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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudná pod Pradědem,
IČ 00575984 za rok 2017
Na základě písemné žádosti ze dne 10. 1. 2017 provedla kontrolní skupina ve složení:
Kontrolní skupina
Ing. Miroslava Šlégrová
Ing. Eliška Švaňová

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

620/03/2017
618/03/2017

2569
2736

dne 10. 4. 2018 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2017, místem provedení přezkoumání
hospodaření byl Obecní úřad Rudná pod Pradědem.
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2017 dne 20. 11. 2017.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 10. 4. 2018.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:
- Radomír Tománek, starosta
- Jitka Steinerová, účetní
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 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. 2017 kontrolní skupinou ve složení:
- Ing. Irena Skalická
- Ing. Blanka Gábová

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
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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. 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. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen nařízení vlády č. 37/2003 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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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.

A. Výsledek přezkoumání hospodaření
Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 byly zjištěny:
A.1 méně závažné chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
- účetnictví vedené územním celkem
A.1.1
Ověřením účetnictví obce bylo zjištěno, že:
- účetním dokladem č. 5138 ze dne 31. 12. 2017, souvisejícím s vyúčtováním dotace poskytnuté
na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, obec nesprávně
zaúčtovala na účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů čerpání dotace
ve výši Kč 27.182,-- (tj. v celkové výši poskytnuté dotace). Správně mělo být na tento účet účtováno
jen ve výši použité části dotace, tzn. Kč 11.885,--,
- účetním dokladem č. 5139 ze dne 31. 12. 2017 obec nesprávně zaúčtovala na účet 408 - Opravy
předcházejících účetních období nalezený majetek (opěrná zeď) ve výši Kč 1.204.002,--. Správně mělo
být účtováno na účet 401 - Jmění účetní jednotky,
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účetním dokladem č. 5102 ze dne 1. 10. 2017 obec nesprávně zaúčtovala na účet 408 - Opravy
předcházejících účetních období poskytnuté transfery od jiných subjektů na pořízení dlouhodobého
majetku ve výši Kč 7.003.526,57. Správně mělo být účtováno na účet 401 - Jmění účetní jednotky.

Zjištěný stav není v souladu s § 36 zákona č. 563/1991 Sb. a Českými účetními standardy č. 703
a 710.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
B.1 Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 byly zjištěny nedostatky, ke kterým 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 20. 6. 2017:
- územní celek nedodržel postup účtování na účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly (splnění přijatého opatření
ověřeno na účetních dokladech č. 5113 ze dne 27. 11. 2017 a č. 5048 ze dne 31. 5. 2017),
- územní celek inventarizací neověřil u veškerého majetku a závazků, zda skutečný stav odpovídá stavu
v účetnictví. Jednotlivé inventurní soupisy nebyly doloženy skutečnými stavy dle operativních evidencí,
či na tyto evidence nebyly odsouhlaseny (splnění přijatého opatření ověřeno na inventarizaci
k 31. 12. 2017, inventurní soupisy byly doloženy operativní evidencí).
Přijatá opatření byla splněna.

B.2 Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 9. 2017 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.
- zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu o dílo ze dne 28. 4. 2017 na akci „Stavební úpravy
a zateplení č.p. 85“ v souladu se zákonem, tj. do 15 dnů od jejího uzavření (smlouva o dílo byla
zveřejněna dne 22. 5. 2017.
Obec přijala systémové opatření, pracovník odpovědný za zveřejňování smluv dle zákona č. 134/2016
Sb. byl poučen o povinnostech, vyplývajících z předmětného zákona, tak, aby se zjištěný nedostatek již
neopakoval. Přijaté opatření bylo splněno. Ověřeno na uzavřeném dodatku č. 1 dne 18. 12. 2017,
ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy zateplení č.p. 85“, který byl zveřejněn na profilu zadavatele
dne 29. 12. 2017, tj. do 15 dnů od jeho uzavření).

