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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město,
IČ 00576948 za rok 2018
Na základě písemné žádosti ze dne 23. 3. 2018 provedla kontrolní skupina ve složení:
Kontrolní skupina
Ing. Alexandra Klajmonová
Ing. Miroslava Šlégrová

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

460/03/2018
464/03/2018

2934
2569

dne 31. 1. 2019 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2018, místem provedení přezkoumání
hospodaření byl Obecní úřad Staré Město.
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 20. 8. 2018.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 31. 1. 2019.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
- Mgr. Bc. Jiří Roško, starosta
- Ing. Lucie Marková, účetní
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 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.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne
6. 9. 2018.
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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:
- realizace akce "Autobusový záliv - ul. Na Zbytkách, směr Baška",
- výměna oken v budově 1. stupně ZŠ – II. Etapa,
- nákup zahradního traktoru,
- pořízení drobného dlouhodobého majetku – hasičské obleky a vybavení restaurace na hřišti,
- konání historických slavností obce,
- provedení letní regenerace fotbalového hřiště,
- pořízení drobného dlouhodobého majetku - židle, telefon Samsung, rozmetadlo, kávovar, počítač Dell
a notebook Dell,
- nájemní smlouvy ze dne 15. 6. 2018 a 17. 7. 2018,
- majetkoprávní úkony - kupní smlouvy ze dne 24. 5. 19. 2., 21. 3., 18. 7. a 12. 12. 2018,
- smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 17. 12. 2018.

Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti, uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“.
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2018
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 2018 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 1.000,00)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,39 %
3,89 %
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 2017
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.
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Dle informací poskytnutých zástupci obce v přezkoumávaném období obec:
-

neúčtovala o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti,
nehospodařila s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí
poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
neručila za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavila majetek ve svém vlastnictví ve prospěch třetích osob.

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

Zprávu zpracovaly a sepsaly:
Ing. Alexandra Klajmonová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Miroslava Šlégrová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:
realizace akce "Autobusový záliv - ul. Na Zbytkách, směr Baška"
- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "Autobusový záliv - ul. Na Zbytkách, směr Baška",
smlouva o dílo ze dne 28. 2. 2018 s vybraným zhotovitelem Ing. Václav Michalík s.r.o. (cena
Kč 731.150,99 bez DPH), zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce z pověření
zadavatele zprostředkovala společnost RECTE.CZ, s.r.o., usnesení zastupitelstva obce ze dne
21. 2. 2018 (schválení vybraného zhotovitele a uzavření smlouvy), smlouva zveřejněna na profilu
zadavatele dne 12. 3. 2018, faktura č. 20183 ze dne 10. 8. 2018, o provedení výběrového řízení firmou
Recte corporations s.r.o. rozhodlo zastupitelstvo obce dne 11. 12. 2017, finanční prostředky zajištěny
ve schváleném rozpočtu na rok 2018,
- účetní doklad č. 20316 ze dne 13. 9. 2018, skutečně uhrazená cena díla zveřejněna na profilu
zadavatele dne 15. 10. 2018,
- ÚZ 608 - smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
č. 05488/2018/RRC ze dne 6. 6. 2018 ve výši max. Kč 400.000,-- (39,18 % celkových skutečně
vynaložených uznatelných nákladů) na realizaci projektu "Autobusový záliv - ul. Na Zbytkách, směr
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Baška", přijetí dotace schváleno zastupitelstvem obce dne 7. 5. 2018, účetní doklad č. 30130 ze dne
17. 7. 2018 (přijetí dotace), závěrečné vyúčtování projektu ze dne 16. 10. 2018, účetní doklady č. 4007
ze dne 13. 9. 2018, č. 40104 ze dne 12. 11. 2018 a č. 30185 ze dne 14. 11. 2018,
příkazní smlouva uzavřená dne 13. 12. 2017 se společností Recte corporation s.r.o. na výkon
zadavatelské činnosti na provedení výběrového řízení, usnesení zastupitelstva obce ze dne
11. 12. 2017, odměna Kč 10.000,--, účetní doklady č. 10003 ze dne 8. 1. a č. 10039 ze dne 23. 2. 2018
(předpisy), č. 20014 ze dne 18. 1. a č. 20067 ze dne 27. 2. 2018 (úhrady),
příkazní smlouva uzavřená dne 22. 2. 2018 s příkazníkem na provádění autorského dozoru na stavbě,
odměna Kč 500,-- na 1 odpracovanou hodinu, usnesení zastupitelstva obce ze dne 21. 2. 2018, účetní
doklad č. 20327 ze dne 13. 9. 2018,
příkazní smlouva uzavřená dne 26. 2. 2018 s příkazníkem na výkon inženýrské a investorské činnosti
při realizaci stavby včetně výkonu technického dozoru stavebníka, usnesení zastupitelstva obce ze dne
21. 2. 2018, úplata Kč 47.190,-- včetně DPH, faktura č. 2018012 ze dne 30. 8. 2018, záznam
o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu ze dne 24. 1. 2018, písemná
výzva k předložení nabídky ze dne 9. 1. 2018, seznam vyzvaných dodavatelů (4) včetně doručenek,
předložené nabídky (4), účetní doklad č. 20317 ze dne 13. 9. 2018,
smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení
stavby "Autobusový záliv - ul. Na Zbytkách, směr Baška" ze dne 15. 7. 2015 s vybraným zhotovitelem,
cena díla Kč 68.400,-- bez DPH, schválená zastupitelstvem obce dne 9. 7. 2015, dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2015, schválený zastupitelstvem obce dne 2. 9. 2015 (změna termínu
plnění - nedořešené vlastnické vztahy), účetní doklady č. 10008 ze dne 2. 2. 2018 (předpis) a č. 20027
ze dne 2. 2. 2018 (úhrada),
účetní doklad č. 40079 ze dne 13. 9. 2018, inv.č. 39021058 (zařazení majetku do užívání),

