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 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Metylovice,  
 IČ 00535991 za rok 2018 

 
  

Na základě písemné žádosti ze dne 13. 6. 2018 provedla kontrolní skupina ve složení: 
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Miroslava Šlégrová kontrolor pověřený řízením 464/03/2018 2569 
Ing. Jiří Urbánek kontrolor 466/03/2018 3626 

 
dne 21. 3. 2019 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2018, místem provedení přezkoumání 
hospodaření byl Obecní úřad Metylovice. 
 
 
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 13. 11. 2018. 
 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 21. 3. 2019. 
 
 
Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření: 

- Ing. Lukáš Halata, starosta 
- Ing. Magda Čupová, 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  
27. 11. 2018. 

Čj.: MSK  42630/2019                        

Sp. zn.: 
KON/17430/2018/Sam 
113.1 V10 

 

Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová  
Telefon: 595 622 628  
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 operacích: 

- akce "Rekonstrukce zdi a oplocení u kostela", 
- akce "Oprava místních komunikací v obci Metylovice", 
- akce „Plocha kolem "obecníku", 
- akce „Rozšíření vodovodu v Metylovicích – lokalita Metylovice – kaplička svatá Anna a Metylovice – 

Žukov“, 
- pořízení dlouhodobého majetku – traktor, klimatizace, radiostanice a traktorový návěs, 
- poskytnutí finančních darů - smlouvy ze dne 20. 3. a 2. 10. 2018 a dotací – smlouvy ze dne 22. 3.  

a 26. 9. 2018, 
- výdaje na volby prezidenta republiky a do zastupitelstev obcí, 
- majetkoprávní úkony - kupní smlouvy ze dne 7. 1. 2018, 23. 7. 2018, 23. 8. 2018, 24. 9. 2018  

a 26. 11. 2018 a darovací smlouva ze dne 14. 3. 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) 

33,21 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 7 458 891,00) 

4,19 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 3,26 % 
 
 
A.4 Rozpočtová odpovědnost obce 
 

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky    26,00  % 
  

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 
2018 
 
 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl 
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
 
 
 
  

C. 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: 
 

- neuskutečnila finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
- 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, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy, 
jsou uvedeny v Seznamu předložených dokumentů. 
 
 
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 zpracovali a sepsali:  

Ing. Miroslava Šlégrová, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

Ing. Jiří Urbánek, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 
 
Seznam předložených dokumentů: 
 
akce "Rekonstrukce zdi a oplocení u kostela" 

- písemnost - Marketingový průzkum na akci "Rekonstrukce zdi a oplocení u kostela" ze dne 18. 6. 2018, 
- 3 cenové nabídky, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 7/2018.5 ze dne 18. 6. 2018 - schválení smlouvy o dílo s vítězem 

veřejné zakázky firmou KONSTRUKTIAL, s.r.o., Ostravice, Kč 688.426,- vč. DPH, 
- smlouva o dílo ze dne 21. 6. 2018 se společností KONSTRUKTIAL, s.r.o., Ostravice, Kč 688.426,-  

vč. DPH, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 29. 6. 2018, 
- přejímka prací ze dne 2. 11. 2018, 
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- účetní doklady č. 400509 ze dne 1. 10. 2018 a č. 400594 ze dne 5. 11. 2018 (předpisy) a č. 100192  
ze dne 10. 10. 2018 a č. 100212 ze dne 7. 11. 2018 (úhrady), 

- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem na rok 2018, 
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele, 
- dodatek ze dne 20. 12. 2018 ke Smlouvě o dílo č. 1/2018 - snížení ceny o méněpráce Kč 40.321,--,  

tj. na Kč 648.105,- včetně DPH, dodatek schválen usnesením zastupitelstva obce č. 13/2018.20 ze dne 
17. 12. 2018 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 2. 1. 2019,  

- písemná přejímka prací ze dne 2. 11. 2018, účetní doklad č. 700122 ze dne 2. 11. 2018 (zařazení),  
inv. č. 204, 

 
akce "Oprava místních komunikací v obci Metylovice" 

- písemnost - Marketingový průzkum na akci "Oprava místních komunikací v obci Metylovice" ze dne  
21. 5. 2018, 

- 4 cenové nabídky, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 6/2018.7 ze dne 21. 5. 2018 - schválení vítěze veřejné zakázky firmu 

