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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olbramice,
IČ 60798416 za rok 2020
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 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 27. 1. 2020.
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 10. 2020 bylo vykonáno dne 30. 11. 2020 kontrolní skupinou
ve složení:
Identifikační
Kontrolní skupina
Funkce
Pověření č.
karta č.
Ing. Miroslava Šlégrová
Ing. Radka Smyčková Adamusová

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

388/03/2020
387/03/2020

2569
2865

Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2020 bylo vykonáno dne 10. 5. 2021 kontrolní skupinou
ve složení:
Identifikační
Kontrolní skupina
Funkce
Pověření č.
karta č.
Ing. Miroslava Šlégrová

kontrolor pověřený řízením

388/03/2020

Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Olbramice.
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 13. 11. 2020.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 10. 5. 2021.

Zástupci územního celku, kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
- Ing. Ladislav Bárta, starosta obce
- Ing. Petra Teichmannová, účetní

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
tel.: 595 622 222

IČ: 70890692

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

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

www.msk.cz

2569

Čj.:

MSK 60490/2021

Sp. zn.:

KON/6225/2020/Sam

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 operací:
- akce „Nerezový nábytek do školy“,
- studie „Nakládání s odpadními a dešťovými vodami“,
- akce "Rekonstrukce školní kuchyně",
- akce "Oprava místních komunikací",
- opravy majetku obce,
- majetkoprávní úkony obce,
- 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 2020
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 2020 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 117 400,00)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,06 %
1,84 %
0,00 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost obce


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

0,00 %

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 2019
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.
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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V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.

Datum vyhotovení: 10. 5. 2021

Zprávu zpracovaly:
Ing. Miroslava Šlégrová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Radka Smyčková Adamusová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření

Seznam předložených dokumentů:
akce „Nerezový nábytek do školy“
- objednávka ze dne 19. 5. 2020 na dodání nerezového nábytku do školní kuchyně na Kč 116.886,u společnosti PROKAF, spol. s r.o., IČ 49967231,
- účetní doklad č. 2126 a č. 2127 ze dne 6. 8. 2020 – předpis závazku, č. 353 a č. 354 ze dne
17. 8. 2020 – platba, č. 1055 ze dne 6. 8. 2020 – zařazení do majetku, fakturace souhlasí
na objednávku,
- rozpočtové krytí zajištěno rozpočtovým opatřením č. 3 schváleným zastupitelstvem obce dne
18. 5. 2020 (navýšení o Kč 710.000,-), zveřejněným na internetových stránkách obce v části úřední
deska dne 20. 5. 2020,
- inv. č. - DDHM559 – nerez regál, DDHM/560 – nerez stolík, DDH/556 – nerez skříňka, DDHM/55 –
nerez skříňka, DDHM/551 - DDHM/554 – nerez stůl, DDHM/558 – nerez stůl, DDHM/557 – nerez stůl,
DDHM/561 – skladový regál,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (oslovení 4 dodavatelů mailem dne 2. 4. 2020, 5 cenových
nabídky, dodavatel schválen starostou obce dne 22. 4. 2020, oznámení o výběru dodavatele mailem
dne 22. 4. 2020, vítězná firma oslovena telefonicky),
studie „Nakládání s odpadními a dešťovými vodami“
- smlouva o dílo se společností KONEKO, spol. s r.o., IČ 00577758, na vypracování studie „Nakládání
s odpadními a dešťovými vodami na území obce Olbramice“ na Kč 258.000,- bez DPH (Kč 312.180,-)
ze dne 5. 8. 2020,
- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu, rozpočtovým opatřením č. 3 schváleným
zastupitelstvem obce dne 18. 5. 2020 (navýšení o Kč 117.400,-, dotace), zveřejněným na internetových
stránkách obce, části úřední deska dne 20. 5. 2020 a rozpočtovým opatřením č. 4 schváleným
zastupitelstvem obce dne 23. 7. 2020 (navýšení o Kč 200.000,-), zveřejněným na internetových
stránkách obce, části úřední deska dne 24. 7. 2020,
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podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (oslovení 3 dodavatelů mailem dne 25. 5. 2020, 4 cenové
nabídky, dodavatel schválen starostou obce dne 19. 6. 2020, oznámení o výběru dodavatele mailem
dne 19. 6. 2020),
- účetní doklad č. 2211 ze dne 14. 12. 2020 – předpis závazku, č. 568 ze dne 16. 12. 2020 – platba,
fakturace souhlasí na smlouvu o dílo,
dotace
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01995/2020/ŽPZ ze dne
10. 6. 2020 na realizaci akce „Nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obce Olbramice“
ve výši 74,9 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, max. však Kč 234.800,-,
realizace do 15. 9. 2021, vyúčtování do 15. 11. 2021, průběžné vyúčtování od 15. 1. 2021,
- účetní doklad č. 313 ze dne 21. 7. 2020 – příjem finančních prostředků,
- dotace schválená zastupitelstvem obce dne 18. 5. 2020, usnesení č. 10/33.5, zastupitelstvo obce dne
17. 12. 2019, usnesením č. 8/29.5 bere na vědomí podání žádosti o dotaci,
- účetní doklad č. 1105 ze dne 31. 12. 2020 – zaúčtování dohadu do výnosů,
- závěrečné vyúčtování projektu zaslané poskytovateli dotace dne 5. 1. 2021 na Kč 234.103,-,
- účetní doklad č. 1009 ze dne 6. 1. 2021 – zrušení dohadu a zrušení dlouhodobé přijaté zálohy a předpis
pohledávky, č. 60 ze dne 3. 2. 2021 - doplatek finančních prostředků (Kč 116.703,-),
-