výměna oken v budově 1. stupně ZŠ – II. Etapa
- smlouva o dílo s firmou Stolařství Aleš Krpec ze dne 18. 12. 2017 na částku Kč 493.200,-- za výměnu
oken, smlouva schválená zastupitelstva obce dne 11. 12. 2017, usnesení č. 19, bod 2.3,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávací podmínky k veřejné zakázce ze dne 1. 11. 2017,
písemná výzva ze dne 1. 11. 2017 – oslovení 3 společností dne 1. 11. 2017, záznam o zadání zakázky
ze dne 15. 11. 2018 – 3 nabídky, vybrána firma Stolařství Krpec,
- účetní doklad č. 10186 ze dne 19. 7. 2018 – předpis závazku, č. 20268 ze dne 19. 7. 2018 – platba,
- finanční prostředky zajištěny v rámci schváleného rozpočtu, jehož součástí je soupis provedených akcí,
nákup zahradního traktoru
- zahradní traktor, žací stroj a rozmetadlo – inv. č. 20022007, 20028024 a 20028025, účetní doklad
č. 10059 ze dne 16. 3. 2018 – předpis závazku a zařazení do majetku, č. 20101 ze dne 27. 3. 2018 –
platba,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (zadávací podmínky k veřejné zakázce ze dne 7. 2. 2018,
písemná výzva k předložení nabídky ze dne 7. 2. 2018, seznam vyzvaných dodavatelů, žádosti
o cenovou nabídku odeslány mailem dne 7. 2. 2018, záznam o zadání zakázky ze dne 16. 2. 2018 –
4 nabídky, vybrána firma Zahradní stroje Foldyna, objednávka ze dne 15. 2. 2018),
- finanční prostředky zajištěny v rámci schváleného rozpočtu,
pořízení drobného dlouhodobého majetku – hasičské obleky a vybavení restaurace na hřišti
- hasičské obleky – inv. č. 12028044 – 46, účetní doklad č. 40018 ze dne 27. 2. 2018 – zařazení
do majetku, potvrzení o daru ze dne 22. 2. 2018 se společností DEVA F-M, s.r.o., dodací list č. DLV2018-1-000353 ze dne 26. 2. 2018, hodnota daru Kč 17.760,--,
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chladící vitrína, sporák a mraznička – inv. č. 21028013, 21028014 a 21028015, účetní doklad č. 10159
ze dne 19. 6. 2018 – předpis závazku, č. 20234 ze dne 20. 6. 2018 – platba,