ALPINE Bau, a.s., Valašské Meziříčí, Kč 1.270.409,- vč. DPH, 
- smlouva o dílo ze dne 19. 6. 2018 uzavřená se společností ALPINE Bau, a.s., Valašské Meziříčí,  

Kč 1.270.409,- vč. DPH, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 29. 6. 2018, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 10/2018.9 ze dne 21. 9. 2018 - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě  

o dílo ze dne 19. 6. 2018, 
- dodatek č. 1 ze dne 25. 9. 2018 ke smlouvě o dílo - navýšení ceny o vícepráce Kč 123.021,- vč. DPH  

tj. na celkovou cenu Kč 1.393.430,-, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 27. 9. 2018, 
- zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby ze dne 24. 8. 2018, 
- účetní doklady č. 400430 ze dne 28. 5. 2018 a č. 400477 ze dne 13. 9. 2018 (předpisy), č. 100179  

ze dne 19. 9. 2018 a č. 100194 ze dne 12. 10. 2018 (úhrady), č. 700101 a č. 700102 ze dne  
19. 9. 2018 a č. 700108 ze dne 3. 10. 2018 (zařazení do majetku), inv. č. DHM 197 - DHM 199  
a č. DHM 201, 

- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem na rok 2018 a rozpočtovým opatřením č. 7 schváleným 
usnesením zastupitelstva obce č. 7/2018.11 ze dne 18. 6. 2018, rozpočtové opatření č. 7 zveřejněno  
na internetových stránkách obce dne 11. 7. 2018,  

- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele, 
 
akce „Plocha kolem "obecníku" 

- plocha kolem „obecníku“ – inv. č. DHM193 (účetní doklad č. 700056 ze dne 30. 5. 2018 – zařazení  
do majetku, 

- objednávka ze dne 27. 3. 2018 u společnosti Kalabis na opravu komunikace, účetní doklad č. 400183 
ze dne 18. 4. 2018 – předpis závazku, č. 100066 ze dne 4. 4. 2018 a č. 100080 ze dne 25. 4. 2018 – 
platba,  

- objednávka ze dne 13. 3. 2018 u společnosti Fus a Harazim s.r.o. na položení živičného povrchu, účetní 
doklad č. 400131 ze dne 22. 3. 2018 – předpis závazku, č. 100062 ze dne 28. 3. 2018 – platba,  

- finanční prostředky zajištěny rozpočtovými opatřeními č. 3 a 4, rozpočtové opatření č. 3 schválené 
zastupitelstvem obce dne 12. 3. 2018, usnesení č. 3/2018.8 (navýšení o 485 tis. Kč na cestu kolem 
„obecníku“), zveřejněné na internetových stránkách obce, v sekci obecní úřad, části rozpočet dne  
9. 4. 2018, rozpočtové opatření č. 4 schválené zastupitelstvem obce dne 28. 3. 2018, usnesení  
č. 4/2018.11 (navýšení o 400 tis. Kč na cestu kolem „obecníku“ - živičný povrch), zveřejněné  
na internetových stránkách obce, v sekci obecní úřad, části rozpočet dne 24. 4. 2018, 
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akce „Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice – kaplička svatá Anna a Metylovice – 
Žukov“ 

- smlouva o dílo se společností RV Styl s.r.o. na akci „Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita 
Metylovice – kaplička svatá Anna a Metylovice – Žukov“ na Kč 2.098.800,-- bez DPH ze dne 3. 4. 2018, 
smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 28. 3. 2018, usnesení č. 4/2018.10b) a zveřejněna  
na profilu zadavatele dne 3. 4. 2018,  

- dodatek č. 1 ze dne 19. 9. 2018 ke smlouvě o dílo – navýšení ceny díla na Kč 2.358.755,-- bez DPH, 
dodatek schválen zastupitelstvem obce dne 20. 8. 2018, usnesení č. 9/2018.6 a zveřejněn na profilu 
zadavatele dne 20. 9. 2018, 

- finanční prostředky zajištěny rozpočtovými opatřeními č. 6 a 9, schválenými zastupitelstvem obce dne 
21. 5. 2018, usnesení č. 6/2018.10 a 20. 8. 2018, usnesení č. 9/2018.16, rozpočtová opatření 
zveřejněna na internetových stránkách obce v sekci rozpočet dne 12. 6. 2018 a 18. 9. 2018, 

