Elektronický podpis - 13.5.2016

KUMSX01N5O6Y
Certifikát autora podpisu :

KRAJSKÝ ÚŘAD

Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 27.7.2016

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28. října 117, 702 18 Ostrava

Čj.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

MSK 65060/2016
KON/15633/2015/Sam
113.1 V10
Ing. Miroslava Šlégrová
595 622 628
595 622 282
posta@msk.cz

Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Metylovice,
IČ 00535991 za rok 2015
Na základě písemné žádosti ze dne 17. 6. 2015 provedla kontrolní skupina ve složení:
Kontrolní skupina
Ing. Miroslava Šlégrová
Ing. Radka Smyčková Adamusová

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

310/03/2015
441/03/2015

2569
2865

dne 21. 4. 2016 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2015, místem provedení přezkoumání
hospodaření byl obecní úřad Metylovice.
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2015 dne 18. 8. 2015.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 21. 4. 2016.
Zástupci obce:
- Ing. Lukáš Halata, starosta
- Ing. Magda Čupová, účetní
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 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
1. 9. 2015 kontrolní skupinou ve složení:
- Ing. Blanka Gábová
- Ing. Anna Dardová
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Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“) bylo
prováděno zejména dle následujících právních a jiných předpisů, souvisejících s činností orgánů
územního celku:
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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 137/2006 Sb.),
12. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
13. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
(dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),
14. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 262/2006 Sb.),
15. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
16. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
17. nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 37/2003 Sb.),
18. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
19. vnitřní předpisy územního celku.
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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 a 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 a 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.
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.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření
Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 byly zjištěny:
A.1 méně závažné chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků
A.1.1
Ověřením darovacích smluv ze dne 17. 9. 2015 (nabytí pozemku p.č. 1044/20 díl a) v k.ú. Metylovice) a ze dne
2. 11. 2015 (nabytí pozemku p.č. 1044/21 v k.ú. Metylovice) a vyrozumění o provedení vkladu do katastru
nemovitostí bylo zjištěno, že právní účinky vkladu (okamžik uskutečnění účetního případu) nastaly ve dnech
3. 12. 2015 a 1. 12. 2015, vklad do katastru byl proveden dne 19. 1. 2016 a 12. 1. 2016. Tuto skutečnost
územní celek nezjistil a neklasifikoval jako inventarizační rozdíl a neuvedl v příloze k rozvaze v části A.

Zjištěný stav není v souladu s § 30 zákona č. 563/1991 Sb. a § 6 vyhlášky č. 270/2010 Sb.
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B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
B.1. Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 byly zjištěny:
B.1.1 méně závažné chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
B.1.1.1
Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu.
Přijaté opatření bylo splněno. Doložené inventurní soupisy obsahovaly datum zahájení a ukončení inventur,
IČ obce, jména osob a způsob provedení inventur.

B.1.2 nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
B.1.2.1
Účetnictví nebylo úplné, jelikož nebyly zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období.
Přijaté opatření bylo splněno. Ověřením kupní smlouvy ze dne 19. 5. 2015, účetního dokladu č. 700029
ze dne 27. 5. 2015 (právní účinky zápisu ke dni 27. 5. 2015), darovací smlouvy ze dne 23. 4. 2015 a účetního
dokladu č. 700024 ze dne 28. 4. 2015 (právní účinky pro zápis ke dni 28. 4. 2015) bylo zjištěno, že obec účtuje
ke dni právních účinků zápisu do katastru nemovitostí.
B.1.2.2
Územní celek inventarizací v některých případech neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.
Přijaté opatření bylo splněno. Byly doloženy inventurní soupisy k účtům 311 - Odběratelé, 378 – Ostatní
krátkodobé závazky a 407 – Jiné oceňovací rozdíly.
B.1.2.3
Příloha inventurního soupisu neobsahovala požadované údaje a informace.
Přijaté opatření bylo splněno. Byl doložen seznam identifikátorů, inventurní soupisy dle jednotlivých druhů
byly podepsány jednotlivými členy komise.

K odstranění těchto nedostatků územní celek přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal o tom
písemnou zprávu přezkoumávajícímu orgánu dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. dne 26. 5. 2015.

B.2 Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 6. 2015 byly zjištěny:
B.2.1 méně závažné chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
B.2.1.1
Rozpočtové opatření bylo pořízeno do výkazu FIN 2-12 M v odlišné podobě než v jaké bylo schváleno orgánem
územního celku.
Přijaté opatření bylo splněno. Nesprávně navedené rozpočtové opatření č. 2 ze dne 18. 5. 2015 bylo
opraveno účetním dokladem č. 5 ze dne 16. 7. 2015.

