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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ropice,
IČ 70305587 za rok 2018
Na základě písemné žádosti ze dne 11. 6. 2018 provedla kontrolní skupina ve složení:
Kontrolní skupina
Ing. Jiří Urbánek
Ing. Pavla Frydrychová

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

466/03/2018
457/03/2018

3626
3789

dne 4. 3. 2019 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2018, místem provedení přezkoumání
hospodaření byl Obecní úřad Ropice.
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 24. 7. 2018.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 4. 3. 2019.
Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
- Mgr. Uršula Waniová, starostka
- Ing. Kateřina Szotkowská, 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
15. 8. 2018 kontrolní skupinou ve složení:
- Ing. Miroslava Šlégrová
- Ing. Irena Skalická
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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 „dodávka vnitřního vybavení budovy obecního úřadu“,
- akce „rekonstrukce budovy Obecního úřadu v Ropici č.p. 110“,
- akce „stavba vodovodu Ropice - vodovod, lokalita Piwko Widenka",
- akce „oprava místních komunikací v obci Ropice“,
- majetkoprávní úkony, týkající se prodeje pozemku p.č. 910/5 a pořízení pozemků p.č. 2586, 1121/2
a 1151/2 v k.ú. Ropice,
- koupě vodovodního řadu,
- veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací.
Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti, uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“.

2/9
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 33989/2019

Sp. zn.:

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 37 396,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 1 105 397,94)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,78 %
2,23 %
0,00 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost obce


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

0%

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

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.

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
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
neručila za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavila majetek ve svém vlastnictví ve prospěch třetích osob.

s dalšími

prostředky
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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.

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. Pavla Frydrychová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:
akce „dodávka vnitřního vybavení budovy obecního úřadu“
- realizace akce schválena usnesením zastupitelstva obce č. 4/9/2015 ze dne 30. 3. 2015, finanční
prostředky zajištěny v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2018,
- konání výběrového řízení a jmenování výběrové komise schváleno usnesením rady obce
č. 53/11 ze dne 15. 1. 2018, postup v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2017,
- zástupce zadavatele pověřený administrací veřejné zakázky subjekt HRAT, s.r.o. (zadavatelská činnost
dle písemné objednávky ze dne 20. 12. 2017),
- písemná výzva k podání nabídek ze dne 24. 1. 2018, hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena
bez DPH, přímé oslovení 3 subjektů - e-mailem (ARBO - STOLAŘSTVÍ s.r.o., AMBRA - Group, s.r.o.,
NEOTRIN s.r.o.), protokol z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
ze dne 5. 2. 2018, písemné prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů komise ze dne 5. 2. 2018, krycí
listy nabídek oslovených subjektů, vítězný uchazeč a smlouva schváleno usnesením zastupitelstva obce
č. 22/3/2018 ze dne 14. 2. 2018, oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne 15. 2. 2018 (zasláno
e-mailem),
- smlouva o dílo ze dne 1. 3. 2018, uzavřena s vítězným uchazečem AMBRA - Group, s.r.o. ve výši
Kč 1.395.265,- bez DPH (Kč 1.688.271,- včetně DPH), zveřejnění na profilu zadavatele dne 12. 3. 2018,
předávací protokol ze dne 15. 4. 2018, skutečně uhrazena cena zveřejněna na profilu zadavatele dne
5. 6. 2018,
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účetní doklady č. 110205 ze dne 11. 5. 2018, č. 110206 ze dne 9. 5. 2018 (předpis, zařazení),
č. 310243 ze dne 23. 5. 2018, č. 310269 ze dne 4. 6. 2018 (úhrady), inv. č. 2427-2500 (židle, stoly),
inv. č. 12372 - 12397 (mikrovlná trouba, zásobníky na ručníky, koše),