historické slavnosti obce
- záznam o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Historické slavnosti konané dne 28. 4. 2018
ze dne 14. 3. 2018 (3 cenové nabídky), účetní doklady č. 10131 ze dne 16. 5. 2018 (předpis)
a č. 20200 ze dne 25. 5. 2018 (úhrada), finančně zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2018,
letní regenerace fotbalového hřiště
- záznam o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Letní regeneraci fotbalového hřiště ze dne
16. 5. 2018 (3 cenové nabídky), účetní doklady č. 10178 a č. 10179 ze dne 4. 7. 2018 (předpisy),
č. 20256 a č. 20257 ze dne 10. 7. 2018 (úhrady), finančně zajištěno ve schváleném rozpočtu
na rok 2018,
pořízení drobného dlouhodobého majetku - židle, telefon Samsung, rozmetadlo, kávovar, počítač
Dell a notebook Dell
- židle – inv. č. 71028113 (účetní doklad č. 50978 ze dne 7. 11. 2018 – platba, č. 40101 ze dne
7. 11. 2018 – zařazení do majetku),
- telefon Samsung – inv. č. 71028114 (účetní doklad č. 51002 ze dne 21. 11. 2018 – platba, č. 40107
ze dne 21. 11. 2018 – zařazení do majetku),
- rozmetadlo – inv. č. 39028032 (účetní doklad č. 51003 ze dne 21. 11. 2018 – platba, č. 40108 ze dne
21. 11. 2018 – zařazení do majetku),
- kávovar – inv. č. 71028115 (účetní doklad č. 51052 ze dne 17. 12. 2018 - platba, č. 40121 ze dne
17. 12. 2018 – zařazení do majetku),
- počítač Dell – inv. č. 71028117 (účetní doklad č. 51063 ze dne 28. 12. 2018 – platba, č. 40125 ze dne
28. 12. 2018 – zařazení do majetku),
- notebook Dell – inv. č. 71028116 (účetní doklad č. 10346 ze dne 17. 12. 2018 – předpis pohledávky,
č. 20461 ze dne 17. 12. 2018 – platba, č. 40123 ze dne 18. 12. 2018 – zařazení do majetku),
nájemní smlouvy ze dne 15. 6. 2018 a 17. 7. 2018
- nájemní smlouva na pronájem nemovitosti restaurace sportovní centrum Staré město - č.p. 438
na pozemku p.č. 6860/3 v k.ú. Staré Město ze dne 15. 6. 2018, záměr pronájmu byl zveřejněn
od 3. 5. do 21. 5. 2018 a schválen starostou obce dne 15. 6. 2018, účetní doklad č. 30120 ze dne
28. 6. 2018 a č. 30126 ze dne 11. 7. 2018 – platby, č. 40053 ze dne 15. 6. 2018 a č. 40063 ze dne
2. 7. 2018 - předpis pohledávky,
- záznam o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 5. 2018, jedna nabídka ze dne 21. 5. 2018,
- smlouva o nájmu nebytových prostor budovy č.p. 505 na pozemku p.č. 2110/1 v k.ú. Staré Město
ze dne 17. 7. 2018 na poskytování sociálních služeb, záměr pronájmu zveřejněn od 19. 6.
do 17. 7. 2018, o pronájmu rozhodlo zastupitelstvo obce dne 16. 7. 2018, usnesení č. 23, bod 2.2,
žádost ze dne 19. 6. 2018,
majetkoprávní úkony - kupní smlouvy ze dne 24. 5., 19. 2., 21. 3., 18. 7. a 12. 12. 2018
- kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 7043/1 a 7043/14 v k.ú. Staré Město ze dne 24. 5. 2018, záměr
obce prodat nemovitost schválen zastupitelstvem obce dne 21. 2. 2018, usnesení č. 20, bod 1.5, záměr
prodeje byl zveřejněn od 14. 3. do 3. 4. 2018 a prodej byl schválen zastupitelstvem obce dne
7. 5. 2018, usnesení č. 21, bod 2.3, účetní doklad č. 40044 ze dne 24. 5. 2018 – vyřazení z majetku
a předpis pohledávky, č. 30118 ze dne 26. 6. 2018 - platba, žádost ze dne 16. 11. 2017,
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kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti na koupi pozemku p.č. 6864/37 v k.ú. Staré Město
ze dne 19. 2. 2018, koupě pozemku byla schválena zastupitelstvem obce dne 15. 3. 2017, usnesení
č. 14, bod 2.15, účetní doklad č. 40015 ze dne 20. 2. 2018 – zařazení do majetku, č. 20091 ze dne
15. 3. 2018 – platba, koupě za účelem rozšíření cesty,
darovací smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem na pozemek p.č. 7013/6 v k.ú. Staré Město
ze dne 21. 3. 2018, pořízení pozemků darem schváleno zastupitelstvem obce dne 21. 8. 2018, usnesení
č. 20, bod 2.7, účetní doklad č. 40035 ze dne 26. 4. 2018 – zařazení do majetku,
kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem na prodej pozemků p.č. 2751/2
a 2746/2 v k.ú. Staré Město ze dne 18. 7. 2018, záměr obce prodat nemovitost schválen
zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2017, usnesení č. 19, bod 1.3, záměr prodeje byl zveřejněn od 19. 6.
do 17. 7. 2018 a prodej byl schválen zastupitelstvem obce dne 16. 7. 2018, usnesení č. 23, bod 2.1,
právní účinky ze dne 25. 7. 2018, žádost ze dne 24. 8. 2017, doplnění žádost ze dne 22. 3. 2018,
účetní doklad č. 30135 ze dne 26. 7. 2018 – platba, č. 40064 ze dne 18. 7. 2018 – předpis pohledávky,
účetní doklad č. 40065 ze dne 25. 7. 208 – vyřazení z majetku,
kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem na koupi pozemků p.č. 7005/26
a 7095/3 v k.ú. Staré Město za Kč 52.400,-- ze dne 12. 12. 2018, koupě pozemku byla schválena
zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2018, usnesení č. 1, bod 2.11, právní účinky ze dne 12. 12. 2018,
účetní doklad č. 40116 ze dne 12. 12. 2018 – zařazení do majetku a předpis závazku,

smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 17. 12. 2018
- smlouva o zřízení služebnosti s fyzickou osobou (oprávněný) na pozemek p.č. 2581 v k.ú. Staré Město
u Frýdku-Místku na přípojku kanalizace ze dne 17. 12. 2018, věcné břemeno schváleno zastupitelstvem
obce dne 5. 12. 2018, usnesení č. 2, bod 2.3, účetní doklad č. 51048 ze dne 17. 12. 2018 – platba,
rozpočet a závěrečný účet
- návrh rozpočtu obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 23. 11.
do 12. 12. 2017,
- rozpočet obce na rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2017, usnesení č. 19. bod 1.3
a zveřejněn na internetových stránkách obce, v sekci hospodaření, části rozpočet dne 19. 12. 2017,
- střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2017,
usnesení č. 19, bod 1.2 a zveřejněn na internetových stránkách obce, v sekci hospodaření dne
19. 12. 2017,
- návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 12. 4.
do 9. 5. 2018,
- závěrečný účet obce za rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 7. 5. 2018, usnesení č. 21,
bod 1.2 a to bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách obce, v sekci hospodaření, části
závěrečný účet dne 9. 5. 2018,
příspěvková organizace
- účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvkové
organizace k 31. 12. 2017 schválená zastupitelstvem obce dne 9. 5. 2018, usnesení č. 21, bod 1.2,
- sdělení závazných ukazatelů pro Základní školu a mateřskou školu Staré Město, okres Frýdek-Místek,
příspěvkovou organizaci ze dne 13. 12. 2017,
- protokol č. VSK/2018/1/Staré Město o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017
u Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace dne
29. 1. 2018, kontrola hospodaření s peněžními prostředky, bankovních a pokladních operací, úplnost
a průkaznost účetnictví, pravidla transparentnosti, drobné nedostatky – účtování drobného majetku,
pověření starosty obce ze dne 4. 1. 2018,
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odměňování
- podklady k měsíčním odměnám členů zastupitelstva obce (os. č. 4991 a č. 20) za období leden červenec 2018,
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. 11. 2014, bod č. 11 (stanovení měsíční odměny neuvolněnému
členu zastupitelstva obce - místostarosta),
- podklady k měsíčním odměnám členů zastupitelstva obce (os. č. 4991, č. 20 a č. 24) za období srpen prosinec 2018,
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. 11. 2018, bod č. 11 (stanovení měsíční odměny neuvolněným
členům zastupitelstva obce - starosta a místostarosta),
účetní a finanční výkazy
- rozvaha k 31. 7. 2018 v Kč,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31. 7. 2018 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 7. 20178 v Kč,
- účetní závěrka obce k 31 12. 2017 schválená zastupitelstvem obce dne 9. 5. 2018, usnesení č. 21,
bod 1.2,
- rozvaha k 31. 12. 2018 v Kč,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31. 12. 2018 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 v Kč,
- příloha k 31. 12. 2018 v Kč,
- obratová předvaha k 31. 12. 2018,
přijaté účelové dotace
- účelová dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky ÚZ 98008 ve výši Kč 32.359,--,
předběžné vyúčtování výdajů ve výši Kč 21.320,-- ze dne 19. 3. 2018 včetně účetních dokladů
a dohody o provedení práce ze dne 3. 1. 2018 (roznos hlasovacích lístků),
- záznam o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na nákup volební urny velké a volební urny malé kufříku malého ze dne 4. 1. 2018, nabídky od 3 dodavatelů, účetní doklad č. 50065 ze dne 10. 1. 2018,
- účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí ÚZ 98187 ve výši Kč 32.186,--,
předběžné vyúčtování výdajů ve výši Kč 27.804,98 ze dne 21. 11. 2018 včetně účetních dokladů
a dohody o provedení práce ze dne 20. 9. 2018 (roznos hlasovacích lístků), rozpočtová opatření
č. 7/2018 a č. 8/2018 schválená starostou obce dne 31. 8. 2018 a 27. 9. 2018, zveřejněná
na internetových stránkách obce dne 18. 9. 2018 a 15. 10. 2018,
inventarizace majetku a závazků
- směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Staré Město účinná od 1. 7. 2018,
- plán inventur za rok 2018 vydaný starostou obce dne 19. 12. 2018,
- proškolení členů inventarizační komise ze dne 19. 12. 2018,
- podklady k provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2018.
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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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