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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudná pod Pradědem,
IČ 00575984 za rok 2019
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 26. 6. 2019.
Kontrolní skupina
Ing. Miroslava Šlégrová
Ing. Eliška Švaňová

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

513/03/2019
514/03/2019

2569
2736

Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 7. 2019 bylo vykonáno dne 29. 8. 2019.
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2019 bylo vykonáno dne 3. 2. 2020.
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl obecní úřad Rudná pod Pradědem.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2019 dne 26. 7. 2019.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 3. 2. 2020.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
- Radomír Tománek, starosta
- Jitka Steinerová, účetní
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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:
- pořízení "Traktoru pro komunální práce",
- dodávka a montáž oken a dveří,
- majetkoprávní úkony (kupní smlouvy ze dne 1. 7. 2019 a smlouva o zřízení věcného břemene ze dne
10. 6. 2019),
- pořízení majetku obce.
Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti, uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“.
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2019
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 2019 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)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 3 110 291,00)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,07 %
10,23 %
0,00 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost obce


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

34,97 %

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

Výše uvedené ukazatele byly stanoveny na základě údajů z účetních a finančních výkazů před jejich uzavřením
a předáním do Centrálního systému účetních informací státu.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2019
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.
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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 zpracovaly:
Ing. Miroslava Šlégrová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Eliška Švaňová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:
pořízení "Traktoru pro komunální práce"
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 4. 2019 - pověření starosty obce k podání žádosti o dotaci
na pořízení traktoru, k prověření možnosti financování z úvěru a k oslovení dodavatelů k podání
cenových nabídek,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (oznámení o záměru zadavatele zadat zakázku malého
rozsahu - výzva zaslaná dne 7. 5. 2019, seznam přijatých nabídek ze dne 31. 5. 2019 - přijato 7
nabídek, jmenování výběrové komise ze dne 4. 6. 2019, čestné prohlášení členů výběrové komise
ze dne 5. 6. 2019, protokol o otevírání obálek ze dne 5. 6. 2019, protokol o vyhodnocení podaných
nabídek ze dne 5. 6. 2019, oznámení o výběru dodavatele ze dne 1. 7. 2019, usnesení zastupitelstva
obce ze dne 17. 6. 2019 - schválení vybraného dodavatele - společnost NAVOS FARM Technik s.r.o.),
- kupní smlouva se společností NAVOS FARM Technik s.r.o. ze dne 28. 6. 2019, cena dodávky
Kč 1.237.770,- (bez DPH), termín dodání do 30. 7. 2019, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne
2. 7. 2019,
- účetní doklady č. 19107 ze dne 22. 7. 2019 - předpis faktury přijaté v celkové výši Kč 1.496.770,-,
č. 5062 ze dne 22. 7. 2019 - zařazení na majetkový účet obce, č. 12001 ze dne 23. 7. 2019 - úhrada
části faktury ve výši Kč 1.000.000,- z úvěru, č. 655 ze dne 23. 7. 2019 - úhrada zbývající části faktury
ve výši Kč 496.770,- z vlastních zdrojů, fakturace souhlasí na kupní smlouvu, informace o skutečně
uhrazené ceně zveřejněna na profilu zadavatele,
- rozpočtové krytí - přijetí úvěru a financování nákupu bylo upraveno rozpočtovým opatřením č. 2/2019
(schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2019, zveřejněno na úřední desce dne 19. 6. 2019),
úvěr
- obec dne 13. 6. 2019 (na základě pověření zastupitelstvem obce ze dne 17. 4. 2019) zažádala
o poskytnutí úvěru,
- smlouva o úvěru byla uzavřena dne 27. 6. 2019 s Českou spořitelnou a.s. - úvěr ve výši Kč 1.000.000,bude dle smlouvy splácen od ledna 2020 do června 2024, není zajištěn žádnými zajišťovacími
prostředky a byl schválen (včetně smlouvy) zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2019,
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dotace
- obec podala dne 25. 4. 2019 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, žádosti
nebylo vyhověno z důvodu, že tento typ dotace kraj standardně nepodporuje (sdělení o nevyhovění