- účetní doklady č. 400333 ze dne 2. 7. 2018, č. 400385 ze dne 27. 7. 2018 a č. 400423 ze dne  
27. 8. 2018 – předpis závazku, č. 100141 ze dne 25. 7. 2018, č. 100160 ze dne 22. 8. 2018  
a č. 100179 ze dne 19. 9. 2018 – platba, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, skutečně uhrazená cena 
zveřejněna na profilu zadavatele dne 20. 9. 2018, 

- protokol o předání a převzetí stavebních prací ze dne 27. 7. 2018, účetní doklad č. 700146 ze dne  
12. 12. 2018 – zařazení do majetku,  

- veřejná zakázka malého rozsahu (výzva k podání nabídky ze dne 26. 2. 2018, zadávací dokumentace  
ze dne 26. 2. 2018, výzva zveřejněna na internetových stránkách obce dne od 26. 2. do 20. 3. 2018, 
seznam oslovených účastníků mailem dne 26. 2. 2018 - 5 účastníků, seznam dodatečně přihlášených 
účastníků – 5, vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 6. 3. 2018, vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 2 ze dne 7. 3. 2018, vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 9. 3. 2018, 
ustanovení komise ve výběrovém řízení ze dne 26. 2. 2018, seznam doručených nabídek – 3 nabídky, 
zpráva z výběrového řízení ze dne 20. 3. 2018, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne  
22. 3. 2018, oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne 22. 3. 2018 mailem),  

dotace 
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04601/2018/ŽPZ ze dne  

23. 5. 2018 na akci „Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice – kaplička svatá Anna  
a Metylovice – Žukov“ ve výši Kč 2.987.200,--, tj. 75 % celkových skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů, vyúčtování do 13. 11. 2019, o přijetí dotace rozhodlo zastupitelstvo obce dne 28. 3. 2018, 
usnesení č. 4/2018,  

- účetní doklad č. 700146 ze dne 12. 12. 2018 – zaúčtování dohadné položky na dotaci, závěrečné 
vyúčtování dotace poskytovateli ze dne 1. 2. 2019, účetní doklad č. 100029 ze dne 11. 2. 2019 – 
příjem finančních prostředků, 

další náklady 
- projektová dokumentace - účetní doklady č. 400374 ze dne 1. 9. 2017 a č. 400003 ze dne 3. 1. 2018 – 

předpis závazku, č. 100169 ze dne 13. 9. 2017 a č. 100017 ze dne 2. 1. 2018 – platba, rozpočtové 
opatření č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 22. 1. 2018, usnesení č. 1/2018.16 a zveřejněné  
na internetových stránkách v sekci rozpočet dne 27. 2. 2018, 

- odběrné místo - účetní doklad č. 400120 ze dne 15. 3. 2018 – předpis závazku, č. 100053 ze dne  
15. 3. 2018 – platba. 

- výkon technického dozoru - účetní doklad č. 400389 ze dne 1. 8. 2018 – předpis závazku, č. 100164  
ze dne 29. 8. 2018 - platba, příkazní smlouva o výkonu technického dozoru ze dne 9. 7. 2018  
se společností VODING Hranice, spol. s r.o. na Kč 59.532,-- s DPH, smlouva schválená zastupitelstvem 
obce dne 18. 6. 2018, usnesení č. 7/2018.12, 

- administrace výběrového řízení - účetní doklad č. 400163 ze dne 6. 4. 2018 – předpis závazku, příkazní 
smlouva na administraci veřejné zakázky ze dne 21. 2. 2018 na Kč 15.800,--, smlouva schválená 
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zastupitelstvem obce dne 19. 2. 2018, usnesení č. 2/2018.10, rozpočtové opatření č. 2 schválené 
zastupitelstvem obce dne 19. 2. 2018, usnesení č. 2/2018.18 a zveřejněné na internetových stránkách 
v sekci rozpočet dne 13. 3. 2018, 

 
pořízení dlouhodobého majetku – traktor, klimatizace, radiostanice a traktorový návěs 

- traktor – inv. č  DHM195 (účetní doklad č. 400586 ze dne 21. 12. 2017 – předpis závazku, č. 100231  
ze dne 22. 12. 2017 a č. 501033 ze dne 5. 6. 2018 – platba, č. 700059 ze dne 4. 6. 2018 – zařazení  
do majetku), kupní smlouva na koupi traktoru za Kč 180.000,-- ze dne 21. 12. 2017, koupě schválená 
zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2017, usnesení č. 11/2017,  

