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KUMSX0230H9M 
 

 

 

  
 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Palkovice,  
 IČ 00297054 za rok 2018 

 
  

Na základě písemné žádosti ze dne 30. 5. 2018 provedla kontrolní skupina ve složení: 
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Jiří Urbánek kontrolor pověřený řízením 466/03/2018 3626 
Ing. Radka Smyčková Adamusová kontrolor 463/03/2018 2865 

 
dne 18. 3. 2019 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2018, místem provedení přezkoumání 
hospodaření byl Obecní úřad Palkovice. 
 
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 20. 8. 2018. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 18. 3. 2019. 
 
Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření: 

- Radim Bača, starosta  
- Martina Skurková, 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  
10. 9. 2018.  

Čj.: MSK  40584/2019                     

Sp. zn.: 
KON/15470/2018/Sam 
113.1 V10 

 

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 operacích: 

- akce "Stavební úpravy v objektu č.p. 265 v k.ú. Palkovice", 
- nákup a prodej nemovitostí (pozemky p.č. 238/2 a 239 - nákup a p.č. 1056/15 – prodej, vše  

v k.ú. Myslík), 
- poskytnutí účelových dotací (příjemci TJ Sokol Myslík a Sbor dobrovolných hasičů Myslík), 
- nájemní smlouva (nájemce Vaše dětská lékařka s.r.o., Palkovice). 

 
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 199 031,71) 

 0,88 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 206 112 836,71) 

62,62 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku    0,34 % 
 
Podíl závazků na rozpočtu územního celku k 31. 12. 2018 ve výši 62,62 % je zejména zapříčiněn objemem 
přijatých faktur v roce 2018 ve výši Kč 27.156.147,65, splatných v roce 2019 a dále neuhrazenými fakturami  
po splatnosti ve výši Kč 11.743.427,07 (dále viz část zprávy " C. Upozornění"). 
 
A.4 Rozpočtová odpovědnost obce 
 

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky      137 % 
    

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku překročil k rozvahovému dni 60 % průměru 
jeho příjmů za poslední 4 roky. Dluh překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky o 63.758,4 tis. Kč.  
 
Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 
rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně  
o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.    
 

 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky 3.188 tis. Kč 
 
Výši dluhu ovlivnily následující skutečnosti:  
Obec splácí úvěry poskytnuté Českou spořitelnou, a.s. - sjednaná výše úvěrů Kč 125.000.000. Důvodem  
pro přijetí úvěrů bylo zajištění financování realizace investičních akcí v obci – vybudování chodníku a kanalizace 
IV. etapa, rekonstrukce hasičské zbrojnice, modernizace základní školy a mateřské školy, nákup 2 nemovitostí, 
dostavba tělocvičny, bourací práce ochozu budovy Palkovice č.p. 265, vydláždění zpevněné plochy  
pro parkování Palkovice pod Hřbitovem, vytápění schodiště a podesty do prodejny COOP – č.p. 265 a stavební 
úpravy č.p. 265. Splatnost předmětných úvěrů je k datu 20. 12. 2025 a 20. 12. 2037.  
Vzhledem k tomu, že roční splátky úvěrů jsou ve výši Kč 7.903.260,23, což převyšuje roční zákonnou povinnost 
snižování dluhu (Kč 3.188.000,-), nevyplývá z této skutečnosti riziko neplnění povinností vyplývajících  
ze zákona č. 23/2017 Sb.  
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B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných  
při přezkoumání hospodaření za rok 2017 
  
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl 
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
  
 
 
 

C. Upozornění 
 
Vzhledem k tomu, že územní celek vykazuje k 31. 12. 2018 zůstatek na účtu č. 321 - Dodavatelé částku  
Kč 38.899.574,72 z toho závazky po splatnosti ve výši Kč 11.743.427,07 -, a to z důvodu nedostatku finančních 
prostředků (k 31. 12. 2018 stav účtu č. 231 - Běžný účet Kč 439.817,58 a cizí zdroje nezajištěny), je nutné 
považovat fungování vnitřní finanční kontroly za nedostatečné, neboť správce rozpočtu dostatečně neprovedl 
předběžnou řídící kontrolu před vznikem závazků tak, aby bylo zajištěno finanční krytí předmětných závazků  
ve lhůtě splatnosti.  
Na základě uvedeného zjištění doporučujeme vytvořit podmínky pro fungování vnitřní finanční kontroly, 
zejména pro výkon funkce správce rozpočtu, vše dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole  
a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.  
Dále upozorňujeme na riziko uplatnění úroků z prodlení dodavateli, které hrozí při nedodržení lhůt splatnosti 
přijatých faktur, což by bylo nutno chápat jako nehospodárné nakládání s majetkem obce a tím porušení § 38 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 
 
