13. 5. 2020, 

- účetní doklad č. 10227 ze dne 14. 10. 2020 – předpis závazku, č. 20389 ze dne 22. 10. 2020  
a č. 20432 ze dne 1. 12. 2020 – platba, č. 40098 ze dne 15. 7. 2020 – vyřazení staré plochy a zařazení 
zůstatkové ceny na účet 042, č. 40141 ze dne 14. 10. 2020 – zařazení do majetku, inv. č. 13021013-
1302119 a 13022023,  

- zápis o odevzdání a převzetí objektu ze dne 31. 8. 2020, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, 
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 23. 10. 2020, 
- další náklady na realizaci akce 
- výkon inženýrské činnosti - účetní doklad č. 10199 ze dne 14. 9. 2020 – předpis závazku, č. 20345  

ze dne 30. 9. 2020 – platba, příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti s firmou Konečný Luděk,  
IČ 64082008 na stavbu "Rekonstrukce nádvoří ZŠ a MŠ - obec Staré Město" na Kč 78.000,- bez DPH 
(Kč 94.380,- s DPH) ze dne 7. 5. 2020, smlouva schválená zastupitelstvem obce dne 6. 5. 2020, 
usnesení č. 2.3, fakturace souhlasí na příkazní smlouvu, 

- výkon autorského dozoru - účetní doklad č. 10224 ze dne 12. 10. 2020 – předpis závazku, č. 20379  
ze dne 13. 10. 2020 – platba, příkazní smlouva na výkon autorského dozoru Ing. Arch Petrov,  
IČ 18981518 na stavbu "Revitalizace nádvoří ZŠ a MŠ Staré Město" na Kč 500,- za 1 odpracovanou 
hodinu ze dne 1. 6. 2020, smlouva schválená starostou obce dne 1. 6. 2020, 

- správní poplatek za vydání společného souhlasu - účetní doklad č. 20120 ze dne 31. 3. 2020, 
- projektová dokumentace - účetní doklad č. 10315 ze dne 16. 12. 2019 – předpis závazku, č. 20478  

ze dne 18. 12. 2019 - platba, smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace "Revitalizace 
nádvoří ZŠ a MŠ ve Starém Městě" s firmou Ing. Arch. Blanka Petrovová, IČ 44925191 ze dne  
15. 1. 2019 na Kč 477.950,- včetně DPH, smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2018 
usnesení 2.8, fakturace souhlasí na příkazní smlouvu, 

- realizace veřejné zakázky - účetní doklad č. 10047 ze dne 12. 3. 2020 a č. 10096 ze dne 18. 5. 2020 – 
předpis závazku, č. 20101 ze dne 13. 3. 2020 a č. 20187 ze dne 18. 5. 2020 – platba, příkazní smlouva 
se společností recte consulting s.r.o. na služby při výkonu zadavatelských činností na akci Revitalizace 
nádvoří ZŠ a MŠ ve Starém Městě na Kč 10.000,- ze dne 25. 2. 2020, smlouva schválená starostou 
obce dne 25. 2. 2020, fakturace souhlasí na příkazní smlouvu, 
 

akce „Oprava místní komunikace ul. Pod Hurkami – II. etapa a ul. Na Poříčí“ 
- smlouva o dílo ze dne 17. 9. 2020 s vybraným zhotovitelem JANKOSTAV s.r.o., IČ 25855581  

za Kč 2.753.761,46 bez DPH (Kč 3.332.051,36), na akci „Opravu místní komunikace ul. Pod Hurkami – 
II. etapa a ul. Na Poříčí“, smlouva schválená zastupitelstvem obce dne 16. 9. 2020, usnesení č. 2.1  
a zveřejněna na profilu zadavatele dne 29. 9. 2020,  
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- dodatek č. 1 ze dne 19. 11. 2020 ke smlouvě o dílo – změna termínu realizace do 31. 5. 2021, dodatek 
schválen zastupitelstvem obce dne 18. 11. 2020, usnesení č. 2.1. a zveřejněn na profilu zadavatele dne 
25. 11. 2020, 