akce "Rekonstrukce školní kuchyně"
- smlouva o dílo se společností ELMIDA s.r.o., IČ 25822802, na akci „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ
a MŠ Olbramice“ na Kč 419.635,95 bez DPH ze dne 22. 6. 2020,
- účetní doklad č. 2124 ze dne 31. 7. 2020 – předpis závazku, č. 369 ze dne 31. 8. 2020 – platba,
fakturace souhlasí na smlouvu o dílo,
- rozpočtové krytí zajištěno rozpočtovým opatřením č. 3 schváleným zastupitelstvem obce dne
18. 5. 2020 (navýšení o Kč 710.000,-), zveřejněným na internetových stránkách obce, v části úřední
deska dne 20. 5. 2020,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (oslovení 3 dodavatelů mailem dne 25. 5. 2020,
3 cenových nabídky, dodavatel schválen starostou obce dne 9. 6. 2020, oznámení o výběru dodavatele
mailem dne 9. 6. 2020),
akce "Oprava místních komunikací"
- objednávka ze dne 24. 7. 2020 na opravu místních komunikací na Kč 345.686,03 u společnosti MDS
Ostrava, s.r.o.,
- rozpočtové krytí zajištěno rozpočtovými opatřeními č. 3 schváleným zastupitelstvem obce dne
18. 5. 2020 (navýšení o Kč 200.000,-) a č. 4 schváleným zastupitelstvem obce dne 23. 7. 2020
(navýšení o Kč 120.000,-), zveřejněno na internetových stránkách obce dne 20. 5. 2020 a 24. 7. 2020,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (oslovení 3 dodavatelů mailem dne 16. 6. 2020, 3 cenové
nabídky, dodavatel schválen starostou obce dne 25. 6. 2020, oznámení o výběru dodavatele mailem
dne 25. 6. 2020),
- účetní doklad č. 2202 ze dne 30. 11. 2020 – předpis závazku, č. 557 ze dne 11. 12. 2020 – platba,
fakturace souhlasí na objednávku po změnách,
opravy majetku obce
oprava místních komunikací - ulice Dolní
- objednávka ze dne 23. 11. 2020 na opravu místní komunikace na Kč 177.730,23 u společnosti MDS
Ostrava, s.r.o.,
- účetní doklad č. 2203 ze dne 30. 11. 2020 – předpis závazku, č. 561 ze dne 11. 12. 2020 - platba,
fakturace souhlasí na objednávku,
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oprava výtluků
- účetní doklad č. 2214 ze dne 21. 12. 2020 – předpis závazku, č. 587 ze dne 23. 12. 2020 – platba
- rozpočtové krytí zajištěno rozpočtovým opatřením č. 7/2020 schváleným starostou obce dne
20. 11. 2020 – navýšení odd/pa 2212 o Kč 100.000,-, zveřejněno na internetových stránkách obce dne
26. 11. 2020,
oprava kanalizace Malá strana
- objednávka ze dne 13. 12 2020 na opravu kanalizace na ulici Malá strana v Obramicích
na Kč 239.446,03 bez DPH (Kč 289.429,70) u firmy Zdeněk Houška, zemní výkopové práce, IČ
70248567,
- účetní doklad č. 2212 ze dne 16. 12. 2020 – předpis závazku, č. 569 ze dne 16. 12. 2020 – platba,
fakturace souhlasí na objednávku,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (oslovení 3 dodavatelů mailem dne 9. 11. 2020, 3 cenové
nabídky, dodavatel schválen starostou obce dne 13. 11. 2020, oznámení o výběru dodavatele mailem
dne 13. 11. 2020),
akce "Rekonstrukce elektroinstalace v KD"
- smlouva o dílo se společností ICT Integral, s.r.o., IČ 26797836, na akci „Rekonstrukce elektroinstalace
v 1. NP budovy obecního úřadu v Olbramicích“ na Kč 259.724,- bez DPH (Kč 314.266,-) ze dne
27. 1. 2020, realizace do 31. 1. 2021,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (oslovení 3 dodavatelů mailem dne 16. 11. 2020, 3 cenové
nabídky, dodavatel schválen starostou obce dne 19. 11. 2020, oznámení o výběru dodavatele mailem
dne 20. 11 2020),
majetkoprávní úkony obce
- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8018032/2 se společností ČEZ Distribuce,
a.s. (oprávněný) na pozemek p.č. 1247 v k.ú. Olbramice na podzemní kabelové vedení NN 0,4kV
ze dne 14. 10. 2020, věcné břemeno schváleno starostou obce, účetní doklad č. 1076 ze dne
15. 10. 2020 – předpis pohledávky, č. 594 ze dne 23. 12. 2020 – platba,
- smlouva o zřízení služebnosti č. 11010-077815 se společností CETIN, a.s. (oprávněný) na pozemek
p.č. 1533 v k.ú. Olbramice na umístění a provozování komunikačního vedení ze dne 6. 8. 2020, věcné
břemeno schváleno starostou obce, účetní doklad č. 1056 ze dne 10. 8. 2020 – předpis pohledávky,
č. 488 ze dne 27. 10. 2020 - platba,
- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-802-4733/02 se společností ČEZ Distribuce,
a.s. (oprávněný) na pozemek p.č. 230 v k.ú. Olbramice na zemní kabelové vedení NN ze dne
27. 4. 2020, věcné břemeno schváleno starostou obce, účetní doklad č. 1032 ze dne 4. 5. 2020 –
předpis pohledávky, č, 277 ze dne 1. 7. 2020 - platba,
- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8023280/5 se společností ČEZ Distribuce,
a.s. (oprávněný) na pozemky p.č. 1294 a 1298 v k.ú. Olbramice na podzemní kabelové vedení NN
0,4kV ze dne 7. 12. 2020, věcné břemeno schváleno starostou obce, účetní doklad č. 1093 ze dne
9. 12. 2020 – změna analytiky, č. 1094 ze dne 9. 12. 2020 – předpis pohledávky, č. 54 ze dne
27. 1. 2021 - platba,
pořízení majetku obce
- 2 ks venkovního ohniště – inv. č. DDHM/544 a DDHM/545, účetní doklad č. 2039 ze dne 6. 3. 2020 –
předpis závazku, č. 116 ze dne 16. 3. 2020 – platba, č. 1020 ze dne 6. 3. 2020 – zařazení do majetku,
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kamerové systémy – inv. č. DDHM/453 - DDHM/458, účetní doklad č. 2096 ze dne 17. 6. 2020 –
předpis závazku, č. 267 ze dne 26. 6. 2020 – platba, č. 1040 ze dne 17. 6. 2020 – zařazení do majetku,
objednávka ze dne 28. 5. 2020, cenová nabídka ze dne 27. 5. 2020, oslovení mailem,
vitrína u hospody – veř. prostranství – inv. č. DDHM/385, účetní doklad č. 1047 ze dne 22. 7. 2020 –
zařazení do majetku, č. 2113 ze dne 22. 7. 2020 – předpis závazku, č. 317 ze dne 23. 7. 2020 - platba,
kamerový systém ZŠ – inv. č. DDHM/550, účetní doklad č. 1052 ze dne 4. 8. 2020 – zařazení
do majetku, č. 2126 ze dne 6. 8. 2020 – předpis závazku, č. 351 ze dne 17. 8. 2020 - platba, cenová
nabídka ze dne 2. 7. 2020,
bojler KD – inv. č. DDHM/562, účetní doklad č. 1060 ze dne 27. 8. 2020 – zařazení do majetku, č. 2140
ze dne 27. 8. 2020 – předpis závazku, č. 370 ze dne 31. 8. 2020 – platba,
notebook – inv. č. DDHM/563, účetní doklad č. 1065 ze dne 4. 9. 2020 – zařazení do majetku, č. 2149
ze dne 4. 9. 2020 – předpis závazku, č. 392 ze dne 7. 9. 2020 – platba,
rozpočtové krytí pořízeného majetku ve schváleném rozpočtu na rok 2020,
termonádoba – inv. č. – DDHM/564, účetní doklad č. 1095 ze dne 14. 12. 2020 – zařazení do majetku,
č. 5431 ze dne 14. 12. 2020 – platba,