 
 
Dle informací poskytnutých zástupci obce v přezkoumávaném období obec: 
 

- nezadala a neuskutečnila veřejné zakázky, 
- neručila za závazky fyzických a právnických osob. 

 
 
V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření  
i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku. 
 
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. 
 
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny. 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek 
nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. 
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 
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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. Jiří Urbánek, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

Ing. Radka Smyčková Adamusová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 
 
 
Seznam předložených dokumentů: 
 
akce "Stavební úpravy v objektu č.p. 265 v k.ú. Palkovice“ 

- usnesení zastupitelstva obce č. II/13 ze dne 19. 12. 2016 - schválení koncepce umístění funkcionalit  
a služeb v rámci obce Palkovice, 

- usnesení rady obce č. I/15 ze dne 19. 10. 2017 schválení vyhlášení a realizace veřejné zakázky 
"Stavební úpravy v objektu č.p. 265 v k.ú. Palkovice", 

- výzva k podání nabídky ze dne 26. 10. 2017 včetně písemnosti prokazující přímé oslovení 10 firem, 
- 4 cenové nabídky, 
- usnesení rady obce č. I/1 ze dne 18. 12. 2017 - schválení vítěze veřejné zakázky firmu TEKR Servis 

s.r.o., Havířov, Kč 2.048.025,99 bez DPH, 
- smlouva o dílo ze dne 18. 12. 2017 uzavřená s vítězem veřejné zakázky firmu TEKR Servis s.r.o., 

Havířov, Kč 2.048.025,99 bez DPH, zveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 12. 2017, 
- dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 13. 4. 2018 schválený usnesením rady obce č. I/13 ze dne  

26. 3. 2018, zveřejněn na profilu zadavatele dne 20. 4. 2018, 
- předávací protokol ze dne 27. 4. 2018, 
- účetní doklady č. 6072 ze dne 31. 1. 2018, č. 2148 ze dne 8. 2. 2018, č. 6163 ze dne 28. 2. 2018,  

č. 2301 ze dne 16. 3. 2018, č. 6246 ze dne 31. 3. 2018, č. 2462 ze dne 20. 4. 2018, č. 6374 ze dne  
27. 4. 2018, č. 2571 ze dne 18. 5. 2018 a č. 6883 ze dne 28. 8. 2018, rozpočtově kryto schváleným 
rozpočtem r. 2018, 

- účetní doklady č. 6883 ze dne 28. 8. 2018 (předpis opravného daňového dokladu) a č. 3343 ze dne  
26. 9. 2018 (úhrada), 

- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 9. 2018, 
 
nákup a prodej nemovitostí 

- smlouva o koupi nemovité věci ze dne 11. 4. 2018 uzavřená s prodávajícím fyzickou osobou na koupi 
pozemků p.č. 238/2 a 239 oba v k.ú. Myslík za Kč 430.000,-, znalecký posudek č. 12/2018 ze dne  
1. 3. 2018, koupě schválena usnesením zastupitelstva obce č. II/10 ze dne 14. 3. 2018, účetní doklady 
č. 6294 ze dne 11. 4. 2018, č. 6323 ze dne 16. 4. 2018 a č. 2437 ze dne 18. 4. 2018, inv. č. pozemků 
990722 a 990723, rozpočtově kryto rozpočtovým opatřením č. 2 schváleným usnesením zastupitelstva 
obce č. II/4 ze dne 14. 3. 2018, 