žádosti ze dne 18. 6. 2019),
dodávka a montáž oken a dveří
- smlouva o dílo č. J/V0306 uzavřená dne 20. 9. 2019 se společností RI OKNA a.s., předmětem smlouvy
je dodávka a montáž vyrobených otvorových výplní (oken a dveří) v rozsahu závazné objednávky
a cenové nabídky (ze dne 24. 7. 2019), včetně příslušenství, cena dle smlouvy Kč 158.485,-- (vč. DPH),
- výběr dodavatele byl v souladu s vnitřní směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu,
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 9. 9. 2019 - zpráva o výběru dodavatele,
- účetní doklady: č. 19159 ze dne 30. 9. 2019 (předpis faktury přijaté), č. 911 ze dne 4. 10. 2019
(úhrada) a č. 5094 ze dne 4. 10. 2019 (zařazení na majetkový účet),
- rozpočtově kryto rozpočtovým opatřením č. 3/2019 (schváleno zastupitelstvem obce dne 9. 9. 2019
a zveřejněno na úřední desce dne 10. 9. 2019),
majetkoprávní úkony (kupní smlouvy ze dne 1. 7. 2019 a smlouva o zřízení věcného břemene ze dne
10. 6. 2019)
- kupní smlouva o převodu nemovitostí na prodej pozemku p.č. 785/2 v k.ú. Podlesí pod Pradědem
ze dne 1. 7. 2019, záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od 29. 5. do 21. 6. 2019, prodej pozemku
schválen zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2019, usnesení č. 3/12b), právní účinky ze dne 10. 7. 2019,
účetní doklad č. 190460 ze dne 9. 7. 2019 – platba, č. 5056 ze dne 1. 7. 2019 – předpis pohledávky,
č. 5072 ze dne 10. 7. 2019 – vyřazení z majetku,
- kupní smlouva o převodu nemovitostí na koupi pozemků p.č. 2291, 2292 a 2293 v k.ú. Stará Rudná
ze dne 1. 7. 2019, koupě pozemků schválena zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2019, usnesení č. 3/13,
právní účinky ze dne 10. 7. 2019, účetní doklad č. 190452 ze dne 8. 7. 2019 – platba, č. 5056 ze dne
1. 7. 2019 – předpis závazku, č. 5072 ze dne 10. 7. 2019 – zařazení do majetku, inv. č. 966 - 968,
- kupní smlouva o převodu nemovitostí na prodej pozemků p.č. 304/1 a 1952 v k.ú. Stará Rudná ze dne
1. 7. 2019, záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od 29. 5. do 21. 6. 2019, prodej pozemku
schválen zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2019, usnesení č. 3/12e), právní účinky ze dne 18. 7. 2019,
účetní doklad č. 641 ze dne 18. 7. 2019 – platba, č. 5059 ze dne 1. 7. 2019 – předpis pohledávky
a vyřazení z majetku, č. 5072 ze dne 10. 7. 2019 – vyřazení z majetku,
- smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 10. 6. 2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s. (zastoupená
společností ReSpol s.r.o.), předmětem je právo umístění, provozování, oprav a údržby distribuční
soustavy podzemního vedení nízkého napětí na pozemku obce p.č. 1258/1 v k.ú. Nová Rudná, a to
za úplatu Kč 1.210,-, schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 4. 2019 (usnesení 2/8), účetní doklady
č. 2019027 ze dne 7. 11. 2019 (předpis pohledávky), č. 632 ze dne 7. 12. 2019 (úhrada) a č. 5057
ze dne 7. 9. 2019 (přeúčtování na samostatný analytický účet),
pořízení majetku obce
- prodejní stánek – inv. č. 310000951, účetní doklad č. 190358 ze dne 21. 5. 2019 – platba a zařazení
do majetku,
- kotec pro psa – inv. č. 3100000963, účetní doklad č. 190500 ze dne 30. 7. 2019 – platba a zařazení
do majetku,
- bojler – inv. č. 3100000946, účetní doklad č. 190068 ze dne 21. 1. 2019 – platba, č. 5009 ze dne
31. 1. 2019 – zařazení do majetku,
- party stan – inv. č. 3100000949, účetní doklad č. 5034 ze dne 20. 5. 2019 – zařazení do majetku,
č. 466 ze dne 15. 5. 2019 - platba,
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autobusová zastávka – inv. č. 3100000975, účetní doklad č. 5105 ze dne 5. 11. 2019 – zařazení
do majetku, č. 19186 ze dne 4. 11. 2019 – předpis závazku, č. 932 ze dne 10. 10. 2019 a č. 1001
ze dne 5. 11. 2019 – úhrada, objednávka ze dne 7. 10. 2019 na základě cenové nabídky ze dne
4. 10. 2019, žádost o cenovou nabídku ze dne 26. 9. 2019, fakturace souhlasí na cenovou nabídku
osvětlení vánočního stromu – inv. č. 3100000974, účetní doklad č. 5106 ze dne 11. 11. 2019 – zařazení
do majetku, č. 19194 ze dne 10. 11. 2019 – předpis závazku, č. 1027 ze dne 11. 11. 2019 – platba,
úřední deska – inv. č. 3100000973, účetní doklad č. 5096 ze dne 23. 10. 2019 – zařazení do majetku,
č. 958 ze dne 23. 10. 2019 – platba, č. 19174 ze dne 23. 10. 2019 – předpis závazku, rozpočtové krytí
zajištěno v rámci rozpočtového opatření č. 3/2019 schváleného zastupitelstvem obce dne 9. 9. 2019,
paravan – inv. č. 3100000977, účetní doklad č. 5122 ze dne 31. 12. 2019 – zařazení do majetku,
č. 19224 ze dne 23. 12. 2019 – předpis závazku, č. 1163 ze dne 31. 12. 2019 – platba,
kávovar – inv. č. 3100000972, účetní doklad č. 190650 ze dne 23. 10. 2019 – předpis závazku, platba
a zařazení do majetku,