- klimatizace – inv. č. DHMS00000013 (účetní doklad č. 400246 ze dne 18. 5. 2018 – předpis závazku,  
č. 100109 ze dne 8. 6. 2018 – platba, č. 400246 ze dne 18. 5. 2018 – zařazení do majetku), zápis  
o předání a převzetí díla ze dne 10. 5. 2018, 

- radiostanice ruční, radiostanice vozová a nabíječ – inv. č. DHMP005-009 a DDHM 1333 a 1334 (účetní 
doklad č. 700106 ze dne 1. 10. 2018 – zařazení do majetku), smlouva o bezúplatném převodu majetku 
s ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje ze dne 11. 7. 2018 na 4 ks 
radiostanice ruční, 1 ks radiostanice vozová a 2 ks nabíječe, bezúplatný převod schválen 
zastupitelstvem obce dne 18. 6. 2018, usnesení č. 7/2018.15, předávací protokol ze dne 10. 9. 2018, 

- traktorový návěs – inv. č. DHM207 (účetní doklad č. 400629 ze dne 26. 11. 2018 – předpis závazku  
a zařazení do majetku, č. 100239 ze dne 19. 12. 2018 - platba), 

 
poskytnutí finančních darů – smlouvy ze dne 20. 3. a 2. 10. 2018 a dotací – smlouvy ze dne 22. 3. 
a 26. 9. 2018 

- darovací smlouva ze dne 20. 3. 2018 uzavřená s obdarovaným Středisko sociálních služeb města 
Frýdlant nad Ostravicí na finanční dar ve výši Kč 37.500,-, schváleno usnesením zastupitelstva obce  
č. 3/2018.18 ze dne 12. 3. 2018, účetní doklady č. 400132 ze dne 23. 3. 2018 (předpis) a č. 100059  
ze dne 23. 3. 2018 (úhrada), rozpočtově kryto schváleným rozpočtem na rok 2018 a rozpočtovým 
opatřením č. 5 schváleným usnesením zastupitelstva obce č. 5/2018.13 ze dne 23. 4. 2018, rozpočtové 
opatření č. 5 zveřejněno na internetových stránkách obce dne 15. 5. 2018, 

- darovací smlouva ze dne 2. 10. 2018 uzavřená s obdarovaným Český svaz včelařů, o.s., ZO Palkovice 
na finanční dar ve výši Kč 11.000,-, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 10/2018.12 ze dne  
21. 9. 2018, účetní doklady č. 400515 ze dne 2. 10. 2018 (předpis) a č. 100187 ze dne 3. 10. 2018 
(úhrada), rozpočtově kryto schváleným rozpočtem na rok 2018, 

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice č. 1/2018 se subjektem 
Tenisový klub Metylovice ze dne 22. 3. 2018 na Kč 24.000,-- na pořádání hudebních akcí, vyúčtování 
do 10. 12. 2018, dotace schválená zastupitelstvem obce dne 12. 3. 2018, usnesení č. 3/2018.18, účetní 
doklady č. 100103 ze dne 30. 5. 2018, č. 100143 ze dne 27. 7. 2018 – platby, žádost ze dne  
10. 10. 2017, předložené závěrečné finanční vyúčtování subjektem ze dne 28. 5. 2018 a 24. 7. 2018, 
protokoly z provedení finanční kontroly ze dne 28. 5. 2018 a 24. 7. 2018, bez nedostatků,   

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice č. 4/2018 se subjektem 
Sportovní klub Metylovice z.s. ze dne 26. 9. 2018 na částku Kč 135.000,-- na podporu činnosti 
sportovních oddílů a částečnou úhradu nákladů na provoz majetku sloužícího pro sport, dotace 
schválená zastupitelstvem obce dne 21. 9. 2018, usnesení č. 10/2018.12, vyúčtování do 31. 1. 2019, 
žádost ze dne 20. 9. 2018, účetní doklad č. 100186 ze dne 1. 10. 2018 - platba, smlouva zveřejněna  
na internetových stránkách obce, v sekci obecní úřad, části veřejnoprávní smlouvy dne 4. 10. 2018, 
účetní doklad č. 700171 ze dne 31. 12. 2018 (dohad na účet 572), 

