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Klasifikace informací: Veřejná 

 

 

 Zpráva  
 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Metylovice,  

 IČ 00535991 za rok 2021 
 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 18. 6. 2021. 
 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 6. 2021 bylo vykonáno dne 23. 8. 2021 kontrolní skupinou ve složení:   

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Miroslava Šlégrová kontrolor pověřený řízením 534/03/2021 2569 
Ing. Jiří Urbánek kontrolor 536/03/2021 3626 

 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2021 bylo vykonáno dne 9. 5. 2022 kontrolní skupinou 
ve složení: 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Jiří Urbánek kontrolor pověřený řízením 536/03/2021 3626 
Ing. Radka Smyčková Adamusová kontrolor 533/03/2021 2865 

 
 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Metylovice. 
 
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 3. 8. 2021. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 9. 5. 2022. 
 
Zástupci územního celku, kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: 

- Ing. Lukáš Halata, starosta  
- Ing.  Magda Čupová, účetní 
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Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek  
Telefon: 595 622 778  
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: 

- akce "Obnova a rozšíření veřejného osvětlení v obci Metylovice - IV. etapa", 
- akce "Oprava účelové komunikace Žukov", 
- nakládání s nemovitým majetkem, 
- věcná břemena, 
- nájemní smlouvy, 
- pořízení majetku obce. 

 
Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti uvedené ve „Vybraném kontrolním vzorku“. 
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 
A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. 
 

 byly dle § 10 odst. 3 písm. c) zjištěny nedostatky, spočívající: 
Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku   
stanovených zvláštními právními předpisy a neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím 
přezkoumání 

- zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích 
změn a dodatků v souladu se zákonem. 

 
A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě 
 

 při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít 
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 
A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku 
 
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že 

 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 980 209,05) 

0,22 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 8 664 348,00) 

5,16 % 

 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      9,95 % 
  

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 % 
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.   
 

  
  

B. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření  
za rok 2021 
 
B.1  
Ověřením profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek bylo zjištěno, že nebyl ve stanovené lhůtě 
zveřejněn dodatek č. 1 uzavřený dne 24. 11. 2021 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 9. 2020 se společností 
Konstruktial s.r.o., IČ 25399063, na realizaci zakázky „Oprava účelové komunikace Žukov“. Dodatek č. 1 byl 
zveřejněn na profilu zadavatele až dne 20. 4. 2022. 
Dále bylo zjištěno, že na profilu zadavatele obec nezveřejnila ve stanovené lhůtě skutečně uhrazenou cenu  
u výše uvedeného díla „Oprava účelové komunikace Žukov“. Poslední faktura byla zaplacena dne 30. 12. 2021 
(účetní doklad č. 100244) a předávací protokol je ze dne 30. 11. 2021. Skutečně uhrazená cena byla na profilu 
zadavatele zveřejněna až dne 20. 4. 2022. 
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Smlouvu včetně případných dodatků je zadavatel povinen zveřejnit na svém profilu do 15 dnů od jejího 
uzavření a skutečně uhrazenou cenu zakázky do 3 měsíců od splnění smlouvy, tj. od platby nebo předání díla. 
Zjištěný stav není v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb. 
 
 
 
Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání 
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 6. 2021 byly zjištěny nedostatky, ke kterým 
územní celek přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal informaci o jejich splnění při konečném 
přezkoumání dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
  
   
Nedostatek 
Ověřením profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek bylo zjištěno, že nebyla zveřejněna smlouva o dílo 
se společností Konstruktial s.r.o., IČ 25399063, na akci Oprava účelové komunikace Žukov ze dne 30. 9. 2020 
na Kč 673.144,75,- bez DPH (Kč 814.505,15 vč. DPH). 
Dále bylo zjištěno, že na profilu zadavatele obec nezveřejnila skutečně uhrazenou cenu ke smlouva o dílo  
se společnosti Konstruktial s.r.o., IČ 25399063 na akci „Oprava účelové komunikace od kapličky Sv. Anny“  
na Kč 597.358,43 bez DPH (722.803,70 vč. DPH) ze dne 21. 8. 2020. Poslední faktura byla zaplacena dne  
27. 1. 2021 (účetní doklad č. 100018).  
Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 23. 8. 2021 a skutečně uhrazená cena nebyla ke dni dílčího 
přezkoumání hospodaření za rok 2021 zveřejněna. 
Smlouva včetně případných dodatků se zveřejní na profilu zadavatele do 15 dnů od podpisu a skutečně 
uhrazená cena se zveřejní do 3 měsíců od splnění smlouvy, tj. od platby nebo předání díla. 
Opatření 
Obec přijala systémové opatření ve smyslu poučení odpovědných pracovníků ve věci dodržování ustanovení  
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb. 
Přijaté opatření nebylo splněno viz bod B.1 zprávy.     
     