- účetní doklad č. 10274 ze dne 4. 12. 2020 – předpis závazku, č. 20455 ze dne 10. 12. 2020 – platba,  
- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2020 a rozpočtovým opatřením č. 6 schváleným 

zastupitelstvem obce dne 16. 9. 2020, bod č. 1.1. a zveřejněným na internetových stránkách obce  
v části obecní úřad sekci hospodaření dne 10. 9. 2020, 

- dílčí plnění zveřejněno na profilu zadavatele dne 7. 12. 2020, 
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce  

ze dne 1. 9. 2020, zadávací podmínky – vyzvání 3 dodavatelé mailem dne 1. 9. 2020, 3 doručené 
nabídky, záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10. 9. 2020, oznámení rozhodnutí 
zadavatele mailem dne 17. 9. 2020), 

- další náklady na realizaci akce 
- projektová dokumentace - účetní doklad č. 10077 ze dne 23. 4. 2020 a č. 10213 ze dne 29. 9. 2020 – 

předpis závazku, č. 20150 ze dne 23. 4. 2020 a č. 20354 ze dne 30. 9. 2020 – platba, smlouva o dílo 
na vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení a provedení stavby „Místní komunikace – 
ul. Pod Hurkami – II. etapa“ s firmou Ing. Jan Gomer, IČ 88381234 na Kč 152.000,- ze dne  
3. 12. 2019, smlouva schválená zastupitelstvem obce dne 27. 11. 2019, bod 2.2, fakturace souhlasí  
na smlouvu o dílo, 

- realizace veřejné zakázky - účetní doklad č. 10216 ze dne 1. 10. 2020 – předpis závazku, č. 20371  
ze dne 13. 10. 2020 - platba, příkazní smlouva se společností recte consulting s.r.o. Ostrava,  
IČ 07254644 k výkonu zadavatelských činností ze dne 15. 6. 2020 ve výši Kč 10.000,-, dodatek č. 1  
ze dne 28. 8. 2020 k příkazní smlouvě, 

 
rozpočet  

- návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce 8. 11. do 28. 11. 2019, 
- rozpočet obce na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 27. 11. 2019, usnesení č. 1.2, bod 1  

a zveřejněn na internetových stránkách obce, v části obecní úřad, sekci hospodaření dne 3. 12. 2019, 
- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2021 schválený zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2017  

a zveřejněn na internetových stránkách obce v části obecní úřad, sekci hospodaření dne 19. 12. 2017, 
- návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 15. 4.  

do 7. 5. 2020, 
- závěrečný účet obce za rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 6. 5. 2020, usnesení 1.2, bod 1  

a to bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách obce, v části obecní úřad, sekci hospodaření 
dne 7. 5. 2020, 
 

 příspěvková organizace 
- sdělení závazných ukazatelů pro Základní školu a mateřskou školu Staré Město, okres Frýdek-Místek, 

příspěvkovou organizaci ze dne 9. 1. 2020, 
- účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvkové 

organizace sestavená k 31. 12. 2019 schválená zastupitelstvem obce dne 6. 5. 2020, usnesení č. 1.2, 
bod 4, 

- protokol č. VSK/2020/1/Staré Město o provedení následné veřejnoprávní kontroly za rok 2019  
u Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace ze dne  
2. 3. 2020, kontrola provedena dne 11. 2. 2020, bez nedostatků, 
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pořízení dlouhodobého hmotného majetku  
- kontejnery – inv. č. 39028050 a 39028051, účetní doklad č. 10005 ze dne 16. 1. 2020 – předpis 

závazku a zařazení do majetku, č. 20024 ze dne 21. 1. 2020 – platba, objednávka ze dne 3. 1. 2020, 
- radiostanice a nabíječe – inv. č. 12028048 – č. 12028050 a č. 12022005, účetní doklad č. 40096 ze dne 

8. 7. 2020 – zařazení do majetku, smlouva o bezúplatném převodu majetku s ČR – Hasičským 
záchranným sborem Moravskoslezského kraje ze dne 14. 5. 2020 na radiostanice a nabíječ v celkové 
hodnotě Kč 180.723,84, smlouva schválená zastupitelstvem obce dne 6. 5. 2020, usnesení č. 2.5, 