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice č. 5/2018 se subjektem 
Sportovní klub Metylovice z.s. ze dne 26. 9. 2018 na částku Kč 29.513,-- na údržbu a opravy majetku, 
dotace schválená zastupitelstvem obce dne 21. 9. 2018, usnesení č. 10/2018.12, vyúčtování  
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do 31. 12. 2018, žádost ze dne 20. 9. 2018, účetní doklad č. 100186 ze dne 1. 10. 2018 - platba, 
smlouva zveřejněna na internetových stránkách obce, v sekci obecní úřad, části veřejnoprávní smlouvy 
dne 4. 10. 2018, protokol z provedené finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb. v občanském sdružení 
Sportovní klub Metylovice ze dne 31. 12. 2018, dotace na částku Kč 29.513,--, účetní doklad č. 700159 
ze dne 31. 12. 2018 (vyúčtování dotace), 

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Metylovice č. 3/2018 se subjektem 
Tělocvičná jednota Sokol Metylovice ze dne 26. 9. 2018 na částku Kč 49.000,-- na ozvučení kinosálu  
v sokolovně TJ Sokol Metylovice zvukovým systémem, dotace schválená zastupitelstvem obce dne  
21. 9. 2018, usnesení č. 10/2018.12, vyúčtování do 31. 12. 2018, žádost ze dne 8. 9. 2018, účetní 
doklad č. 100189 ze dne 5. 10. 2018 - platba, protokol z provedené finanční kontroly dle zák.  
č. 320/2001 Sb. v občanském sdružení Tělocvičná jednota Sokol Metylovice ze dne 18. 12. 2018, 
dotace na částku Kč 49.000,--, účetní doklad č. 700151 ze dne 18. 12. 2018 (vyúčtování dotace), 

 
výdaje na volby prezidenta republiky a do zastupitelstev obcí 

- ÚZ 98008 – dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky ve výši Kč 32.359,--, účetní 
doklad č. 200002 ze dne 10. 1. 2018 – příjem finančních prostředků, 

- rozpočtové opatření č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 22. 1. 2018 usnesení č. 1/2018.16  
a zveřejněné na internetových stránkách obce, v sekci rozpočet obce dne 27. 2. 2018, 

- předběžné vyúčtování dotace ze dne 9. 3. 2018 na částku Kč 31.602,50, 
- účetní doklady, týkající se čerpání dotace, 
- ÚZ 98187 – dotace na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev obcí ve výši Kč 32.186,--, 

účetní doklad č. 200022 ze dne 26. 9. 2018 – příjem finančních prostředků 
- rozpočtové opatření č. 10 schválené zastupitelstvem obce dne 21. 9. 2018 bod 10/2018.13  

a zveřejněné na internetových stránkách obce, v sekci rozpočet obce dne 16. 10. 2018 
- předběžné vyúčtování dotace ze dne 28. 11. 2018 na částku Kč 31.808,--, 
- účetní doklady, týkající se čerpání dotace, 
- finanční vypořádání dotací poskytnutích příjemcům prostřednictvím kraje ze SR nebo státních 

finančních aktiv ze dne 18. 1. 2019, účetní doklad č. 700167 ze dne 31. 12. 2018 - vyúčtování voleb, 
 
majetkoprávní úkony - kupní smlouvy ze dne 7. 1. 2018, 23. 7. 2018, 23. 8. 2018, 24. 9. 2018  
a 26. 11. 2018 a darovací smlouva ze dne 14. 3. 2018 

- kupní smlouva o koupi nemovité věci na prodej pozemku p.č. 525/136 v k.ú. Metylovice ze dne  
7. 1. 2018, záměr prodeje zveřejněn od 21. 10. do 13. 12. 2017, prodej schválen zastupitelstvem obce 
dne 11. 12. 2017, usnesení č. 11/2017.4, právní účinky ze dne 20. 3. 2018, účetní doklad č. 700031  
ze dne 20. 3. 2018 – vyřazení z majetku, č. 500581 ze dne 19. 3. 2018 – platba, žádost ze dne  
7. 11. 2017, 

- kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 721/6 v k.ú. Metylovice ze dne 23. 7. 2018, záměr prodeje 
zveřejněn od 29. 3. do 19. 6. 2018, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 18. 7. 2018, usnesení  
č. 8/2018.4, právní účinky ze dne 24. 7. 2018, účetní doklad č. 700080 ze dne 24. 7. 2018 – vyřazení  
z majetku, č. 100140 ze dne 24. 7. 2018 – platba a č. 600140 ze dne 23. 7. 2018 – předpis 
pohledávky, žádost ze dne 14. 3. 2018, 

- kupní smlouva na koupi pozemků p.č. 525/34, 525/100, 525/101, 525/117, 525/121 a 525/148 v k.ú. 
Metylovice ze dne 23. 8. 2018, koupě pozemků schválená zastupitelstvem obce dne 20. 8. 2018, 
usnesení č. 9/2018.4, právní účinky ze dne 27. 8. 2018, účetní doklad č. 400427 ze dne 28. 8. 2018 – 
předpis závazku, č. 100164 ze dne 29. 8. 2018 – platba, č. 700093 ze dne 27. 8. 2018 – zařazení  
do majetku, koupě místních komunikací za účelem zajištění dostupnosti k rodinným domkům, 

- kupní smlouva č. 1003941755 s ČR – Státním pozemkovým fondem na koupi pozemků p.č. 452/8, 
462/3 a 462/6 v k.ú. Metylovice ze dne 24. 9. 2018, koupě pozemků schválena zastupitelstvem obce 
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dne 20. 8. 2018, usnesení č. 9/2018.19, právní účinky ze dne 1. 10. 2018, účetní doklad č. 400455  
ze dne 7. 9. 2018 – předpis závazku, č. 100171 ze dne 7. 9. 2018 – platba, č. 700105 ze dne  
1. 10. 2018 – zařazení do majetku, koupě za účelem výstavby nové kompostárny a sběrného dvora, 

- darovací smlouva na pořízení pozemků darem p.č. 700, jehož součástí je stavba č.p. 466, p.č. 1117/3, 
1117/4 a 1117/5 v k.ú. Metylovice ze dne 14. 3. 2018, pořízení pozemků darem schváleno 
zastupitelstvem obce dne 12. 3. 2018, usnesení č. 3/2018.6, právní účinky ze dne 23. 3. 2018, účetní 
doklad č. 7000033 ze dne 23. 3. 2018 – zařazení do majetku, pořízení pozemků za účelem opravy 
budovy a sportovišť a jeho zvelebení, 

- kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci na pozemky p.č. 525/12, 525/56, 525/72 – 
525/89, 525/99, 525/102, 525/104, 525/111, 525/119, 525/123, 525/124, 600/3 – 600/10 v k.ú. 
Metylovice ze dne 26. 11. 2018. záměr prodeje pozemků zveřejněn od 26. 10. do 16. 11. 2018, 
zastupitelstvo obce dne 14. 11. 2018, usnesením č. 12/2018.24a schválilo prodej pozemků  
a usnesením č. 12/2018.24b pověřilo starostu podpisem smlouvy, právní účinky ze dne 10. 12. 2018, 
účetní doklad č. 100098 ze dne 23. 5. 2018 – příjem zálohy, č. 100005 ze dne 8. 1. 2019 – doplatek 
finančních prostředků, č. 700140 ze dne 10. 12. 2018 – vyřazení z majetku, č. 6000207 ze dne  
26. 11. 2018 – předpis pohledávky a zúčtování zálohy, 

 
převod obchodního podílu 

- smlouva o převodu podílu se společností METVEST s.r.o. (nabyvatel) na převod společností Obec-
Invest, s.r.o., jehož je obec 100% vlastník ze dne 26. 11. 2018, prodej podílu schválen zastupitelstvem 
obce dne 14. 11. 2018, usnesení č. 12/2018.25b, účetní doklad č. 100239 ze dne 19. 10. 2018 – příjem 
finančních prostředků za prodej, č. 600208 ze dne 26. 11. 2018 – předpis pohledávky, č. 700152  
ze dne 19. 12. 2018 – vyřazení obchodního podílu, 

- zastupitelstvo obce dne 14. 11. 2018, usnesením č. 12/2018.33a schválilo oddlužení společnosti OBEC-
INVEST, s.r.o., k 31. 10. 2018 činila částka zadlužení Kč 466 598,12, kterou uhradí obec jako ztrátu, 
účetní doklad č. 700128 ze dne 14. 11. 2018 – zaúčtování ztráty do nákladů,  