 
Nedostatek 
Ověřením dohody o provedení práce ze dne 20. 1. 2021 uzavřené s neuvolněným členem zastupitelstva obce 
os. č. 5134 bylo zjištěno, že v tomto případě zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem tohoto 
pracovněprávního vztahu. 
Opatření 
Obec přijala systémové opatření ve smyslu poučení odpovědných pracovníků ve věci dodržování ustanovení  
§ 84 zákona č. 128/2020 Sb. (vyhrazená pravomoc zastupitelstva obce k vyslovování souhlasu se vznikem 
pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce) a dále zastupitelstvo obce přijalo dne  
31. 8. 2021 usnesení č. 7/2021.14, kterým dodatečně schválilo vznik pracovněprávního vztahu (DPP ze dne  
20. 1. 2021) s neuvolněným členem zastupitelstva obce os. č. 5134. 
Přijaté opatření bylo splněno 
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C. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných  
při přezkoumání hospodaření za rok 2020 
  
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl 
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
  
 
 

D. Upozornění 
 

- upozorňujeme na nutnost dodržování § 41 zákona č. 128/2000 Sb., dle kterého obec opatří smlouvy,  
u kterých to podmiňuje zákon, doložkou platnosti právního úkonu 
V rámci závěrečného přezkoumání hospodaření bylo ověřeno dodržování povinností dle § 41 zákona  
č. 128/2000 Sb. s tím, že zde již nebyly zjištěny nedostatky (ověřeno na kupní smlouvě ze dne  
24. 11. 2021 uzavřené s kupujícím fyzickou osobou na prodej pozemku p.č. 2018/1 v k.ú. Metylovice). 
 

- upozorňujeme na skutečnost, že zjištění uvedené v bodu B.1 bude v souladu s § 25 zákona 
č. 255/2012 Sb. předáno orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření 
k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky. 

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

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

- novou vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, účinnost od 1. 1. 2022. 
 
 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek 
nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. 
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 
 
 
Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. přijmout opatření  
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat  
o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů  
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 
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Územní celek je dále povinen podle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v požadované písemné 
informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu  
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou 
zprávu zaslat. 
 
Nesplnění těchto povinností je podle § 14 zákona č. 420/2004 Sb. přestupkem, za který lze uložit 
pokutu až do výše 50 000 Kč. 
  
V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření  
i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku. 
 
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. 
 
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy, 
jsou uvedeny ve Vybraném kontrolním vzorku. 
 
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 
 
 
Datum vyhotovení: 9. 5. 2022 
 
 
Zprávu zpracovali: 

Ing. Jiří Urbánek 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Radka Smyčková Adamusová 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Miroslava Šlégrová 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření 
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Vybraný kontrolní vzorek: 
 
akce "Obnova a rozšíření veřejného osvětlení v obci Metylovice - IV. etapa" 

- smlouva o dílo ze dne 22. 7. 2021 uzavřená s vítězem veřejné zakázky firmou ELMONT-RONEX, s.r.o., 
Metylovice, Kč 576.109,- bez DPH (Kč 697.091,89 vč. DPH), schválená usnesením zastupitelstva obce 
č. 6/2021 ze dne 20. 7. 2021 a zveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 7. 2021, 

- strategický plán rozvoje obce Metylovice pro roky 2020 - 2022 schválený usnesením zastupitelstva obce 
č. 1/2020 ze dne 21. 1. 2020, tabulka č. 2 - Plánované projekty 2021, 

- směrnice č. 2/2019 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Metylovice účinná  
od 1. 7. 2019, 