rozpočet
- střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2019 – 2021 schválen zastupitelstvem obce dne
17. 4. 2019, usnesení č. 2/5, zveřejněn na internetových stránkách obce v části obecní úřad, v sekci
úřední deska dne 18. 4. 2019,
- pravidla rozpočtového provizoria schválená zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2018, usnesení č. 2/7,
zveřejněná na internetových stránkách obce v části obecní úřad, v sekci úřední deska dne
18. 12. 2018,
- návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 29. 3. do 21. 4. 2019,
- rozpočet obce na rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 17. 4. 2019, usnesení č. 2/4 a zveřejněn
na internetových stránkách obce, v části obecní úřad, sekci úřední deska dne 18. 4. 2019,
- návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 29. 5.
do 21. 6. 2019,
- závěrečný účet obce a rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2019, usnesení č. 3/6 a to
bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách obce, v části obecní úřad, sekci úřední deska dne
19. 6. 2019,
účetnictví a výkazy
- rozvaha k 31. 7. 2019,
- výkaz Fin 2-12 M k 31. 7. 2019,
- účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2018 schválená zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2019,
usnesení č. 3/5,
- vazba konečného zůstatku účtu 261 – Pokladna, výkazu FIN 2–12 M (paragraf 6171, položka 5182)
a zůstatku v pokladní knize k 31. 7. 2019 souhlasí,
- 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. 7. 2019 (sloupec 3 výsledek od počátku roku) souhlasí,
- rozvaha k 31. 12. 2019,
- výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2019,
- analytická rozvaha k 31. 12. 2019,
- 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. 2019 (sloupec 3 výsledek od počátku roku),
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kupní smlouva s fyzickou osobou na prodej traktoru Zetor Z 7245, sklápěcího přívěsu a přední radlice
ze dne 20. 9. 2019, dodatek č. 1 ze dne 29. 10. 2019 – snížení ceny u sklápěcího přívěsu, účetní
doklad č. 5120 ze dne 1. 12. 2019 – vyřazení z majetku, č. 5080 ze dne 1. 9. 2019 – předpis
pohledávky, č. 791 ze dne 6. 9. 2019, č. 790 ze dne 5. 9. 2019 a č. 814 ze dne 12. 9. 2019 – platba,
č. 5097 ze dne 29. 10. 2019 – sníženy ceny prodaného majetku, č. 965 ze dne 29. 10. 2019 – vrátka
za uhrazenou pohledávku, prodej majetku schválen zastupitelstvem obce 17. 6. 2019, 4 nabídky,

inventarizace
- inventarizační pán vydaný starostou obce dne 2. 12. 2019,
- prohlášení o proškolení členů inventarizačních komisí ze dne 4. 12. 2019,
- inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 28. 1. 2020,
- inventurní soupisy majetku a závazků k 31. 12. 2019,
- směrnice o inventarizaci majetku a závazků č. 1/2018 účinná od 1. 3. 2018,
odměny zastupitelstva obce
- mzdové listy všech členů (7) zastupitelstva obce za období duben - červenec 2019 (členové nově
zvoleného zastupitelstva obce),
- mzdový list (os. č. 310) za období leden - duben 2019 (odměna včetně odchodného),
- jmenování předsedů a členů komisí starostou obce dne 17. 4. 2019,
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. 4. 2019 - stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
obce s účinností od 7. 4. 2019,
- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za období srpen - prosinec 2019
přijaté dotace
- ÚZ 98 074 - dotace na výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstva obce (konaných dne
6. 3. 2019),
- přijetí dotace ve výši Kč 25.000,- (účetní doklad č. 2008 ze dne 8. 3. 2019),
- předběžné vyúčtování ze dne 15. 4. 2019 na částku Kč 14.339,-, včetně účetních dokladů,
- rozpočtově kryto v rámci rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2018,
příspěvková organizace
- oznámení o výši neinvestičního příspěvku pro Základní školu a Mateřskou školu Rudná pod Pradědem,
příspěvkovou organizaci ze dne 18. 4. 2019,
- účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Rudná pod Pradědem, příspěvkové organizace
sestavená k 31. 12. 2018 schválená zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2019, usnesení č. 3/4,
- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené ve dnech 21. - 22. 10. 2019 u Základní školy
a Mateřské školy Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, pověření č. 1/2019 ze dne
27. 9. 2019,
usnesení, zápisy, apod.
- vnitřní směrnice č. 3/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 23. 3. 2018.
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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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