K odstranění těchto nedostatkům 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.
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C. Závěr
C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2015


byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c)

-

územní celek neuvedl v příloze účetní závěrky informaci o použitých účetních metodách ovlivňující
majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky
územní celek nezjistil inventarizační rozdíl u pozemků

-

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě


při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku




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 10.115.604,00)
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,74 %
6,33 %
3,89 %

D. Upozornění


v souvislosti s ověřením obsahu rozpočtového provizoria na rok 2015 doporučujeme schvalovat tato
pravidla jednoznačně a přesně včetně vyčíslení objemu a druhu výdajů, které mohou být v období
do schválení rozpočtu hrazeny tak, aby mohly odpovědné osoby - zejména osoby pověřené funkcí
příkazce operace a správce rozpočtu – ověřit soulad hospodaření s těmito pravidly popřípadě iniciovat
jejich změnu.

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, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy,
jsou uvedeny v Seznamu předložených dokumentů.
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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.
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.
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. správním deliktem, za který
uloží přezkoumávající orgán pokutu až do výše 50 000 Kč.

V Ostravě dne 13. 5. 2016
Zprávu zpracovaly a sepsaly:
Ing. Miroslava Šlégrová,
kontrolor pověřený řízením
Ing. Radka Smyčková Adamusová,
kontrolor