- výzva k podání nabídky ze dne 14. 6. 2021 včetně písemností prokazující přímé oslovení 6 firem, 
- 2 cenové nabídky, 
- zpráva z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 29. 6. 2021, 
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29. 6. 2021 včetně písemností prokazující jeho zaslání 

všem účastníkům veřejné zakázky, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem roku 2021, 
- předávací protokol ze dne 19. 10. 2021 - bez vad a nedodělků, 
- účetní doklady č. 400495 ze dne 25. 10. 2021 (předpis), č. 100202 ze dne 26. 10. 2021 (úhrada)  

a č. 700116 ze dne 15. 12. 2021 (zařazení), inv.č. DHM 237, 
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 3. 11. 2021, 
další náklady: 
- příkazní smlouva ze dne 18. 5. 2021 uzavřená s příkazníkem Aleš Petržela, IČ 02918048, Třebčín,  

na Kč 15.400,-, na administraci veřejné zakázky "Obnova a rozšíření veřejného osvětlení v obci 
Metylovice - IV. etapa", účetní doklady č. 400264 ze dne 16. 6. 2021 (předpis) a č. 100124 ze dne  
25. 6. 2021 (úhrada), rozpočtově kryto schváleným rozpočtem roku 2021, 

dotace: 
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 01276/2021/RRC ze dne 12. 5. 2021, ve výši max.  

Kč 400.000,- (max. 44,44 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů), na projekt 
"Obnova a rozšíření veřejného osvětlení v obci Metylovice - IV. etapa", vyúčtování max. do 20. 1. 2022, 
schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 4/2021 ze dne 27. 4. 2021, účetní doklad č. 100104 ze dne 
28. 5. 2021 (příjem zálohy Kč 320.000,-), 

- závěrečné vyúčtování ze dne 16. 12. 2021 poskytnuto Kč 400.000,- a použito Kč 309.788,-, 
- účetní doklady č. 400600 ze dne 15. 12. 2021 (vyúčtování), č. 100236 ze dne 16. 12. 2021 (vratka)  

a č. 100239 ze dne 21. 12. 2021 (vratka), 
 
akce "Oprava účelové komunikace Žukov" 

- smlouva o dílo se společností Konstruktial s.r.o., IČ 25399063, na akci "Oprava účelové komunikace 
Žukov" ze dne 30. 9. 2020 na Kč 673.144,75,- bez DPH (Kč 814.505,15), smlouva schválená 
zastupitelstvem obce dne 29. 9. 2020, usnesení č. 8/2020.6b, 

- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2021, 
- účetní doklad č. 400070 ze dne 5. 2. 2021, č. 400146 ze dne 19. 4. 2021, č. 400263 ze dne 15. 6. 2021 

a č. 400309 ze dne 16. 7. 2021 – předpis závazku, č. 100038 ze dne 24. 2. 2021, č. 100083 ze dne  
28. 4. 2021, č. 100129 ze dne 7. 7. 2021 a č. 100142 ze dne 26. 7. 2021 – platba, 

- profil zadavatele obce ze dne 23. 8. 2021 (fotokopie), 
- dodatek č. 1 k SOD uzavřený dne 24. 11. 2021 (fotokopie) ve věci víceprací s celkovým dopadem  

na cenu díla - nově Kč 873.163,74 bez DPH (Kč 1.056.528,13 vč. DPH), schválen usnesením 
zastupitelstva obce č. 9/2021.29 ze dne 23. 11. 2021 a zveřejněn na profilu zadavatele dne  
20. 4. 2022, 
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- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem roku 2021, 
- předávací protokol ze dne 30. 11. 2021 (fotokopie), 
- účetní doklady č. 400484 ze dne 20. 10. 2021 (předpis), č. 100203 ze dne 27. 10. 2021 (úhrada), 

400578 ze dne 3. 12. 2021 (předpis) a č. 100244 ze dne 30. 12. 2021 (úhrada - fotokopie), 
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 20. 4. 2022, 

 
nakládání s nemovitým majetkem 

- darovací smlouva na pořízení pozemků p.č. 2049/7, 2049/8 v k.ú. Metylovice ze dne 23. 12. 2020, 
pořízení pozemků darem schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 12. 2020, usnesení č. 11/2020.6a, 
právní účinky ze dne 4. 1. 2021, účetní doklad č. 700001 ze dne 4. 1. 2021 – zařazení do majetku, 