- účetní doklad č. 100198 ze dne 18. 10. 2018, č. 100199 ze dne 19. 10. 2018, č. 100200 ze dne  
22. 10. 2018 a č. 100201 ze dne 23. 10. 2018 – platby pohledávek ve výši Kč 381.514,14, 

- výpis z obchodního rejstříku – převod společností ze dne 19. 12. 2018, 
 
rozpočet  

- rozpočtový výhled obce na roky 2016-2025 schválený starostou obce dne 24. 8. 2015 a zveřejněný  
na internetových stránkách obce na úřední desce dne 28. 12. 2017, 

- návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 24. 11. do 13. 12. 2017,  
- rozpočet obce na rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2017, usnesení č. 11/2017.9  

a zveřejněn na internetových stránkách v sekci rozpočet dne 12. 12. 2017, 
- návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 24. 4.  

do 19. 6. 2018, 
- závěrečný účet obce schválen zastupitelstvem obce dne 21. 5. 2018, usnesení č. 6/2018.11, a to bez 

výhrad a zveřejněn na internetových stránkách v sekci výroční zprávy dne 25. 6. 2018, 
 
účetnictví a výkazy  

- obratová předvaha k 31. 10. 2018, 
- rozvaha k 31. 10. 2018,  
- výkaz Fin 2-12 M k 31. 10. 2018, 
- účetní závěrka obce za rok 2017 schválená zastupitelstvem obce dne 12. 3. 2018, usnesení  

č. 3/2018.12, 
- výkaz zisku a ztráty k 31. 10. 2018, 
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- hlavní kniha obratová k 31. 12. 2018, 
- rozvaha k 31. 12. 2018, 
- výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2018, 

 
inventarizace 

- inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 6. 2. 2019, 
- proškolení členů inventarizační komise ze dne 14. 11. 2018, 
- přehled inventarizačních identifikátorů, 
- plán inventur na rok 2018 vydaný starostou obce a schválený zastupitelstvem obce dne 14. 11. 2018, 

usnesení č. 12/2018.31, 
- podklady k provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2018, 

 
odměňování 

- mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 5024, 5051, 5071, 5092, 5094, 5134, 5182, 5191, 5224, 
50931 a 51311 za období od ledna 2018 do října 2018,  

- usnesení zastupitelstva obce č. 10/2017.7 ze dne 13. 11. 2017 - stanovení odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva obce, 

- mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 50931, 5024, 5042, 5071, 5134, 5182, 5191, 5214, 5253  
a 5271 za období 11-12/2018,  

- usnesení zastupitelstva obce č. 12/2018.15 ze dne 14. 11. 2018 a č. 13/2018.4d ze dne 17. 12. 2018 
stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, 

- odchodné: mzdový list neuvolněného člena zastupitelstva obce os. č. 51311 za 10/2018, čestné 
prohlášení ze dne 29. 10. 2018 dle § 78 zákona č. 128/2000 Sb., rozpočtově kryto schváleným 
rozpočtem roku 2018, 

 
příspěvková organizace 

- účetní závěrka Základní školy Mjr. Ambrože Bílka, příspěvkové organizace za rok 2017 schválená 
zastupitelstvem obce dne 12. 3. 2018, usnesení č. 3/2018.10,  

- oznámení o schválení příspěvku na provoz na rok 2018 pro Základní školu Mjr. Ambrože Bílka, 
příspěvkovou organizaci ze dne 14. 12. 2017, 

- protokol z provedené finanční kontroly v Základní škole Mjr. Ambrože Bílka, příspěvkové organizaci, 
kontrola provedená dne 22. 2. 2018, kontrolované období rok 2017, kontrolu provedla účetní obce, 
kontrola příspěvku od zřizovatele a vlastní příjmy a jejich použití, bez závad, kontrola na obecním 
úřadě, 