podepsáno elektronicky
podepsáno elektronicky

Seznam předložených dokumentů:
- pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015 schválená zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2014,
- rozpočtová opatření č. 4 - 9 schválená zastupitelstvem obce dne 15. 7., 24. 8., 21. 9., 19. 10., 18. 11.
a 14. 12. 2015,
- rozpočtové opatření č. 10 schválené starostou obce dne 18. 12. 2015 (usnesení zastupitelstva obce
ze dne 14. 12. 2015 - pověření starosty obce provádět rozpočtová opatření a schvalovat rozpočtové
úpravy do 31. 12. 2015),
- rozpočtová opatření č. 1 - 3, schválená zastupitelstvem obce dne 20. 4., 18. 5., 12. 6. 2015,
- rozpočtový výhled na období let 2015 - 2017, schválený zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2014,
- rozpočtový výhled obce Metylovice na rok 2016 - 2025, schválený zastupitelstvem obce dne
24. 8. 2015,
- rozpočet obce na rok 2015 schválený zastupitelstvem obce dne 23. 3. 2015, návrh rozpočtu zveřejněn
na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v období od 25. 2. do 9. 4. 2015,
- stanovení závazných ukazatelů zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Mjr. A. Bílka a Mateřská
škola Metylovice, příspěvková organizace, ze dne 30. 3. a 17. 6. 2015,
- oznámení o navýšení neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Mjr.
Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice ze dne 24. 11. 2015, rozpočtové opatření č. 8 schválené
zastupitelstvem obce dne 18. 11. 2015,
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závěrečný účet obce za rok 2014 schválený zastupitelstvem obce dne 18. 5. 2014, návrh závěrečného
účtu zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v období od 30. 4.
do 19. 5. 2015,
vyrozumění o provedení vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-12380/2015-802 a sp. zn.
V-12534/2015-802,
výpisy obratů účtů 021 - Stavby, 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých
věcí, 031 - Pozemky a 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek za období od 1. 7. do 31. 12. 2015,
evidence majetku obce - auto Rapid AMB - inv. č. DHM 142 (účetní doklady č. 100244 ze dne
23. 12. 2015 - platba a č. 400521 ze dne 9. 12. 2015 - předpis), sypač vozovek - inv. č. DHM 140
a šípová sněhová radlice - inv. č. DHM 141 (účetní doklad č. 100239 ze dne 16. 12. 2015 - platba
a č. 400501 ze dne 3. 12. 2015 - předpis), čekárny - inv. č. DHM 125, 126 a 143 (účetní doklady
č. 501823 ze dne 16. 12. 2015 a č. 501473 ze dne 15. 9. 2015 - platby), hasičské obleky - inv. č. 3056
a 3057 (účetní doklad č. 400461 ze dne 12. 11. 2015 - předpis), tablet - inv. č. 3058 (účetní doklad
č. 501846 ze dne 28. 12. 2015 - platba),
obratová předvaha k 31. 12. 2015,
plán inventur na rok 2015 platný od 15. 12. 2015 do 30. 1. 2016 – jmenování inventarizačních komisí,
proškolení členů inventarizačních komisí ze dne 18. 11. 2015,
přehled inventarizačních identifikátorů a vedení jejich seznamů,
inventarizační zpráva ze dne 8. 2. 2016,
podklady k provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2015,
hlavní kniha faktur k 30. 6. 2015 (stav v knize souhlasí s účtem 321 Dodavatelé),
písemnosti k odměnám členů zastupitelstva obce za období 07-12/2015 (os. č. 51311, 5092, 5051,
5191, 5134, 5094, 5024 a 5182),
písemnosti k odměnám všech členů zastupitelstva obce za období 01 - 06/2015, usnesení zastupitelstva
obce ze dne 23. 3. 2015,
rozvaha k 30. 6. 2015,
rozvaha k 31. 12. 2015,
účetní doklady č. 400195 - 400239, č. 600087 - 600100 a č. 100112 - 100130 za období 6/2015,
účetní doklady č. 500953 - 501054 za období 5/2015,
vazba zůstatků účtů 681 a 682, 684 a 686 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob,
právnických osob, z daně z přidané hodnoty a ze sdílených majetkových daní v návaznosti na údaje
uvedené ve výkazu FIN 2-12 M k 31. 12. 2015 (sloupec 3 - výsledek od počátku roku),
obraty na účtu 031 Pozemky,
výkaz FIN 2-12 M k 30. 6. 2015,
výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2015,
výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2015,
výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015,
darovací smlouva ze dne 23. 4. 2015 (obec obdarována) o nabytí pozemku p.č. 667 v k.ú. Metylovice,
nabytí schváleno zastupitelstvem obce dne 20. 4. 2015, účetní doklad č. 700024 ze dne 28. 4. 2015
(právní účinky pro zápis ke dni 28. 4. 2015), inv. č. karty majetku č. POZ 667 pozemek p.č. 667,
veřejnoprávní smlouva ze dne 19. 11. 2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce číslo: 3/2015 ve výši
Kč 62.500,-- příjemci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na podporu požárního sportu, zvyšování
fyzické kondice členů a kulturně-společenskou činnost, žádost o poskytnutí dotace ze dne 8. 10. 2015,
usnesení zastupitelstva obce ze dne 18. 11. 2015, doklad o zveřejnění na úřední desce obce způsobem
umožňujícím dálkový přístup, protokol z provedené finanční kontroly ze dne 16. 12. 2015, účetní
doklady č. 100222 ze dne 19. 11. 2015 a č. 700068 ze dne 16. 12. 2015,
veřejnoprávní smlouva ze dne 18. 11. 2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice číslo:
6/2015 ve výši Kč 10.000,-- příjemci Sdružení rodičů Metylovice o.s. na kulturní akci pro děti 7/9
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Halloween, žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. 10. 2015, usnesení zastupitelstva obce ze dne
18. 11. 2015, protokol z provedené finanční kontroly ze dne 29. 12. 2015, účetní doklady č. 100226
ze dne 19. 11. 2015 a č. 700071 ze dne 29. 12. 2015,
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02945/2015/KH ze dne