akce „rekonstrukce budovy Obecního úřadu v Ropici č.p. 110“
- smlouva o dílo ze dne 15. 5. 2017 uzavřena se subjektem DAV, a.s. ve výši Kč 7.048.402,74 bez DPH
(Kč 8.528.567,32 včetně DPH), předmět smlouvy - zajištění stavebních prací stavby "Rekonstrukce
budovy Obecního úřadu v Ropici č.p. 110" (stavební část, elektroinstalace, zdravotechnika, topení,
plynoinstalace, vzduchotechnika, slaboproud), smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne
22. 5. 2017, výběrové řízení ověřeno v roce 2017,
- dodatek č. 1 ze dne 14. 12. 2017 ke smlouvě o dílo, předmět smlouvy - posun termínu dokončení díla
z důvodu zjištění prasklé klenby nad vstupní halou, uzavření dodatku ke smlouvě schváleno usnesením
zastupitelstva obce č. 20/14/2017 ze dne 4. 12. 2017, zveřejněn na profilu zadavatele dne
19. 12. 2017,
- dodatek č. 2 ze dne 26. 2. 2018 ke smlouvě o dílo, předmět smlouvy - navýšení ceny díla vyvolané
stavebními vícepracemi dle změnového listu (návrh nové stropní konstrukce s ohledem na statické
zajištění budovy), celková výše díla Kč 7.342.768,54 bez DPH (Kč 8.884.749,93 včetně DPH), uzavření
dodatku ke smlouvě schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 22/8/2018 ze dne 14. 2. 2018,
zveřejněn na profilu zadavatele dne 2. 3. 2018,
- finanční prostředky schváleny v rámci upraveného rozpočtu pro rok 2017 a schváleného rozpočtu
pro rok 2018,
- kolaudační souhlas s užíváním stavby vydán Městským úřadem Třinec dne 11. 5. 2018,
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 5. 6. 2018,
- účetní doklady č. 150099 ze dne 11. 5. 2018 (zařazení na účet 021 - Stavby, technické zhodnocení
budovy), č. 580 ze dne 31. 12. 2017, č. 518 ze dne 29. 11. 2017, č. 471 ze dne 1. 11. 2017, č. 424
ze dne 4. 10. 2017, č. 342 ze dne 1. 9. 2017, č. 312 ze dne 2. 8. 2017, č. 285 ze dne 10. 7. 2017,
č. 110109 ze dne 15. 3. 2018, č. 110088 ze dne 28. 2. 2018 a č. 110030 ze dne 31. 1. 2018 (předpis
závazku), ověřeny úhrady faktur, smluvně stanoveno zádržné vůči zhotoviteli díla DAV, a.s. ve výši
10 %, doplatek zádržného dne 17. 5. 2018,
akce „stavba vodovodu Ropice - vodovod, lokalita Piwko Widenka"
- smlouva o dílo se společností Jaroslav Dostálek – IRP ze dne 5. 3. 2018 na stavbu „Ropice – vodovod,
lokalita Piwko Widenka“ na Kč 1.921.055,-- bez DPH, smlouva schválená zastupitelstvem obce dne
14. 2. 2018, usnesení č. 22/4/2018 a zveřejněna na profilu zadavatele dne 12. 3. 2018,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (vypsání výběrového řízení, oslovení firem k podání
nabídek a jmenování členů výběrové komise schváleno radou obce dne 15. 1. 2018, usnesení č. 53/10,
písemná výzva k podání nabídek u výběrového řízení ze dne 24. 1. 2018, oslovení vybraných firem
mailem dne 24. 1. 2018, vysvětlení k zadávací dokumentaci mailem dne 31. 1. 2018, protokol z jednání
komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12. 2. 2018, vybrána firma
Dostálek, IRP, žádost o písemné objasnění nabídky a zdůvodnění způsobu stanovení mimořádné nízké
nabídkové ceny mailem dne 6. 2. 2018, zaslání zdůvodnění ceny ze dne 9. 2. 2018, oznámení
o výsledku výběrového řízení ze dne 15. 2. 2018), finance zajištěny ve schváleném rozpočtu,
- účetní doklady č. 110215 ze dne 14. 5. 2018 a č. 110339 ze dne 18. 7. 2018 – předpis závazku,
č. 310228 ze dne 14. 5. 2018 a č. 310366 ze dne 27. 7. 2018 - platba, fakturace souhlasí na částku
uvedenou ve smlouvě o dílo,
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 10. 2018,
- kolaudační souhlas s užíváním stavby č.j. MMT/52634/2018 ze dne 9. 10. 2018,
- účetní doklad č. 150193 ze dne 16. 10. 2018 (zařazení), inv. č. 530,
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výběrové řízení realizované firmou HRAT, s.r.o. na základě objednávky ze dne 16. 1. 2018, účetní
doklad č. 110115 ze dne 20. 3. 2018 – předpis závazku, č. 310132 ze dne 21. 3. 2018 – platba,
příkazní smlouva na výkon činnosti technického dozoru investora se společností Havířská inženýrská
kancelář spol. s r.o. ze dne 26. 3. 2018 na částku Kč 54.450,--, účetní doklad č. 110240 ze dne
28. 5. 2018 – předpis závazku, č. 310263 ze dne 20. 5. 2018 - platba,
realizace stavby schválená zastupitelstvem obce dne 5. 9. 2016, usnesení č. 13/4/2016 ve strategickém
plánu, v části výstavba obce 6.5.1. Strategický cíl,
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06271/2018/ŽPZ ze dne
11. 7. 2018 na realizaci projektu „Ropice – vodovod lokalita Piwko, Widenka“ ve výši Kč 674.300,--,
realizace do 14. 9. 2018, průběžné vyúčtování do 15. 1. 2019 a závěrečné do 13. 11. 2019, dotace
schválená zastupitelstvem obce dne 16. 5. 2018, usnesení č. 23/10/2018, rozpočtové opatření č. 5
schválené zastupitelstvem obce dne 16. 5. 2018, usnesení č. 23/7/2018, účetní doklad č. 200337
ze dne 26. 10. 2018 (příjem dotace zálohově a dohad na účet 403), průběžné vyúčtování dotace
ze dne 11. 1. 2019,