- kávovar – inv. č. 21028016, účetní doklad č. 40027 ze dne 25. 2. 2020 – zařazení do majetku, č. 50189 
ze dne 3. 2. 2020 – platba, 

- koupě vodovodních a kanalizačních přípojek - účetní doklad č. 40062 ze dne 15. 5. 2020 – zařazení  
do majetku, č. 20176 ze dne 12. 5. 2020 – platba, kupní smlouva na pořízení vodovodních  
a kanalizačních přípojek v k.ú. Staré Město ze dne 14. 4. 2020, koupě schválená zastupitelstvem obce 
dne 27. 11. 2019, rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu a rozpočtovým opatřením č. 3 
schváleným starostou obce dne 5. 5. 2020 a zveřejněným na internetových stránkách obce, v části 
obecní úřad, sekci hospodaření dne 5. 6. 2020, 

- záložní zdroj do zasedačky - inv. č. 71028124, wifi – inv. č. 71028125, účetní doklad č. 10245 ze dne  
4. 11. 2020 – předpis závazku, č. 20416 ze dne 12. 11. 2020 – platba, č. 40149 ze dne 4. 11. 2020 – 
zařazení do majetku, objednávka ze dne 22. 10. 2020, 

- server – inv č. 71022012, výdajový pokladní doklad č. 50878 ze dne 27. 10. 2020 – platba, 
- vyvětvovací pila – inv. č. 39028058, baterie k pile – inv. č. 39028059, účetní doklad č. 40167 ze dne 

10. 12. 2020 – zařazení do majetku, č. 50927 ze dne 10. 12. 2020 – platba,  
- nožový mulčovač – inv. č. 39028061, účetní doklad č. 10295 ze dne 18. 12. 2020 – předpis závazku  

a zařazení do majetku, č. 20483 ze dne 22. 12. 2020 – platba, záznam o zadání zakázky obce ze dne 
10. 12. 2020, osloveny 3 firmy, 3 internetové nabídky, objednávka telefonicky dne 10. 12. 2020,  

 
odměňování 

- podklady k měsíčním odměnám členů zastupitelstva obce (os. č. 20 a č. 24) za období leden - červenec 
2020, 

- usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. 11. 2018, bod č. 11 (stanovení měsíční odměny neuvolněným 
členům zastupitelstva obce - místostarosta), 

- směrnice č. 1/2019 upravující poskytování příspěvku na stravné zaměstnanců obce Staré Město ze dne 
26. 9. 2019, schválená zastupitelstvem obce dne 25. 9. 2019, bod 1.6, účinná od1. 1. 2020, 

- podklady k měsíčním odměnám člena zastupitelstva obce (mzdový list os. č. 22) za období září - 
prosinec 2020, 

- usnesení zastupitelstva obce ze dne 16. 9. 2020, bod č. 1.5 - volba neuvolněného místostarosty obce  
a č. 1.6 - stanovení měsíční odměny místostarostovi obce s účinností ode dne zvolení do funkce, 

 
účetní a finanční výkazy  

- rozvaha k 31. 7. 2020 v Kč, 
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31. 7. 2020 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty k 31. 7. 2020 v Kč, 
- účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2019 schválená zastupitelstvem obce dne 6. 5. 2020, usnesení 

č. 1.2, bod 3, 
- hlavní kniha analytická k 31. 7. 2020, 
- rozvaha k 31. 12. 2020 v Kč, 
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31. 12. 2020 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020 v Kč, 
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inventarizace majetku a závazků 
- plán inventur za rok 2020 schválený starostou obce dne 21. 12. 2020, 
- inventarizační zpráva za rok 2020 ze dne 3. 2. 2021, 
- proškolení členů inventarizační komise ze dne 22. 12. 2020, 
- inventurní soupisy účtů 231, 261, 263, 459, 374, 388, 389 k 31. 12. 2020. 
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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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