27. 10. 2015 ve výši Kč 4.900,-- (ÚZ 14004) na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH,
závěrečné finanční vyúčtování projektu ze dne 15. 1. 2016 včetně účetních dokladů č. 400480 ze dne
8. 12. 2014, č. 100248 ze dne 19. 12. 2014 a č. 100221 ze dne 18. 11. 2015, schváleno
zastupitelstvem obce dne 19. 10. 2015,
smlouva o pronájmu části pozemku p.č. 2105/1 v k.ú. Metylovice ze dne 15. 1. 2015, záměr pronájmu
zveřejněný na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech od 22. 12. 2014
do 13. 1. 2015,
kupní smlouva ze dne 19. 5. 2015 o nákupu pozemku p.č. st. 141 včetně stavby č.p. 16 a pozemku
p.č. 1114/2 v k.ú. Metylovice, nabytí nemovitosti bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 20. 4. 2015,
účetní doklad č. 700029 ze dne 27. 5. 2015 (právní účinky zápisu ke dni 27. 5. 2015), inv. č. karet
majetku DHM 123 stavba - budova č.p. 16, č. POZ 141 pozemek p.č. 141 a č. POZ 1194/2 pozemek
p.č. 1114/2,
usnesení zastupitelstva obce ze dne 20. 4. 2015 o schválení účetní závěrky obce za rok 2014,
kupní smlouva ze dne 5. 11. 2015 na pořízení zpevněných ploch na pozemcích p.č. 452/40, 452/43,
452/16, 452/17, 885, 886, 887 a 890 na pozemcích p.č. 452/10452/12, 452/14, 888 a 889 v k.ú.
Metylovice, koupě pozemků schválena zastupitelstvem obce dne 19. 10. 2015, usnesení č. 10/2015,
účetní doklad č. 700062 ze dne 5. 11. 2015 (zařazení do majetku), č. 100226 ze dne 25. 11. 2015
(platba) a č. 400491 ze dne 24. 11. 2015 (předpis),
darovací smlouva o nabytí pozemku p.č. 1044/19 v k.ú. Metylovice ze dne 21. 9. 2015, nabytí pozemku
bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 7. 2015, usnesení č. 7/2015.10, účetní doklad č. 700087
ze dne 1. 12. 2015,
darovací smlouva o nabytí pozemku p.č. 1044/20 díl a) v k,ú. Metylovice ze dne 17. 9. 2015, nabytí
pozemku bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 7. 2015, usnesení č. 7/2015.11, právní účinky
vkladu dne 3. 12. 2015, zavkladováno dne 19. 1. 2016, účetní doklad č. 700088 ze dne 3. 12. 2015,
darovací smlouva o nabytí pozemku p.č. 1044/21 v k.ú. Metylovice ze dne 2. 11. 2015, nabytí pozemku
bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 7. 2015, usnesení č. 7/2015.12, právní účinky vkladu dne
1. 12. 2015, zavkladováno dne 12. 1. 2016, účetní doklad č. 700087 ze dne 1. 12. 2015,
kupní smlouva ze dne 24. 6. 2015 o prodeji plynárenského zařízení, prodej schválený zastupitelstvem
obce dne 12. 6. 2015, účetní doklad č. 700041 ze dne 23. 7. 2015,
smlouva o úvěru č. 0397772489 ze dne 20. 7. 2015 uzavřená s Českou spořitelnou, a. s., úvěrová
částka ve výši Kč 10.000.000,--, den konečné splatnosti úvěru - 20. 12. 2025, smlouva o úvěru není
zajištěna žádnými zajišťovacími prostředky, schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 7. 2015,
smlouva o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. č. IP-12-8015426/2 na pozemek
p.č. 2044/1 v k.ú. Metylovice na podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV ze dne 20. 10. 2015, schváleno
zastupitelstvem obce dne 19. 10. 2015, účetní doklady č. 600155 ze dne 20. 10. 2015 (předpis
pohledávky), č. 100226 ze dne 25. 11. 2015 (platba),
smlouva o dílo ze dne 15. 6. 2015 uzavřená s EUROVII CS, a.s. na zakázku "Oprava místní komunikace
Pod Mysliveckou chatou v Metylovicích", cena díla Kč 509.814,14 vč. DPH, marketingový průzkum
na výběr zhotovitele ze dne 12. 6. 2015, 6 nabídek, usnesení zastupitelstva obce ze dne 12. 6. 2015
o schválení dodavatele, účetní doklad faktura č. 400278 ze dne 22. 7. 2015,
podklady k veřejné zakázce malého rozsahu "Demolice rodinného domu č.p. 16 v obci Metylovice",
smlouva o dílo ze dne 30. 9. 2015 s vybraným zhotovitelem INSTALL CZ, s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí,
cena díla Kč 162.072,80 včetně DPH, marketingový průzkum na výběr zhotovitele ze dne 22. 9. 2015
(marketingový průzkum byl uskutečněn v období 07 a 08/2015 - osloveny 4 firmy), usnesení
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zastupitelstva obce ze dne 21. 9. 2015 o výběru zhotovitele, účetní doklady č. 400458 ze dne
9. 11. 2015 a č. 100221 ze dne 18. 11. 2015 ve výši Kč 162.072,80 včetně DPH,
podklady k veřejné zakázce malého rozsahu "Pořízení osobního automobilu ŠKODA RAPID", kupní
smlouva o prodeji automobilu ze dne 6. 10. 2015 uzavřená s dodavatelem AUTO Heller - Ostrava,
marketingový průzkum ze dne 5. 10. 2015 (marketingový průzkum byl uskutečněn v období 09
a 10/2015 - osloveni 3 prodejci vozů ŠKODA), rozhodnutí starosty obce ze dne 5. 10. 2015, účetní
doklady č. 400521 ze dne 9. 12. 2015 (předpis), č. 100244 ze dne 23. 12. 2015 (platba),
písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků ze dne 26. 5. 2015 (termín splnění
přijatých opatření 28. 2. 2016),
protokol z provedené finanční kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola Mjr. Ambrože Bílka
a Mateřská škola Metylovice ze dne 15. 11. 2015 (kontrolované období 01 - 09/2015),
zápisy č. 1 - 4 z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 20. 4., 25. 5., 12. 6.
a 15. 7. 2015,
zprávy o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne 12. 1., 23. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5.,
12. 6., 15. 7. a 24. 8. 2015,
zápisy č. 5 - č. 10 z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 24. 8., 21. 9., 19. 10.,
18. 11., 18. 12. a 30. 12. 2015,
zpráva kontrolního výboru zastupitelstva obce ze dne 21. 9., 19. 10., 18. 11. a 14. 12. 2015,
usnesení zastupitelstva obce ze dne 23. 2. 2015 o schválení účetní závěrky za rok 2014 Základní školy
Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice, příspěvkové organizace.
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