- smlouva o koupi nemovité věci ze dne 25. 6. 2018 uzavřená s kupujícím fyzickou osobou na prodej 
pozemku p.č. 1056/15 v k.ú. Myslík za Kč 18.080,-, znalecký posudek č. 229/2018 ze dne 11. 6. 2018, 
záměr prodeje schválen usnesením zastupitelstva obce č. III/4 ze dne 14. 3. 2018 a zveřejněn  
na úřední desce obecního úřadu od 21. 3. 2018 do 6. 4. 2018, prodej schválen usnesením 
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zastupitelstva obce č. II/17 ze dne 11. 6. 2018, účetní doklady č. 1157 ze dne 25. 6. 2018, č. 51501  
ze dne 25. 6. 2018 a č. 6641 ze dne 27. 6. 2018, 

 
poskytnutí účelových dotací 

- smlouva o poskytnutí finanční dotace na podporu činnosti v roce 2018 ze dne 24. 7. 2018 uzavřená  
s příjemcem TJ Sokol Myslík ve výši Kč 85.000,--, účel dotace - provoz a činnost oddílu, smlouva 
zveřejněna na úřední desce obce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 1. 8. 2018, žádost  
o dotaci z rozpočtu obce ze dne 16. 4. 2018, rozhodnutí o přidělení dotace - dopis ze dne 29. 6. 2018, 
usnesením zastupitelstva obce č. II/7 ze dne 11. 6. 2018, účetní doklad č. 2974 ze dne 24. 7. 2018, 
rozpočtově kryto schváleným rozpočtem r. 2018, protokol ze dne 7. 12. 2018 o výsledku 
veřejnosprávní kontroly, příjemce - TJ Sokol Myslík, účetní doklad č. 7360 ze dne 7. 12. 2018, 

- smlouva o poskytnutí finanční dotace na podporu činnosti v roce 2018 ze dne 18. 7. 2018 uzavřená  
s příjemcem Sbor dobrovolných hasičů Myslík ve výši Kč 35.000,--, účel dotace - činnost oddílu  
a pořádání akcí, žádost o dotaci z rozpočtu obce ze dne 6. 4. 2018, rozhodnutí o přidělení dotace - 
dopis ze dne 29. 6. 2018, usnesením zastupitelstva obce č. II/7 ze dne 11. 6. 2018, pokladní doklad  
č. 51626 ze dne 18. 7. 2018, rozpočtově kryto schváleným rozpočtem roku 2018 a rozpočtovým 
opatřením č. 7, protokol ze dne 7. 12. 2018 o výsledku veřejnosprávní kontroly, příjemce - Sbor 
dobrovolných hasičů Myslík, účetní doklad č. 7359 ze dne 7. 12. 2018, 

 
nájemní smlouva 

- nájemní smlouva ze dne 19. 6. 2018 uzavřená s nájemcem Vaše dětská lékařka s.r.o., Palkovice,  
na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 619, Palkovice, Kč 20.028,- ročně, od 1. 7. 2018  
na neurčito, záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 30. 5. 2018 do 15. 6. 2018, 
schváleno usnesením rady obce č. I/19 ze dne 18. 6. 2018, účetní doklad č. 1179 ze dne 20. 7. 2018, 

 
rozpočet a závěrečný účet 

- návrh rozpočtu obce na rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce  
od 1. 12. 2017 do 20. 12. 2017, 

- rozpočet obce na rok 2018 schválen usnesením zastupitelstvem obce č. II/5 ze dne 18. 12. 2017, 
- schválený rozpočet obce na rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách dne 20. 12. 2017 včetně 

oznámení na úřední desce o zveřejnění v elektronické podobě a místě, kde je možno nahlédnout  
do jeho listinné podoby, 

- usnesení zastupitelstva obce č. IV ze dne 14. 3. 2018 a č. IV. ze dne 18. 12. 2017 - pověření rady obce 
k provádění rozpočtových opatření s platností do 31. 12. 2018, 

- rozpočtové opatření č. 2 schválené usnesením zastupitelstva obce č. II/4 ze dne 14. 3. 2018  
a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 21. 3. 2018, 

- rozpočtové opatření č. 4 schválené usnesením rady obce č. I/18 ze dne 30. 4. 2018 a zveřejněno  
na internetových stránkách obce dne 14. 5. 2018,  