C. Závěr
C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017

-

byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmenem c)
územní celek nesprávně účtoval o přijatém transferu (dotaci na volby a na pořízení majetku)
a o nalezeném majetku (opěrné zdi).

C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě
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při přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že
 podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 3.309.800,00)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,89 %
11,37 %
0,00 %

C.4 Rozpočtová odpovědnost obce


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

43 %

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

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.

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

Zprávu zpracovaly a sepsaly:
Ing. Miroslava Šlégrová,
kontrolor pověřený řízením
Ing. Eliška Švaňová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:
rozpočet
- rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019 obsahující údaje o dlouhodobých závazcích, ze dne
15. 11. 2016, zveřejněn na internetových stránkách obce dne 20. 11. 2016,
- návrh rozpočtu obce na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
v období od 28. 11. 2016 do 28. 12. 2016,
- rozpočet obce na rok 2017 schválen usnesením zastupitelstva obce č. 13/4 ze dne 19. 12. 2016,
schválený rozpočet zveřejněn na internetových stránkách obce dne 20. 12. 2016,
- zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření usnesením zastupitelstva obce č. 3/4c)
ze dne 22. 12. 2014,
- rozpočtové opatření č. 1/2017, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 14/5 ze dne 28. 2. 2017,
zveřejněno na internetových stránkách obce dne 28. 2. 2017,
- rozpočtové opatření č. 5/2017, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 18/4b ze dne 11. 9. 2017,
zveřejněno na internetových stránkách obce dne 12. 9. 2017,
- závěrečný účet za rok 2016 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 17/4b ze dne 15. 6. 2017,
schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách obce dne 30. 6. 2017,
- ověření písemností ke zveřejnění schválených dokumentů - rozpočtový výhled obce, rozpočet pro rok
2017, rozpočtová opatření v roce 2017, závěrečný účet obce za rok 2016,
- rozpočtová opatření č. 6/2017 a 8/2017 schválená starostou dne 6. 10. a 18. 12. 2017,
- rozpočtové opatření č. 7/2017 schváleno zastupitelstvem obce dne 4. 12. 2017,
- usnesení zastupitelstva obce č. 19/5b ze dne 4. 12. 2017 - schválení pravomoci starostovi obce
k provedení nutných rozpočtových opatření do konce roku 2017,
- střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020 schválený zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2017
(usnesení č. 20/5) včetně uvedení informace o dlouhodobých závazcích se splatností do roku 2020
a 2025 vyplývajících z přijatých úvěrů (na rekonstrukci budovy ZŠ a budovy č. p. 85) a nájmu kopírky
Minolta, návrh výhledu zveřejněn na internetových stránkách obce od 27. 11. 2017, schválený výhled
zveřejněn dne 22. 12. 2017,
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účetní a finanční výkazy
- výkaz rozvaha k 31. 10. 2017,
- výkaz FIN 2-12 M k 31. 10. 2017,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 10. 2017,
- výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2017,
- výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2017,
- hlavní kniha analytická k 31. 12. 2017,
- rozvaha k 31. 12. 2017,
účetnictví
- bankovní výpis k účtu č. 443502499/0800 (Česká spořitelna a.s. - úvěrový účet) k 31. 10. 2017,
- bankovní výpis k účtu č. 322690489/0800 (Česká spořitelna a.s. - úvěrový účet) k 31. 10. 2017,
- bankovní výpis k účtu č. 94-218771/0710 (ČNB - dotace) k 31. 10. 2017,
- bankovní výpis k účtu č. 1844042379/0800 (Česká spořitelna a.s. - běžný účet) k 31. 10. 2017,
- pokladní kniha za období 10/2017,
- účetní doklady č. 806 až č. 861 - Česká spořitelna a.s. - běžný účet za období - 5. 10. - 31. 10. 2017,
- sestavy opis účetních dat pro účty 019, 021, 022, 028, 031 a 036 k 31. 10. 2017,
- účetní doklad č. 170325 ze dne 28. 4. 2017 - pořízení zesilovače Stamina Platinum v hodnotě
Kč 3.178,-, inventární č. majetku 3100000889,
- výpisy obratů účtů 021 - Stavby, 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 031 - Pozemky a 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji k 31. 12. 2017,
- evidence majetku obce - HP počítač – inv. č. 3100000916 (účetní doklad č. 964 ze dne 4. 12. 2017 –
platba a zařazení do majetku, č. 17195 ze dne 4. 12. 2017 – předpis závazku), HP počítač –
inv. č. 3100000915 (účetní doklad č. 965 ze dne 4. 12. 2017 – platba a zařazení do majetku, č. 17194
ze dne 4. 12. 2017 – předpis závazku), opona – inv. č. 3100000908 (účetní doklad č. 5131 ze dne
31. 12. 2017 – zařazení do majetku), kuchyňská linka – inv. č. 3100000904 (účetní doklad č. 170740
ze dne 1. 11. 2017 – platba a zařazení do majetku), vysavač – inv. č. 3100000901 (účetní doklad
č. 809 ze dne 6. 10. 2017 – platba a zařazení do majetku, č. 17153 ze dne 6. 10. 2017 – předpis
závazku),
- křovinořez - inv. č. 3100000890 (účetní doklad č. 170411 ze dne 31. 5. 2017 - platba a zařazení
do majetku),
- inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 29. 1. 2018,
- příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017 vydaný starostou obce dne
30. 11. 2017,
- plán inventur na rok 2017 vydaný starostou obce dne 30. 11. 2017,
- podklady k provedené inventarizaci majetku a závazku k 31. 12. 2017,
- vazba zůstatků účtů 681 a 682, 684, 686 a 688 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob,
právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených
daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 M k 31. 12. 2013 (sloupec 3 výsledek od počátku roku),
- účetní doklad č. 5138 ze dne 31. 12. 2017 - čerpání dotace poskytnuté na výdaje spojené s konáním
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (fotokopie),
- účetní doklad č. 5139 ze dne 31. 12. 2017 - zaúčtování nalezeného majetku - opěrná zeď (fotokopie),
- účetní doklad č. 5102 ze dne 1. 10. 2017 - zaúčtování poskytnutých transfery od jiných subjektů
na pořízení dlouhodobého majetku (fotokopie),
odměňování
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podklady k odměnám členů zastupitelstva obce za období 01-10/2017, os. č. 343, 312, 345,
stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce usnesením č. 13/5b ze dne 19. 12. 2016,
s účinností od 1. 1. 2017,
mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za období listopad a prosinec 2017,