rozpočet
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021 – 2022 zveřejněn na úřední desce
a internetových stránkách obce od 15. 11. do 18. 12. 2019,
- střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 – 2022 schválen zastupitelstvem obce dne
17. 12. 2019, usnesení č. 8.27.2 a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska dne
18. 12. 2019,
- návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 15. 11. do 18. 12. 2019,
- rozpočet obce na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2019, usnesení č. 8.27.1
a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 18. 12. 2019,
- návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 26. 3. 2020
dosud,
- závěrečný účet obce za rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 18. 5. 2020, usnesení č. 10.33.3,
a to bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 20. 5. 2020,
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 zveřejněn na úřední desce
a internetových stránkách obce od 11. 11. do 17. 12. 2020,
- střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 schválen zastupitelstvem obce dne
16. 12. 2020, usnesení č. 13/46.2 a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska
dne 17. 12. 2020,
ÚZ 98193 - dotace na výdaje spojené s volbami za zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu
- účetní doklad č. 362 ze dne 19. 8. 2020 – příjem finančních prostředků Kč 31.000,-,
- účetní doklady, týkající se čerpání dotace,
- dohoda o provedení práce ze dne 1. 9. 2020 na roznos a kompletaci hlasovacích lístků (583 ks
na Kč 3.813,-) a za přípravu volební místnosti (Kč 1.000,-),
- průběžné vyúčtování voleb do zastupitelstva krajů a Senátu Parlamentu ČR na Kč 22.196,- ze dne
5. 11. 2020,
- účetní doklad č. 1108 ze dne 31. 12. 2020 – dohad dotace do výnosů Kč 22.196,-,
- finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo
státních finančních aktiv ze dne 18. 1. 2021,
- účetní doklad č. 34 ze dne 18. 1. 2021 – vrátka finančních prostředků Kč 8.804,-,
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rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2020 a rozpočtovým opatřením č. 5/2020
schváleným starostou obce dne 19. 8. 2020, zveřejněným na internetových stránkách obce v části
úřední deska dne 3. 9. 2020,