- směnná smlouva na směnu pozemku obce p.č. 2096/3 za pozemky p.č. 1028/3, 1029/7, 1030/11, 
1030/12 v k.ú. Metylovice ze dne 23. 12. 2020, záměr směny zveřejněn od 24. 11. do 23. 12. 2020, 
směna schválená zastupitelstvem obce dne 22. 12. 2020, usnesení č. 11/2020.5b, právní účinky ze dne 
4. 1. 2021, účetní doklad č. 700002 ze dne 4. 1. 2021, 

- kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 1571/3, 1993/10 a 1993/11 v k.ú. Metylovice ze dne 4. 8. 2020, 
záměr prodeje pozemků zveřejněn od 22. 1. do 19. 2. 2020, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 
18. 2. 2020, usnesení č. 2/2020.7a, právní účinky ze dne 10. 2. 2021, účetní doklad č. 700029 ze dne 
1. 3. 2021 – vyřazení z majetku, č. 600063 ze dne 4. 3. 2020 – předpis pohledávky, č. 100044 ze dne 
4. 3. 2020 – platba, 

- směnná smlouva na směnu pozemků obce p.č. 762/2 a 762/3 za p.č. 761/3 v k.ú. Metylovice ze dne 
10. 2. 2021, záměr směny zveřejněn od 23. 11. 2020 do 19. 1. 2021, směna schválená zastupitelstvem 
obce dne 19. 1. 2021, usnesení č. 1/2021.5, právní účinky ze dne 24. 3. 2021, účetní doklad č. 700042 
ze dne 5. 3. 2021, 

- darovací smlouva ze dne 15. 6. 2021 na pořízení pozemků darem p.č. 2038/18 a 2038/19 v k.ú. 
Metylovice, pořízení pozemků schváleno zastupitelstvem obce dne 24. 11. 2020, usnesení č. 10/2020, 
právní účinky ze dne 15. 7. 2021, účetní doklad č. 70070 ze dne 15. 7. 2021 – zařazení do majetku, 

- kupní smlouva ze dne 24. 11. 2021 uzavřená s kupujícím fyzickou osobou na prodej pozemku p.č. 
2018/1 v k.ú. Metylovice, 48 m2, za cenu Kč 5.200,-, záměr prodej zveřejněn na úřední desce obecního 
úřadu od 17. 2. 2021 do 17. 3. 2021, prodej schválen usnesením zastupitelstva obce č. 8/2021.6  
ze dne 12. 10. 2021, znalecký posudek č. 1352-3/2021 ze dne 24. 5. 2021, návrh na vklad ze dne  
13. 12. 2021, účetní doklady č. 600229 ze dne 1. 12. 2021 (předpis), č. 100215 ze dne 12. 11. 2021 
(úhrada) a č. 700115 ze dne 13. 12. 2021 (vyřazení), 

 
věcná břemena 

- smlouva o zřízení věcného břemene č. FM/3/e/2021/Sk s Moravskoslezským krajem (povinný)  
na pozemku p.č. 2038/2 v k.ú. Metylovice na právo vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti  
se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním vodovodu Metylovice ze dne 28. 1. 2021, 
účetní doklad č. 700025 ze dne 8. 3. 2021 – zařazení do majetku, č. 700025 ze dne 8. 3. 2021 – 
předpis závazku, č. 100042 ze dne 1. 3. 2021 - platba, 

- smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8025125/2 se společností ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) 
na pozemek p.č. 2072/4 v k.ú. Metylovice na podzemní kabelové vedení NN 0,4kV ze dne 17. 3. 2021, 
věcné břemeno schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 3. 2021, usnesení č. 3/2021.8, účetní doklad  
č. 700026 ze dne 24. 3. 2021 – změna analytiky, č. 600080 ze dne 21. 4. 2021 – předpis pohledávky, 
č. 100099 ze dne 21. 5. 2021 - platba, 

- smlouva o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou (povinná) na pozemek p.č. 600/26 v k.ú. 
Metylovice na služebnost stezky a cesty ze dne 8. 6. 2021, inv. č. DHM235, účetní doklad č. 700063  
ze dne 30. 6. 2021 – zařazení do majetku, č. 400274 ze dne 23. 6. 2021 – předpis závazku, č. 1000122 
ze dne 23. 6. 2021 - platba, 
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nájemní smlouvy 