hospodaření zřízených příspěvkových organizací
- účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, za rok
2016, schválená usnesením zastupitelstva obce č. 17/4c ze dne 15. 6. 2017,
- zpráva o výsledku veřejnoprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Rudná pod Pradědem, za rok 2016, ze dne 30. 10. 2017, pověření ze dne 2. 10. 2017, oznámení
o zahájení průběžné veřejnosprávní kontroly ze dne 2. 10. 2017,
- sdělení ze dne 28. 12. 2017 stanovených závazných ukazatelů zřízené příspěvkové organizaci
Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem (neinvestiční příspěvek pro rok 2017 ve výši
Kč 550.000,-),
smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
- smlouva kupní o převodu nemovitosti spojená se smlouvou o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské
sítě ze dne 14. 7. 2017 uzavřená s prodávajícím a zároveň oprávněným firmou JANTAR spol. s r.o.
na prodej pozemku p.č. 493/3 v k.ú. Stará Rudná a na zřízení služebnosti inženýrské sítě - provozování
a užívání kanalizace firmy, zápisy ze zasedání zastupitelstva obce usnesení č. 12/6b ze dne
16. 11. 2016 a č. 17/9b ze dne 15. 6. 2017, účetní doklad č. 5077 ze dne 14. 7. 2017 a č. 741 ze dne
13. 9. 2017, č. 5078 ze dne 18. 7. 2017, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí
s právními účinky vkladu práva ke dni 18. 7. 2017, inventární č. majetku 31000000899,
- kupní smlouva o prodeji nemovitosti ze dne 7. 3. 2017, uzavřená s kupujícím firmou Jantar spol. s r. o.
na prodej pozemku p.č. 1122/2 v k.ú. Nová Rudná, záměr prodeje zveřejněn na úřední desce obce
od 27. 10. 2016 do 21. 11. 2016, zápis ze zasedání zastupitelstva obce včetně usnesení č. 12/2016
bod 12/5 ze dne 16. 11. 2016, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními
účinky vkladu práva ze dne 9. 3. 2017, účetní doklady č. 5021 ze dne 7. 3., č. 208 ze dne 9. 3. 2017
a č. 5022 ze dne 9. 3. 2017,
- prohlášení o vzniku práva přeměnou obchodní společnosti převodem jmění na společnost ze dne
3. 5. 2017, převod jmění zanikající společnosti prodejna Rudná pod Pradědem, s.r.o. do majetku obce
schváleno zastupitelstvem obce dne 24. 4. 2017, usnesení č. 16/5a, účetní doklad č. 5045 ze dne
15. 5. 2017 a č. 5062 ze dne 12. 6. 2017, inv. č. 3100000895,
- kupní smlouva o převodu nemovitostí na koupi pozemku p.č. 389/5 v k.ú. Stará Rudná ze dne
29. 8. 2017, koupě pozemku schválená zastupitelstvem obce dne 15. 6. 2017, usnesení č. 17, účetní
doklad č. 5090 ze dne 1. 9. 2017 – zařazení do majetku, č. 5079 ze dne 29. 8. 2017 – předpis závazku,
č. 678 ze dne 30. 8. 2017 - platba,
- kupní smlouva o prodeji nemovitostí na koupi pozemku p.č. 493/2 v k.ú. Stará Rudná ze dne
7. 3. 2017, koupě pozemku schválená zastupitelstvem obce dne 16. 11. 2016, usnesení č. 12/2016,
bod 12/6a, účetní doklad č. 5024 ze dne 1. 9. 2017 – zařazení do majetku, č. 5023 ze dne 29. 8. 2017
– předpis závazku, č. 185 ze dne 30. 8. 2017 - platba,
- kupní smlouva o prodeji nemovitostí - pozemku p.č. 501/4 v k.ú. Stará Rudná ze dne 11. 12. 2017,
záměr prodeje pozemku byl zveřejněn od 6. 11. do 4. 12. 2017, prodej pozemku schválen
zastupitelstvem obce dne 4. 12. 2017, usnesení č. 19, bod 10b, účetní doklad č. 5128 ze dne
4. 12. 2017 – zaúčtování reálné hodnoty, č. 5129 ze dne 15. 12. 2017 – vyřazení z majetku, č. 5124
ze dne 14. 12. 2017 – předpis pohledávky, č. 1020 ze dne 15. 12. 2017 – platba,
- kupní smlouva o prodeji nemovitostí - pozemku p.č. 286/1 v k.ú. Stará Rudná ze dne 11. 12. 2017,
záměr prodeje pozemku byl zveřejněn od 6. 11. do 4. 12. 2017, prodej pozemku schválen
8/9
tel.: 595 622 222