účetnictví a výkazy
- výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 10. 2020,
- obratová předvaha k 31. 10. 2020,
- účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2019 schválená zastupitelstvem obce dne 18. 5. 2020,
usnesení č. 10.33.2,
- obratová předvaha k 31. 12. 2020,
- rozvaha k 31. 12. 2020,
- výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 12. 2020,
inventarizace
- inventarizační zpráva HIK ze dne 25. 1. 2021,
- plán inventur vydaný starostou obce dne 16. 12. 2020,
- protokol o proškolení členů inventarizačních komisí ze dne 16. 12. 2020,
- podklady k provedeným inventurám majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2020,
odměny členů zastupitelstva obce
- mzdové listy zastupitelstva obce za období leden - říjen 2020,
- zastupitelstvo obce dne 17. 12. 2019, usnesení č. 8.27.11 schválilo odměnu neuvolněnému starostovi,
- zastupitelstvo obce dne 30. 10. 2018 stanovilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce,
- mzdové listy zastupitelstva obce za období listopad a prosinec 2020,
veřejnoprávní a darovací smlouvy
- darovací smlouva s příkazem s fyzickou osobou na poskytnutí peněžního daru ve výši Kč 20.000,na kulturně sportovní akci CZECH STUNT DAY ze dne 5. 8. 2020, dar schválen zastupitelstvem obce
dne 25. 2. 2020, usnesení č. 9/30.2, žádost ze dne 15. 1. 2020, účetní doklad č. 1053 ze dne
5. 8. 2020 – předpis závazku, č. 334 ze dne 6. 8. 2020 – platba,
- smlouva č. 3/2020 o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu obce se subjektem Sbor
dobrovolných hasičů Olbramice na Kč 30.000,- na činnost kroužků mladých hasičů ze dne 4. 3. 2020,
dotace schválená zastupitelstvem obce dne 25. 2. 2020, usnesení č. 9/30.3, realizace do 15. 12. 2020,
vyúčtování do 31. 12. 2020, žádost ze dne 26. 1. 2020, účetní doklad č. 93 ze dne 4. 3. 2020 – platba,
- smlouva č. 1/2020 o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu obce se subjektem TJ Olbramice
– oddíl fotbalu na Kč 50.000,- na činnost fotbalu ze dne 4. 3. 2020, dotace schválená zastupitelstvem
obce dne 25. 2. 2020, usnesení č. 9/30.3, realizace do 30. 11. 2020, vyúčtování do 31. 12. 2020,
žádost ze dne 18. 2. 2020, účetní doklad č. 95 ze dne 4. 3. 2020 – platba,
- smlouva č. 2/2020 o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu obce se subjektem Slunečná
Olbramice, z.s. na Kč 30.000,- na projekt Spolu a aktivně ze dne 4. 3. 2020, dotace schválená
zastupitelstvem obce dne 25. 2. 2020, usnesení č. 9/30.3, realizace do 22. 12. 2020, vyúčtování
do 31. 12. 2020, žádost ze dne 18. 2. 2020, účetní doklad č. 94 ze dne 4. 3. 2020 – platba,
- závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace subjektem Sbor dobrovolných hasičů Olbramice ze dne
21. 12. 2020 na Kč 10.208,- (dotace Kč 30.000,-), účetní doklad č. 1098 ze dne 21. 12. 2020 – předpis
závazku a zaúčtování dotace do nákladů, č. 593 ze dne 22. 12. 2020 - vratka finančních prostředků
ve výši Kč 19.792,-,
- závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace subjektem TJ Olbramice – oddíl fotbalu ze dne 15. 12. 2020,
účetní doklad č. 1097 ze dne 21. 12. 2020 – předpis závazku a zaúčtování dotace do nákladů,
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závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace subjektem Slunečná Olbramice, z.s. ze dne 16. 12. 2020
na Kč 29.291,- (dotace Kč 30.000,-), účetní doklad č. 1099 ze dne 21. 12. 2020 – předpis závazku
a zaúčtování dotace do nákladů, č. 5442 ze dne 22. 12. 2020 - vratka finančních prostředků ve výši
Kč 2.701,-,

