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KUMSX02F91XH 
 

 

  
 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veřovice,  
 IČ 00298531 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 9. 6. 2020. 
 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 10. 2020 bylo vykonáno dne 23. 11. 2020 kontrolní skupinou 
ve složení:   
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Alexandra Klajmonová 
 

kontrolor pověřený řízením 384/03/2020 2934 

Ing. Eliška Švaňová 
 

kontrolor 389/03/2020 
 

2736 
 

 
 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2020 bylo vykonáno dne 3. 5. 2021 kontrolní skupinou 
ve složení: 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Eliška Švaňová kontrolor pověřený řízením 389/03/2020 2736 

 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
  
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 6. 11. 2020. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 3. 5. 2021. 
 
Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření: 

- Martin Fojtík, starosta  

Čj.: MSK  57613/2021                     

Sp. zn.: 
KON/15595/2020/Sam 
113.1 V5   N 

 

Vyřizuje: Ing. Eliška Švaňová  
Telefon: 595 622 561  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz  
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- František Černoch, místostarosta 
- Marcela Satková, 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 operací: 

- akce "Rekonstrukce místní komunikace č. 1 v obci Veřovice, k.ú. Veřovice", 
- akce "Rekonstrukce zpevněné plochy za budovou REVÍR č.p. 6", 
- akce "Oprava střechy nad tělocvičnou ZŠ" a "Oprava střechy jídelny ZŠ", 
- akce "Protipovodňová opatření - rekonstrukce stoky G", 
- poskytnutí účelových dotací, 
- majetkoprávní smlouvy, 
- 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) 

0,92 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 171.949.426,58) 

0,86 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % 
 
 
A.4 Rozpočtová odpovědnost obce 
 

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 96,93 % 
    

 
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku překročil k rozvahovému dni 60 % průměru 
jeho příjmů za poslední 4 roky. Dluh překročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky o 23.748 tis. Kč.  
 
Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 
rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně  
o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.    
 

 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky 1.187 tis. Kč 
 
Obec uzavřela v roce 2018 smlouvu na poskytnutí úročené zápůjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR  
v celkové výši Kč 63.628.883,90 na akci „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“ (viz Seznam předložených 
dokumentů). Úhrada splátek těchto prostředků je dle smlouvy (příloha - splátkový kalendář) nastavena  
až od roku 2022. Toto ovlivnilo nejen výši podílu dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, ale 
také skutečnost, že dluh nebude v roce 2021 postupně umořován, a to vzhledem k termínu první splátky.  
 
Územní celek v následujícím kalendářním roce nesníží dluh o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu 
a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, avšak s ohledem na výše uvedené 
nelze tuto skutečnost považovat za nesplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 23/2017 Sb.   
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B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných  
při přezkoumání hospodaření za rok 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. 
 
 
 
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: 3. 5. 2021 
 
 
 
 

Zprávu zpracovaly: 

Ing. Eliška Švaňová, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Alexandra Klajmonová, 
kontrolor 
 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření 
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Seznam předložených dokumentů: 
 
akce "Rekonstrukce místní komunikace č. 1 v obci Veřovice, k.ú. Veřovice" 

- směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 22. 4. 2015, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 25/15 a 25/16 ze dne 15. 9. 2020 - schválení dodavatele předmětu 

veřejné zakázky a pověření starosty k podpisu kupní smlouvy, 
- smlouva o dílo ze dne 10. 11. 2020 uzavřená s vítězem veřejné zakázky firmou PORR, a.s. Praha,  

Kč 760.745,21 bez DPH, zveřejněna na profilu zadavatele dne 20. 11. 2020, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem roku 2020 (OdPa 2212), 
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (výzva k podání nabídky zveřejněna na profilu zadavatele 

dne 27. 8. 2020 a zaslána 3 firmám poštou na dodejku, jmenování komise pro otevírání obálek ze dne 
4. 9. 2020, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8. 9. 2020, 4 nabídky, rozhodnutí 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 18. 9. 2020),  

- akce nebyla k 31. 12. 2020 vyfakturována (doba plnění sjednána ve smlouvě do 30. 6. 2021), 
 
dotace z rozpočtu MSK 
- přijetí dotace a uzavření smlouvy schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 22/10 ze dne 23. 6. 2020, 
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02800/2020/RRC (investiční)  

ze dne 21. 7. 2020 ve výši max. 25,30 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
projektu, max. Kč 400.000,-- (ÚZ 610), 