- nájemní smlouva na nájem pozemku p.č. 2073/6 v k.ú. Metylovice ze dne 21. 12. 2020, nájem  
za účelem příjezdové cesty k pozemkům, záměr pronájmu zveřejněn od 29. 9. do 25. 10. 2020, 
schválen zastupitelstvem obce dne 27. 10. 2021, usnesení č. 9, nájem od 1. 1. do 31. 12. 2021, žádost 
ze dne 14. 9. 2020, účetní doklad č. 600021 ze dne 30. 1. 2021 – předpis pohledávky, č. 501353  
ze dne 21. 12. 2020 - platba,  

- smlouva o pronájmu nebytových prostor na pronájem budovy č.p. 495 na pozemku p.č. 150/2 v k.ú. 
Metylovice ze dne 24. 2. 2021, záměr pronájmu zveřejněn od 29. 10. do 25. 11. 2020, nájem schválen 
zastupitelstvem obce dne 24. 11. 2020, smlouva schválená starostou obce, nájem od 15. 2. 2021  
na dobu neurčitou, nájemné Kč 80.000,-/rok, účetní doklad č. 600042 ze dne 28. 2. 2021, č. 600078  
ze dne 10. 4. 2021, č. 600143 ze dne 10. 7. 2021 - předpis pohledávky, č. 100039 ze dne 25. 2. 2021, 
č. 100072 ze dne 13. 4. 2021, č. 100133 ze dne 13. 7. 2021 - platby, nabídka ze dne 10. 11. 2020, 

- smlouva o pronájmu nebytových prostor na pronájem budovy č.p. 495 na pozemku p.č. 150/2 v k.ú. 
Metylovice ze dne 31. 12. 2020, záměr pronájmu zveřejněn od 29. 10. do 25. 11. 2020, nájem 
schválen zastupitelstvem obce dne 24. 11. 2020, smlouva schválená starostou obce, nájem na dobu 
neurčitou, nájemné Kč 24.000,-/rok, účetní doklad č. 600019 ze dne 30. 1. 2021, č. 600077 ze dne  
10. 4. 2021, č. 600145 ze dne 10. 7. 2021 - předpis pohledávky, č. 500013 ze dne 4. 1. 2021,  
č. 500534 ze dne 24. 3. 2021, č. 500837 ze dne 23. 6. 2021 - platby, nabídka ze dne 11. 11. 2020, 

 
pořízení majetku obce 

- spisová služba – inv. č. DDNM2014, účetní doklad č. 400265 ze dne 17. 6. 2021 – předpis závazku  
a zařazení do majetku, č. 100125 ze dne 28. 6. 2021 – platba, 

- počítač – inv. č. DDHM1386, účetní doklad č. 400245 ze dne 4. 6. 2021 – předpis závazku a zařazení 
do majetku, č. 100112 ze dne 9. 6. 2021 – platba, 

- sněhové řetězy – inv. č. DDHM1184, účetní doklad č. 400030 ze dne 18. 1. 2021 – předpis závazku  
a zařazení do majetku, č. 100018 ze dne 27. 1. 2021 – platba, 

- rozšíření vodovodu Metylovice - inv. č. DHM232, účetní doklad č. 700017 ze dne 26. 2. 2021 – zařazení 
do majetku, kolaudační souhlas s užíváním stavby vodního díla – rozšíření vodovodu Metylovice ze dne 
26. 2. 2021,  

- chodník Metylovice úsek 1 a 2 - účetní doklad č. 700043 ze dne 4. 5. 2021 – zařazení do majetku, 
kolaudační souhlas s užíváním stavby – chodník 1 a 2 etapa Metylovice ze dne 1. 6. 2021, 

- dýchací přístroj – inv. č. 3089-3094, účetní doklad č. 700059 ze dne 21. 6. 2021 – zařazení do majetku, 
předávací protokol ze dne 21. 6. 2021, 

  
rozpočet  

- rozpočtový výhled obce Metylovice na roky 2016 – 2025 zveřejněn na internetových stránkách obce  
v části obecní úřad, sekci úřední deska dne 28. 12. 2017, 

- návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 8. 12. do 22. 12. 2020,  
- rozpočet obce na rok 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 22. 12. 2020, usnesení č. 11/2020.14  

a zveřejněn na internetových stránkách obce, v části obecní úřad v sekci rozpočet dne 23. 12. 2020, 
- návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 3. 5.  

do 26. 5. 2021, 
- závěrečný účet obce za rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 25. 5. 2021, usnesení č. 5/2021.9 

a zveřejněn na internetových stránkách obce v části obecní úřad, sekci výroční zpráva dne 4. 6. 2021, 
 
účetnictví a výkazy  

- výkaz Fin 2-12 M k 30. 6. 2021, 
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- obratová předvaha k 30. 6. 2021, 
- rozvaha k 30. 6. 2021, 
- výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2021, 
- účetní závěrka obce za rok 2020 schválená zastupitelstvem obce dne 16. 3. 2021, usnesení  

č. 3/2021.16, 
- rozvaha k 31. 12. 2021, 
- výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2021, 
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021, 

 
inventarizace majetku a závazků 

- plán inventur na rok 2021 vydaný starostou obce, platný od 15. 12. 2021 do 28. 2. 2022, plán inventur 
schválený zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2021, usnesení č. 10/2021.6, 

- prezenční listina z proškolení k provádění inventarizace dne 21. 12. 2021, 
- inventurní soupisy účtů 021, 022, 261, 042, 052,231, 311, 194, 346, 377, 462, 321, 336, 337, 342, 

331, 343, 374, 451, 459, 388, 472 k 31. 12. 2021,  
- inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 23. 2. 2022 včetně příloh, 

 
odměňování zastupitelů obce 

- mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 50931, 5214, 5071, 5042 a 5024 za období leden 2021 - 
červen 2021, 

- usnesení zastupitelstva obce č. 13/2019.17 a) a b) ze dne 16. 12. 2019 a č. 11/2020.10 ze dne  
22. 12. 2020 stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, 

- usnesení zastupitelstva obce č. 3/2021.15 ze dne 16. 3. 2021 stanovení stravenkového paušálu  
pro uvolněné členy zastupitelstva obce, 

- dohoda o provedení práce ze dne 20. 1. 2021 uzavřená s neuvolněným členem zastupitelstva obce os. 
č. 5134, na činnost "služby specialisty na výměnu kotlů", na období od 10. 3. 2021 do 31. 12. 2021 
(fotokopie), 

- usnesení zastupitelstva obce č. 12/2018.15 ze dne 14. 11. 2018 (stanovení odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva obce), 

- usnesení zastupitelstva obce č. 6/2021.10 ze dne 20. 7. 2021 (stanovení odměny neuvolněného člena 
zastupitelstva obce s účinností od 1. 8. 2021), 

- mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 50931, 5134, 5214, 5071, 5182, 5042 a 5024 za období 
07-12/2021, 

 
smlouvy a dohody  

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice č. 7/2021 se subjektem 
Římskokatolická farnost Metylovice, p.o., ze dne 19. 5. 2021 na Kč 120.000,- na účel specifikovaný v čl. 
I. smlouvy, vyúčtování do 31. 12. 2021, dotace schválená usnesením zastupitelstva obce č. 4/2021  
ze dne 27. 4. 2021, žádost ze dne 15. 3. 2021, účetní doklad č. 100079 ze dne 21. 5. 2021 (záloha), 
rozpočtově kryto rozpočtovým opatřením č. 4 schváleným usnesením zastupitelstva obce č. 5/2021  
ze dne 25. 5. 2021 a zveřejněným na internetových stránkách obce dne 21. 6. 2021, finanční 
vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu obce Metylovice a závěrečná zpráva projektu za rok 2021  
ze dne 23. 11. 2021, poskytnuto Kč 120.000,- a použito Kč 120.000,-, protokol z provedené finanční 
kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. u Římskokatolické farnost Metylovice ze dne 26. 11. 2021  
- bez nedostatků, účetní doklad č. 700109 ze dne 24. 11. 2021 (vypořádání), 