příspěvková organizace
- oznámení o schválení příspěvku na provoz pro Základní školu a mateřskou školu Olbramice,
příspěvkovou organizaci ze dne 18. 12. 2019,
- účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Olbramice, příspěvkové organizace, sestavená
k 31. 12. 2019 schválená zastupitelstvem obce dne 18. 5. 2020, usnesení č. 10.33.1,
- protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě provedené u Základní školy a mateřské školy
Olbramice, příspěvkové organizace ze dne 24. 4. 2020, kontrolované období leden – březen 2020
a účetní závěrka, kontrola zaměřena na evidenci příjmů, správnost účetnictví, použití poskytnutých
prostředků, hospodaření s majetkem, rozpočet školy, vnitřní kontrolní systém, bez nedostatků,
oznámení o provedení kontroly ze dne 1. 4. 2020, pověření ke kontrole č. 1/2020 ze dne 23. 4. 2020,
- protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě provedené u Základní školy a mateřské školy
Olbramice, příspěvkové organizace ze dne 27. 10. 2020, kontrolované období duben - září 2020
a účetní závěrka, kontrola zaměřena na evidenci příjmů, správnost účetnictví, použití poskytnutých
prostředků, hospodaření s majetkem, rozpočet školy, vnitřní kontrolní systém, bez nedostatků,
oznámení o provedení kontroly ze dne 14. 10. 2020, pověření ke kontrole č. 2/2020 ze dne
26. 10. 2020.
fondy
- vnitřní předpis č. 1/13 Fond péče o zaměstnance - Sociální fond - zásady pro tvorbu a používání účinný
od 1. 3. 2013, rozhodnutí starosty č. 2-2020 ze dne 2. 1. 2020 o čerpání sociálního fondu za rok 2020,
- vazba zůstatku účtu 419 - Ostatní fondy a účtu 231 - Základní běžný účet územních samosprávných
celků k 31. 12. 2020 (fond obnovy vodohospodářského majetku a sociální fond – rozdíl zdůvodněn),
- účetní doklad č. 1104 ze dne 31. 12. 2020 - příděl do fondu obnovy vodohospodářského majetku
Kč 8.000,-).
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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. zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce
2020 (dále jen zákon č. 350/2020 Sb.),
23. 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),
24. směrnice Ministerstva vnitra čj. MV-94781-37/OV-2020 ze dne 10. 8. 2020 k zajištění prostředků
pro aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
vyhlášených na dny 2. a 3. října 2020 (dále jen směrnice MV-94781-37/OV-2020),
25. vnitřní předpisy územního celku.
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