- rozpočtové opatření č. 6 schválené usnesením rady obce č. I/28 ze dne 23. 5. 2018 a zveřejněno  
na internetových stránkách obce dne 30. 5. 2018, 

- rozpočtové opatření č. 7 schválené usnesením zastupitelstva obce č. II/4 ze dne 11. 6. 2018  
a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 12. 6. 2018, 

- rozpočtové opatření č. 8 schválené usnesením zastupitelstva obce č. II/15 ze dne 11. 7. 2018  
a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 18. 7. 2018, 

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2018 - 2037 zveřejněn na internetových stránkách  
a na úřední desce v termínu od 21. 3. 2018 do 12. 6. 2018,  

- střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018 - 2037 schválený usnesením zastupitelstva obce č. II/19  
ze dne 11. 6. 2018 a zveřejněn na internetových stránkách obce, oznámení na úřední desce  
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o zveřejnění v elektronické podobě a místě, kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby ze dne 
12. 6. 2018, 

- návrh závěrečného účtu za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn  
na internetových stránkách a na úřední desce v období od 16. 4. 2018 do 12. 6. 2018, 

- závěrečný účet za rok 2017 schválen usnesením zastupitelstva obce č. II/6 ze dne 11. 6. 2018, 
- schválený závěrečný účet za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn  

na internetových stránkách, oznámení na úřední desce o zveřejnění v elektronické podobě a místě, kde 
je možno nahlédnout do jeho listinné podoby ze dne 12. 6. 2018, 

 
účetnictví a výkazy  

- obratová předvaha 07/2018, 
- výkaz pro hodnocení rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 7. 2018, 
- výkaz zisku a ztráty k 31. 7. 2018, 
- dokontrolování z přezkumu hospodaření předchozích let: veřejná zakázka malého rozsahu "Revitalizace 

fasády kaple a márnice na Myslíku", účetní doklady č. 2061 ze dne 17. 1. 2017, č. 6768 ze dne  
20. 9. 2017 a č. 3140 ze dne 19. 10. 2017, skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele 
dne 30. 10. 2017, veřejná zakázka malého rozsahu "Bezbariérová rampa a renovace schodiště  
u budovy Palkovice č.p. 619 - opakované vyhlášení", účetní doklady č. 7099 ze dne 18. 12. 2017,  
č. 3496 ze dne 20. 12. 2017, č. 6071 ze dne 31. 1. 2018, č. 2147 ze dne 8. 2. 2018, č. 6180 ze dne  
6. 3. 2018, č. 2328 ze dne 22. 3. 2018, č. 6386 ze dne 4. 5. 2018, č. 2734 ze dne 7. 6. 2018, č. 6387 
ze dne 4. 5. 2018 a č. 2728 ze dne 7. 6. 2018, skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu 
zadavatele dne 9. 5. 2018, 

- výkaz příloha rozvahy k 31. 12. 2018, 
- výkaz rozvaha k 31. 12. 2018, 
- výkaz pro hodnocení rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2018, 
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018, 

 
inventarizace majetku a závazků  

- plán inventur na rok 2018 ze dne 27. 11. 2018, prezenční listina proškolení k provádění inventarizace 
ze dne 10. 12. 2018, 

- inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 15. 2. 2019 včetně přílohy, inventurní soupisy, 
- vnitřní směrnice číslo 3/2011 o inventarizaci schválená radou obce dne 30. 12. 2011, 

 
odměňování 

- usnesení zastupitelstva obce č. II/21 ze dne 18. 12. 2017 -  schválení odměn neuvolněných členů 
zastupitelstva obce s účinností od 1. 1. 2018, 

- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za období 1-7/2018, rozpočtově kryto schváleným 
rozpočtem roku 2018, 

- usnesení zastupitelstva obce č. III/16 ze dne 17. 12. 2018 -  schválení odměn neuvolněných členů 
zastupitelstva obce s účinností od 1. 1. 2019, 

- mzdový list člena zastupitelstva obce os. č. 3018, 3020, 3021, 3029 a 3016 za období 11/2018, 
- mzdový list člena zastupitelstva obce os. č. 3030 a č. 3000 za období 1-12/2018, 

 
zřízená příspěvková organizace 

- sdělení závazného ukazatele příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizaci Základní škola  
a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ze dne 19. 12. 2017, 