- účetní doklad č. 11040 ze dne 14. 8. 2020 - příjem 1. splátky dotace, 
- realizace projektu do 31. 12. 2020, závěrečné vyúčtování dotace dle smlouvy do 20. 1. 2021, 
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z MSK 
- dodatek byl uzavřen dne 21. 12. 2020, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 29/15 ze dne 8. 12. 2020, 
- předmětem dodatku je změna termínů: realizace projektu změněna do 30. 6. 2021 a podání 

závěrečného vyúčtování změněno do 30. 7. 2021, 
- účetní doklad č. 888027 ze dne 31. 12. 2020 - proúčtování dotace na dohadný účet a na účet 403 - 

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, 
 
akce "Rekonstrukce zpevněné plochy za budovou REVÍR č.p. 6" 

- směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 22. 4. 2015, 
- objednávka č. 7/2020 ze dne 21. 2. 2020 na rekonstrukci zpevněné plochy za budovou REVÍR č.p. 6  

ze zámkové dlažby u firmy SEMITA - DS s.r.o. za Kč 122.982,-- bez DPH, 
- účetní doklady: č. 20093 ze dne 23. 3. 2020 (předpis) a č. 100352 ze dne 26. 3. 2020 (platba), 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem roku 2020 (OdPa 2219), 

 
akce "Oprava střechy nad tělocvičnou ZŠ" a "Oprava střechy jídelny ZŠ" 

- jednalo se o havarijní stav po vichřici, 
- nabídka firmy Jiří Šindler, IČ 01608665,  
- výše fakturace 2x Kč 240.545,--, 
- účetní doklady: č. 20485 ze dne 23. 11. 2020 a č 20556 ze dne 30. 12. 2020 (předpisy faktur 

přijatých), 101455 ze dne 24. 1. 2020 a č. 101629 ze dne 30. 12. 2020 (úhrady), 
- škodní událost byla nahlášena dne 15. 10. 2020 pod číslem 4203083409 (tělocvična) a dne  

21. 10. 2020 pod číslem 4203084937 (jídelna), 
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akce "Protipovodňová opatření - rekonstrukce stoky G" 

- akce byla zadána v souladu s vnitřní směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
- cenová nabídka - položkový rozpočet ze dne 17. 10. 2020, 
- objednávka č. 14/2020 ze dne 21. 10. 2020, 
- zápis o předání díla ze dne 23. 11. 2020, 
- účetní doklady: č. 2048 ze dne 25. 11. 2020 (předpis faktury přijaté), č. 101510 ze dne 3. 12. 2020 

(úhrada) a č. 9020 ze dne 23. 11. 2020 (zařazení na majetkový účet), 
- evidenční karta majetku - inventární číslo 20216, 
- výdaj byl rozpočtově kryt v rámci rozpočtu obce na rok 2020, 

 
poskytnutí účelových dotací  

- smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 25. 5. 2020 uzavřená s příjemcem - Amatérský 
fotbalový klub Veřovice, z.s. na dotaci ve výši Kč 120.000,- předmět dotace - dopravné, cestovné, 
sportovní vybavení a pomůcky, platby rozhodčím a pronájmy, žádost o poskytnutí dotace ze dne  
28. 1. 2020, dotace schválena zastupitelstvem obce dne 12. 5. 2020, usnesením č. 20/13, zveřejněno 
na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 16. 6. 2020, účetní doklad č. 100691  
ze dne 28. 5. 2020, finančně kryto v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2020 (OdPa 3419 pol. 5222), 
 

- smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 25. 6. 2020 uzavřená s příjemcem - Lyžařský klub 
Veřovice, z.s. na dotaci ve výši Kč 70.000,-, předmět dotace - rekonstrukce kuchyně v lyžařské chatě, 
údržba, provoz lyžařské chaty a areálu, techniky, vleku a sportovní činnost, žádost o poskytnutí dotace 
ze dne 31. 1. 2020, dotace schválena zastupitelstvem obce dne 12. 5. 2020, usnesením č. 20/14, 
zveřejněno na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 13. 7. 2020, účetní doklad  
č. 100799 ze dne 25. 6. 2020, finančně kryto v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2020 (OdPa 3419 
pol. 5222), 
 

- smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 4. 6. 2020 uzavřená s příjemcem - Orel jednota 
Veřovice na dotaci ve výši Kč 70.000,-, předmět dotace - ceny pro závodníky a technické zabezpečení 
běhu Veřovská desítka a sportovní činnost organizace, sportovní dny, činnost florbalového klubu, 
činnost oddílu stolního tenisu a údržbu areálu, žádost o poskytnutí dotace ze dne 31. 1. 2020, dotace 
schválena zastupitelstvem obce dne 12. 5. 2020, usnesením č. 20/17, zveřejněno na úřední desce 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 16. 6. 2020, účetní doklad č. 100727 ze dne 8. 6. 2020, 
finančně kryto v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2020 (OdPa 3419 pol. 5222), 

 
- dotace budou dle smluv vyúčtovány do 31. 1. 2021, 
- účetní doklad č. 888024 ze dne 31. 12. 2020 - zaúčtování nevyúčtovaných dotací na dohadný účet, 

 
majetkoprávní smlouvy   

- kupní smlouva ze dne 19. 2. 2020 uzavřená s kupujícím - fyzickou osobou na prodej částí pozemků  
p.č. 257/1 a 2153/1 v k.ú. Veřovice, záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce ve dnech  
21. 10. 2019 - 6. 11. 2019, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 18/10 ze dne 21. 1. 2020, 
účetní doklady č. 5011 ze dne 19. 2. 2020, č. 42290 ze dne 19. 2. 2020 a č. 9013 ze dne 27. 8. 2020, 
 

- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 03A-0439-00417 ze dne 15. 7. 2020 uzavřená  
s oprávněným ČEPS, a.s., Praha, na pozemky uvedené v čl. 1 smlouvy, předmět smlouvy specifikován 
v čl. 2 smlouvy, za úplatu Kč 47.108,-- bez DPH, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 22/14  
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ze dne 23. 6. 2020, účetní doklady č. 9010 ze dne 30. 7. 2020, č. 30059 ze dne 28. 7. 2020 a č. 11043  
ze dne 27. 8. 2020, 

- kupní smlouva ze dne 27. 7. 2020 uzavřená s fyzickými osobami - nákup pozemku p.č. 265/2  
v k.ú. Veřovice, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 23/15 ze dne 21. 7. 2020, účetní doklady 
č. 40907 ze dne 31. 7. 2020, č. 40940 ze dne 11. 8. 2020, č. 6008 ze dne 27. 7. 2020 a č. 9012 ze dne 
17. 8. 2020, 

 
- kupní smlouva ze dne 4. 12. 2020 uzavřená s fyzickou osobou - nákup pozemku p.č. 326/1 díl "d"  

v k.ú. Veřovice (schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 28/19 ze dne 24. 11. 2020) a prodej 
pozemku p.č. 326/5 díl "b" v k.ú. Veřovice (záměr prodeje byl zveřejněn v období od 2. 11.  
do 18. 11. 2020, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 28/18 ze dne 24. 11. 2020), vyrozumění  
o provedeném vkladu s právními účinky k 10. 12. 2020, účetní doklady č. 9027 ze dne 10. 12. 2020,  
č. 6012 ze dne 4. 12. 2020, č. 41315 ze dne 7. 12. 2020, č. 5055 ze dne 4. 12. 2020 a č. 9025 ze dne 
24. 11. 2020, 
 

 pořízení majetku obce 
- inv. č. 50868 - 50872 5 ks "zásahový oblek PATRIOT ELITE" v celkové hodnotě Kč 83.157,25, účetní 

doklady č. 20296 ze dne 6. 8. 2020 (předpis a zařazení) a č. 101033 ze dne 25. 8. 2020, objednávka  
ze dne 24. 4. 2020, 

- inv. č. 50875 - 50878 4 ks "vánoční vločka malá LED" v celkové hodnotě Kč 52.475,28, účetní doklady 
č. 20432 ze dne 21. 10. 2020 (předpis a zařazení) a č. 101325 ze dne 27. 10. 2020 (platba), 

- inv. č. 50881 - 50892 4 ks "zásahová obuv Steitz" a 8 ks "přilba Drager" v celkové v hodnotě  
Kč 113.256,--, účetní doklady č. 20462 ze dne 6. 11. 2020 (předpis a zařazení) a č. 101381 ze dne  
10. 11. 2020 (platba), 