akce „oprava místních komunikací v obci Ropice“
- akce oprava místní komunikace v obci - předpokládaná cena do 400 tis. Kč, postup v souladu s vnitřní
směrnicí č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, porovnání nabídek 2 subjektů,
- uzavření písemné objednávky ze dne 3. 5. 2018 se subjektem Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. (převzetí
datovou schránkou dne 3. 5. 2018), předmět objednávky oprava výtluků místních komunikací
tryskovou technologií Jetpatcher, sjednaná cena Kč 2.890,-/1 t včetně dopravy a DPH, termín realizace
do 15. 5. 2018,
- předání prací doloženo vážními lístky ze dne 27. 4. 2018, 2. 5. 2018, 7. 5. 2018,
- účetní doklad č. 110264 ze dne 7. 6. 2018 (předpis), č. 310287 ze dne 11. 6. 2018 (úhrada),
majetkoprávní úkony, týkající se prodeje pozemku p.č. 910/5 a pořízení pozemků p.č. 2586,
1121/2 a 1151/2 v k.ú. Ropice
- kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 910/5 v k.ú. Ropice ze dne 6. 3. 2019, záměr prodeje pozemku
zveřejněn od 18. 12. 2017 do 3. 1. 2018, prodej schválen zastupitelstvem obce dne 14. 2. 2018,
usnesení č. 22/5/2018, právní účinky ze dne 6. 3. 2018, účetní doklad č. 150013 ze dne 18. 1. 2018 –
ocenění pozemku reálnou hodnotou, č. 150060 ze dne 16. 3. 2018 – zrušení ocenění reálnou
hodnotou, č. 800161 ze dne 3. 8. 2018 – vyřazení z majetku, předpis pohledávky a platba, žádost
o odkup ze dne 12. 11. 2017,
- kupní smlouva na koupi pozemku p.č. 2586 v k.ú. Ropice ze dne 23. 4. 2018, koupě pozemku
schválená zastupitelstvem obce dne 8. 1. 2018, usnesení č. 21/4/2018, právní účinky ze dne
30. 4. 2018, účetní doklady č. 800312 a č. 800313 ze dne 23. 4. 2018 – předpis závazku a platba,
č. 150088 ze dne 30. 4. 2018 – zařazení do majetku,
- smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1002991855 s ČR – Státním pozemkovým úřadem
na pozemky p.č. 1121/2 a 1151/2 v k.ú. Ropice ze dne 26. 3. 2018, bezúplatný převod pozemků
schválen zastupitelstvem obce dne 4. 12. 2017, usnesení č. 20/9/2017 a 20/10/2017, účetní doklad
č. 150065 ze dne 28. 2. 2018 - zařazení do majetku,
koupě vodovodního řadu
- kupní smlouva se společností Linde Gas a.s. ze dne 26. 2. 2018 na koupi vodovodu – Ropice Oblásky
od ZŠ, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 8. 1. 2018, usnesení č. 21/7/2018, účetní
doklad č. 110143 ze dne 5. 4. 2018 – předpis závazku, č. 310159 ze dne 6. 4. 2018 - platba, č. 150083
ze dne 5. 4. 2018 – zařazeno do majetku, č. 150154 ze dne 31. 7. 2018 - oprava účtování, inv. č. 529,
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veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Ropice se subjektem Obecně
prospěšná společnost Sv. Josefa ze dne 26. 2. 2018 na Kč 100.000,-- na dofinancování provozních
nákladů na energii, plyn, vodné, stočné, služby, vyúčtování do 21. 12. 2018, dotace včetně
veřejnoprávní smlouvy schválená zastupitelstvem obce dne 14. 2. 2018, usnesení č. 22/7/2018,
smlouva zveřejněna na internetových stránkách obce v části úřední deska od 6. 3. 2018, účetní doklad
č. 350050 ze dne 26. 2. 2018 - platba, žádost ze dne 29. 1. 2018, vyúčtování individuální dotace 2018
ze dne 3. 12. 2018, účetní doklad č. 150241 ze dne 3. 12. 2018 (vyúčtování),
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Ropice se subjektem TJ Sokol
Ropice, z.s. ze dne 25. 6. 2018 na Kč 200.000,- na pokrytí provozních nákladů a činnost oddílů TJ
Sokol, vyúčtování do 19. 12. 2018, dotace včetně veřejnoprávní smlouvy schválená zastupitelstvem
obce dne 16. 5. 2018, usnesení č. 23/8/2018, smlouva zveřejněna na internetových stránkách obce
v části úřední deska od 25. 6. 2018, účetní doklad č. 350151 ze dne 27. 6. 2018 - platba, žádost ze dne
13. 2. 2018, vyúčtování individuální dotace 2018 ze dne 19. 12. 2018, účetní doklad č. 150251 ze dne
19. 12. 2018 (vyúčtování),
rozpočet
- střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 4. 12. 2017,
usnesení č. 20/4/2017 a zveřejněn na internetových stránkách obce, v sekci obecní úřad, části úřední
deska od 5. 12. 2017,
- návrh rozpočtu obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 15. 11.