IČ: 70890692

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha

fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00

www.msk.cz

Čj.:

MSK 58595/2018

Sp. zn.:

KON/2731/2017/Sam

zastupitelstvem obce dne 4. 12. 2017, usnesení č. 19, bod 10a, účetní doklad č. 5115 ze dne
4. 12. 2017 – zaúčtování reálné hodnoty, č. 5129 ze dne 15. 12. 2017 – vyřazení z majetku, č. 5124
ze dne 14. 12. 2017 – předpis pohledávky, č. 170830 ze dne 14. 12. 2017 – platba,
smlouvy ostatní
- darovací smlouva ze dne 13. 4. 2017, uzavřená s fyzickými osobami (dárci), obec obdarovaná, předmět
smlouvy - poskytnutí finančního daru ve výši Kč 20.000,-, přijetí finančního daru schváleno usnesením
zastupitelstva obce č. 15/12b ze dne 12. 4. 2017, účetní doklad č. 170316 ze dne 13. 4. 2017,
- smlouva o kontokorentním úvěru č. 1844042379/16 ze dne 3. 6. 2016, uzavřená se subjektem Česká
spořitelna, a.s., IČ 45244782, předmět smlouvy - poskytnutí úvěru ve výši Kč 500.000,-, a to formou
umožnění debetního zůstatku běžného účtu, účel úvěru - k překlenutí časového nesouladu mezi
tvorbou a potřebou finančního zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu, smlouva
schválena usnesením zastupitelstva obce č. 14/9b ze dne 28. 2. 2017,
- ÚZ 98701 - účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přijetí dotace ve výši Kč 27.182,-- (účetní doklad č. 2018 ze dne 6. 10. 2017), účetní doklady k čerpání
dotace, dohody o provedení práce (2) ze dne 9. 10. a 14. 10. 2017, vratka dotace ve výši Kč 15.297,-dne 6. 2. 2018 (účetní doklad č. 144),
- smlouva o úvěru č. 0443502499 uzavřená dne 9. 3. 2017 s Českou spořitelnou, a. s. - úvěr v celkové
výši Kč 3.000.000,-- je určen a na financování projektu "Rekonstrukce víceúčelové budovy č. p. 85",
splatnost dle smlouvy do dubna 2025, schváleno zastupitelstvem obce dne 28. 2. 2017,
veřejné zakázky
- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu "VZMR 1/2017 - Stavební úpravy a zateplení č.p. 85“,
předpokládaná hodnota veřejné zakázky Kč 3.000.000,- včetně DPH, zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku ze dne 6. 3. 2017, přímé oslovení 3 subjektů, jmenování výběrové komise ze dne
27. 3. 2017, čestné prohlášení členů výběrové komise ze dne 4. 4. 2017, hodnotící kritérium
- nabídková cena, reference uchazeče, návrh smlouvy o dílo (termín provedení díla, výše sankce),
protokol o otevírání obálek ze dne 4. 4. 2017, nabídkové listy 3 subjektů (František Lukovský, Czasch
spol. s r.o., RÝMSTAV CZ spol. s r.o.), protokol o vyhodnocení podaných nabídek ze dne 4. 4. 2017,
oznámení o výběru dodavatele ze dne 13. 4. 2017 (e-mailová korespondence), vítězný uchazeč
a pověření starosty k podpisu smlouvy schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 15/4b ze dne
12. 4. 2017, smlouva o dílo ze dne 28. 4. 2017, uzavřena s vítězným uchazečem
RÝMSTAV CZ spol. s r.o., IČ 25391810, ve výši Kč 1.942.158 bez DPH (Kč 2.350.011,- včetně DPH),
zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele dne 22. 5. 2017 (kopie smlouvy),
- dodatek č. 1 uzavřený dne 18. 12. 2017 se společností RÝMSTAV CZ spol. s r.o. (ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 28. 4. 2017 na akci "Stavební úpravy a zateplení č.p. 85“), předmětem dodatku je
prodloužení termínu stavebních prací do května 2018, dodatek byl schválen zastupitelstvem obce dne
4. 12. 2017 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 29. 12. 2017,
usnesení, zápisy, vnitřní směrnice, apod.
- směrnice č. 3/2011 stanovení podmínek prodeje parcel a poplatků za užívání pozemků,
- vnitřní směrnice č. 2/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinná od 11. 2. 2014,
- zápis z kontroly finančního výboru obce Rudná pod Pradědem ze dne 1. 6. 2017.
- směrnice č. 13/2009 – inventarizace majetku a závazku účinná od 1. 7. 2009.
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