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice č. 2/2021 se subjektem 
Tenisový klub Karlický, z.s., Metylovice ze dne 18. 2. 2021 na Kč 12.460,- na účel specifikovaný v čl. I. 
smlouvy, vyúčtování do 31. 12. 2021, dotace schválená usnesením zastupitelstva obce č. 2/2021  
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ze dne 16. 2. 2021, žádost ze dne 25. 1. 2021, účetní doklad č. 100035 ze dne 19. 2. 2021 (záloha), 
rozpočtově kryto schváleným rozpočtem roku 2021, finanční vypořádání dotace poskytnuté z rozpočtu 
obce Metylovice a závěrečná zpráva projektu za rok 2021 ze dne 8. 11. 2021, poskytnuto Kč 12.460,-  
a použito Kč 12.460,-, protokol z provedené finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.  
u Římskokatolické farnost Metylovice ze dne 15. 11. 2021 - bez nedostatků, účetní doklad č. 700103  
ze dne 12. 11. 2021 (vypořádání), 

 
 dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - ÚZ 98071 

- účetní doklad č. 200027 ze dne 6. 9. 2021 ve výši Kč 31.000,- (příjem dotace), 
- předběžné vyúčtování voleb ze dne 15. 11. 2021 včetně účetních dokladů a dohody o provedení práce 

ze dne 20. 9. 2021 (kompletace hlasovacích lístků) a ze dne 22. 9. 2021 (roznáška volebních lístků),  
- účetní doklad č. 700146 ze dne 30. 12. 2021 - vyúčtování skutečně použité části dotace,  
- finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo 

státních finančních aktiv ze dne 26. 1. 2022, žádost o dofinancování v rámci finančního vypořádání  
za rok 2021 ze dne 26. 1. 2022 (žádost o dofinancování ve výši Kč 7.678,14), účetní doklad č. 200009 
ze dne 31. 3. 2022 ve výši Kč 7.678,14, 

 
příspěvková organizace 

- sdělení o schválení výše příspěvku na provoz pro Základní školu Mjr. A. Bílka a Mateřskou školu 
Metylovice, příspěvkovou organizaci ze dne 23. 12. 2020, 

- protokol z provedené finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., u Základní školy Mj. A. Bílka  
a Mateřské školy Metylovice, příspěvkové organizace ze dne 18. 3. 2021, kontrola příspěvku  
od zřizovatele a jeho použití, kontrola vlastních příjmů a jejich použití, bez nedostatků,  

- účetní závěrka Základní školy Mj. A. Bílka a Mateřské školy Metylovice, příspěvkové organizace za rok 
2020 schválená zastupitelstvem obce dne 16. 3. 2021, usnesením č. 3/2021.19, 

 
smlouvy zástavní 

- vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-4693/2021-802 s právními 
účinky vkladu k 4. 5. 2021, vklad proveden na základě listiny "Potvrzení o zániku zástavního práva - 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR MMR-43465/2021-57, účetní doklad č. 700043 ze dne 4. 5. 2021 
(zrušení zástavy), 

 
dokontrolované písemnosti z minulých let 
akce „Oprava účelové komunikace od kapličky Sv. Anny“ 

- smlouva o dílo se společnosti Konstruktial s.r.o., IČ 25399063 na akci „Oprava účelové komunikace  
od kapličky Sv. Anny“ na Kč 597.358,43 bez DPH (Kč 722.803,70) ze dne 21. 8. 2020,   

- dodatek č. 1 ze dne 23. 12. 2020 ke smlouvě o dílo – navýšení ceny díla na Kč 765.680,67 bez DPH  
(Kč 926.473,61),   

- účetní doklad č. 400464 ze dne 24. 11. 2020 a č. 400019 ze dne 8. 1. 2021– předpis závazku,  
č. 100223 ze dne 1. 12. 2020 a č. 100018 ze dne 27. 1. 2021 – platba,   

- profil zadavatele obce ze dne 23. 8. 2021 (fotokopie), 
 
akce "Vybudování chodníku v Metylovicích - úsek 3" 

- zjednodušená žádost o platbu ze dne 9. 2. 2021, 
- účetní doklad č. 200007 ze dne 24. 3. 2021, 

 
usnesení, zápisy, apod. 

-  směrnice č. 1/2017 "Reálná hodnota majetku určeného k prodeji" účinná od 1. 1. 2017. 
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Klasifikace informací: Veřejná 

  
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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