do 5. 12. 2017,
- rozpočet obce na rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 4. 12. 2017, usnesení č. 20/3/2017
a zveřejněn na internetových stránkách obce, v sekci obecní úřad, části úřední deska dne 5. 12. 2017,
- návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 18. 4.
do 31. 5. 2018,
- závěrečný účet obce za rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 16. 5. 2018, usnesení
č. 23/3/2018 a to bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách obce, v sekci obecní úřad, části
úřední deska dne 22. 5. 2018,
odměňování
- mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 6, 263, 336, 256, 337, 338, 339, 261, 255, 342, 260, 341,
340, 188 a 262 za období 11 - 12/2018, usnesení zastupitelstva obce č. 1/16/2018 a 1/17/2018 ze dne
31. 10. 2018 stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce s účinností od 1. 11. 2018,
- odchodné: mzdový list neuvolněného člena zastupitelstva obce os. č. 259 za 10/2018, čestné
prohlášení ze dne 5. 11. 2018 dle § 78 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
účetnictví a výkazy
- obraty majetkových účtů 021 - Stavby, 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věci, 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 031 - Pozemky a 042 - Nedokončený
majetek k 30. 6. 2018,
- výkaz FIN 2-12 M k 30. 6. 2018,
- účetní závěrka obce k 31. 12. 2017 schválená zastupitelstvem obce dne 16. 5. 2018, usnesení
č. 23/5/2018,
- výkaz příloha rozvahy k 31. 12. 2018,
- výkaz rozvaha k 31. 12.2018,
- výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2018,
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inventarizace majetku a závazků
- písemnosti k inventarizaci majetku a závazků ke dni 31. 12. 2018 (plán inventur ze dne 20. 12. 2018,
proškolení členů inventarizační komise ze dne 3. 1. 2019, inventarizační zpráva ze dne 22. 1. 2019,
inventurní soupisy),
- vnitřní směrnice k inventarizaci majetku účinná od dne 1. 1. 2011,
smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
- ÚZ 98008 – dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta České republiky ve výši Kč 32.359,--, účetní
doklad č. 200027002 ze dne 10. 1. 2018 – příjem finančních prostředků, rozpočtové opatření č. 1
schválené zastupitelstvem obce dne 8. 1. 2018, usnesení č. 21/10/2018, účetní doklady, týkající se
čerpání dotace, předběžné vyúčtování ze dne 6. 3. 2018 na Kč 17.474,59,
- ÚZ 98187 - účelová dotace na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstva obcí, předběžné
vyúčtování ze dne 5. 12. 2018 ve výši Kč 28.792,34 včetně dohod o provedení práce ze dne
17. 9. 2018 a 20. 9. 2018, finanční krytí upraveno rozpočtovým opatřením č. 8 ze dne 20. 9. 2018,
usnesení č. 62/14,
smlouvy o zřízení věcného břemene
- smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) se společností Linde Gas, a.s.
(povinný) na pozemek p.č. 1149 v k.ú. Ropice na vodovodní řád DN 80 ze dne 28. 3. 2018, věcné
břemeno schváleno zastupitelstvem obce dne 8. 1. 2018, usnesení č. 21/8(2018, účetní doklad
č. 110305 ze dne 28. 6. 2018 – předpis závazku a zařazení do majetku, č. 310324 ze dne 2. 7. 2018 platba,
příspěvková organizace
- protokol č. VSK/2018/1/Ropice o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u Základní
školy a Mateřské školy Ropice, příspěvkové organizace ze dne 28. 2. 2018, zjištěny drobné nedostatky
v oblasti přijímání darů, pověření ke kontrole vydané starostkou obce dne 7. 2. 2018,
- oznámení o schválení příspěvku na provoz pro Základní školu a Mateřskou školu Ropice, příspěvkovou
organizaci ze dne 6. 12. 2017,
- účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Ropice, příspěvkové organizace k 31. 12. 2017
schválená radou obce dne 16. 4. 2018, usnesení č. 56/8,
usnesení, zápisy, apod.
- vnitřní směrnice č. 1/2017 pro zadávání zakázek, účinná od 2. 2. 2017.

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.),
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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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