- smlouva o bezúročné půjčce uzavřená se Základní školou Mjr. Ambrože Bílka, příspěvkovou organizaci 
ze dne 19. 7. 2018 na Kč 1.000.000,-- na předfinancování projektu „Moderní škola“, půjčka schválená 
zastupitelstvem obce dne 18. 7. 2018, usnesení č. 8/2018.13, splátka půjčky do 2 měsíců od přijetí 
poslední části dotace, nejpozději do 31. 12. 2019, finanční prostředky zajištěny rozpočtovým opatřením 
č. 5 schváleným zastupitelstvem obce dne 23. 4. 2018, usnesení č. 5/2018.13 a zveřejněným  
na internetových stránkách obce, v sekci obecní úřad, části rozpočet dne 15. 5. 2018, 

- účetní doklad č. 100213 ze dne 9. 11. 2018 - platba na základě smlouvy o bezúročné půjčce  
se Základní školou Mjr. Ambrože Bílka, příspěvkovou organizaci ze dne 19. 7. 2018, 

 
nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 

- smlouva o nájmu nebytových prostor na pronájem budovy č.p. 495 na pozemku p.č. 150/2 a p.č. 150/1  
v k.ú. Metylovice ze dne 3. 4. 2018, záměr pronájmu zveřejněn od 21. 9. do 12. 10. 2017, pronájem 
schválen starostou obce, žádost ze dne 6. 10. 2017, účetní doklad č. 500745 ze dne 4. 4. 2018,  
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č. 501179 ze dne 16. 7. 2018 a č. 501471 ze dne 11. 10. 2018 – platby, č. 600067 ze dne 1. 4. 2018  
a č. 600148 ze dne 31. 7. 2018 – předpis, 

- smlouva o nájmu nebytových prostor na pronájem budovy č.p. 495 na pozemku p.č. 150/2 a p.č. 150/1  
v k.ú. Metylovice ze dne 2. 1 2018, záměr pronájmu zveřejněn od 21. 9. do 12. 10. 2017, pronájem 
schválen starostou obce, žádost ze dne 6. 10. 2017, účetní doklad č. 500783 ze dne 11. 4. 2018,  
č. 501160 ze dne 11. 7. 2018 a č. 501463 ze dne 9. 10. 2018 – platby, č. 600067 ze dne 1. 4. 2018  
a č. 600148 ze dne 31. 7. 2018 – předpis, 

- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8003481(2) se společností ČEZ Distribuce, 
a.s. na pozemky p.č. 1117/3 a 2063/1 v k.ú. Metylovice na nadzemní kabelové vedení VN ze dne  
30. 7. 2018, věcné břemeno schváleno zastupitelstvem obce dne 18. 7. 2018, usnesení č. 8/2018.8, 
účetní doklad č. 600150 ze dne 6. 8. 2018 – předpis pohledávky a č. 100170 ze dne 6. 9. 2018 – 
platba,  

- smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8020126/02 se společností ČEZ Distribuce, a.s.  
na pozemek p.č. 606/3 v k.ú. Metylovice na přípojku kNN ze dne 22. 2. 2018, věcné břemeno 
schváleno zastupitelstvem obce dne 19. 2. 2018, usnesení č. 2/2018.17, účetní doklad č. 600064  
ze dne 22. 3. 2018 – předpis pohledávky a č. 100078 ze dne 20. 4. 2018 – platba,  

- smlouva o výpůjčce se subjektem Sportovní klub Metylovice z.s. na pozemky p.č. 700, jehož součástí je 
stavba č.p. 466, p.č. 1117/3, 1117/4 a 1117/5 v k.ú. Metylovice ze dne 17. 5. 2018, záměr výpůjčky 
zveřejněn od 13. 3. do 25. 4. 2018, výpůjčka schválená zastupitelstvem obce dne 13. 4. 2018, 
usnesení č. 5/2018.6, výpůjčka na dobu 10 let, 

- smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí se společností METVEST s.r.o. na pozemky uvedené  
v části II smlouvy v k.ú. Metylovice na vodovodní, kanalizační, energetické, plynové a internetové 
vedení ze dne 26. 11. 2018, schváleno starostou obce, účetní doklad č. 700145 ze dne 11. 12. 2018 – 
změna analytiky, 

 
usnesení, zápisy, apod.  

- protokol z provedené finanční kontroly ze dne 31. 1. 2018 u subjektu Sportovní klub Metylovice,  
bez nedostatků, dotace v roce 2017 na Kč 160.000,--, závěrečné finanční vyúčtování subjektem ze dne 
31. 1. 2018, účetní doklad č. 700008 ze dne 31. 1. 2018 – vyúčtování dotace. 
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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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