- protokol o výsledku finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace Základní škola  
a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ze dne 6. 2. 2018, 
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- usnesení rady obce č. I/10 ze dne 26. 3. 2018 - schválení účetní závěrky zřízené příspěvkové organizaci 
Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, za rok 2017, 

- sdělení o zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o Kč 27.068,- zřízené příspěvkové 
organizaci Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace,  
ze dne 26. 9. 2018, rozpočtové opatření č. 11 - rok 2018 schválené usnesením zastupitelstva obce  
č. II./19 ze dne 25. 9. 2018 a zveřejněné na internetových stránkách obce dne 2. 10. 2018, 

 
smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím  

- ÚZ 98008 - účelová dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky ve výši Kč 97.077,--, 
účetní doklady týkající se čerpání dotace, předběžné vyúčtování výdajů ze dne 19. 3. 2018 ve výši  
Kč 69.883,-- , 

- ÚZ 98 187 - dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí ve výši Kč 96.558,--, účetní 
doklad č. 534 ze dne 26. 9. 2018 (příjem dotace), účetní doklady týkající se čerpání dotace, předběžné 
vyúčtování výdajů ze dne 29. 11. 2018 ve výši Kč 70.649,--, finanční vypořádání dotací ze dne  
28. 1. 2019, účetní doklad č. 2114 ze dne 30. 1. 2019 - vratka dotace, rozpočtové opatření č. 10 
schválené radou obce dne 12. 9. 2018 (zveřejněno na internetových stránkách obce dne 18. 9. 2018), 

 
ostatní smlouvy  

- darovací smlouva č. FM/4/j/2018/Ch ze dne 21. 9. 2018 uzavřená s Moravskoslezským krajem (dárce) 
týkající se pozemku parc. č. 458 v k.ú. Palkovice, schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 3. 2018, 
účetní doklad č. 7080 ze dne 9. 10. 2018, právní účinky k 9. 10. 2018, inv. č. 990725, 

- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8014694/2 ze dne 27. 9. 2018 uzavřená  
se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) týkající se pozemku parc. č. 2987/4 v k.ú. Palkovice, 
obec Palkovice, věcné břemeno schváleno radou obce dne 12. 9. 2018, usnesení č. RO/101/2018/I/1, 
účetní doklady č. 1245 ze dne 12. 10. 2018 a č. 672 ze dne 30. 11. 2018, 

- smlouva o zřízení služebnosti - smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená s fyzickou osobou (Obec 
Palkovice - oprávněná) ze dne 25. 4. 2018, specifikace služebnosti - čl. II. smlouvy, schváleno 
zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2017, usnesení č. ZO/19/2017/II/9, pokladní doklad č. 50893 ze dne 
12. 4. 2018, inv. č. 990718, 

 
fondy 

- vazba zůstatku účtu 419 - Ostatní fondy a účtů 231 - Základní běžný účet územních samosprávných 
celků a 236 – Běžné účty fondů územních samosprávných celků k 31. 12. 2018 (sociální fond a fond 
rozvoje bydlení), rozdíl u sociálního fondu zdůvodněn, 

- zásady pro tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu zaměstnanců a uvolněných členů 
zastupitelstva obce Palkovice účinné od 1. 3. 2008, pravidla pro poskytování příspěvku zaměstnavatele 
na soukromé životní pojištění nebo penzijní připojištění zaměstnanců účinné od 1. 3. 2008, účetní 
doklady č. 7430 ze dne 31. 12. 2018 (tvorba) a č. 52451 ze dne 22. 11. 2018 (čerpání), 

 
usnesení, zápisy a vnitřní směrnice  

- směrnice č. 5/2014 k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji účinná od 1. 9. 2014, 
- seznam podpisových vzorů s účinností od 1. 1. 2017, 
- usnesení zastupitelstva obce č. II/5 ze dne 11. 6. 2018 - schválení účetní závěrky obce za rok 2017 

včetně protokolu o schválení účetní závěrky. 
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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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