- pořízení majetku rozpočtově kryto schváleným rozpočtem roku 2020 (OdPa 3631 a 5512), 
 
rozpočet a závěrečný účet 

- návrh rozpočtu obce na rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce ve dnech 
25. 11. - 11. 12. 2019, 

- rozpočet obce na rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 10. 12. 2019, usnesením č. 17/6, 
zveřejněn na internetových stránkách obce dne 11. 12. 2019, 

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021 - 2022, zveřejněn na úřední desce obce  
ve dnech 25. 11. - 11. 12. 2019, 

- střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 - 2022, schválen zastupitelstvem obce dne  
10. 12. 2019, usnesením č. 17/7, zveřejněn na internetových stránkách obce dne 11. 12. 2019, 

- závěrečný účet obce za rok 2019 schválen zastupitelstvem obce dne 12. 5. 2020, usnesení č. 20/26, 
souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad, zveřejněn na internetových stránkách obce dne  
13. 5. 2020, 

  
zřízené příspěvkové organizace 

- stanovení závazného ukazatele na rok 2020 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola 
Veřovice ze dne 8. 1. 2020, 

- stanovení závazného ukazatele na rok 2020 příspěvkové organizaci Kulturní zařízení Veřovice ze dne  
8. 1. 2020, 

- rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice na rok 2020, schválený 
usnesením zastupitelstva obce č. 17/8 ze dne 10. 12. 2019, zveřejnění elektronickým způsobem  
od 11. 12. 2019, 
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- střednědobý výhled příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice na období  
2021 - 2022 schválený usnesením zastupitelstva obce č. 17/9 ze dne 10. 12. 2019, zveřejnění 
elektronickým způsobem ode dne 11. 12. 2019, 

- rozpočet příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice na rok 2020, schválený usnesením 
zastupitelstva obce č. 17/10 ze dne 10. 12. 2019, zveřejnění elektronickým způsobem  
od 11. 12. 2019, 

- střednědobý výhled příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice na období 2021 - 2022 schválený 
usnesením zastupitelstva obce č. 17/11 ze dne 10. 12. 2019, zveřejnění elektronickým způsobem  
od 11. 12. 2019, 

- usnesení zastupitelstva obce č. 20/29 ze dne 12. 5. 2020 o schválení účetní závěrky za rok 2019 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice, 

- usnesení zastupitelstva obce č. 20/28 ze dne 12. 5. 2020 o schválení účetní závěrky za rok 2019 
příspěvkové organizace Kulturní zařízení Veřovice, 

- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 14. 10. 2020 u příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice, kontrolované období leden - červen 2020, 

- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 14. 10. 2020 u příspěvkové 
organizace Kulturní zařízení Veřovice, kontrolované období leden - červen 2020, 
 

odměňování členů zastupitelstva obce 
- mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 90, 91, 7, 8 a 9 za období od ledna do října 2020,  
- usnesení zastupitelstva obce č. 2/13 ze dne 27. 11. 2018 o stanovení odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva obce, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 26/9 ze dne 27. 10. 2020 - schválení mimořádné odměny pro člena 

zastupitelstva obce, informace o konání zasedání zastupitelstva obce byla s tímto samostatným bodem 
zveřejněna od 20. 10. do 29. 10. 2020 (mzdový list os. č. 90), 

  
účetní a finanční výkazy  

- výkaz rozvaha sestavený k 31. 10. 2020 v Kč, 
- výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 10. 2020 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 10. 2020 v Kč, 
- obratová předvaha k 31. 10. 2020, 
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2020 v Kč, 
- výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2020 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2020 v Kč, 
- příloha sestavená k 31. 12. 2020, 

 
usnesení  

- usnesení zastupitelstva obce č. 20/27 ze dne 12. 5. 2020 o schválení účetní závěrky obce za rok 2019, 
                                                     
inventarizace majetku a závazků 

- inventarizační zpráva ze dne 29. 1. 2021, 
- plán inventur sestavený dne 25. 11. 2020, včetně jmenování inventarizační komise, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 29/16 ze dne 8. 12. 2020 - zastupitelstvo obce bere plán inventur  

na vědomí, 
- seznam inventurních identifikátorů k inventarizaci majetku a závazků za rok 2020, 
- protokol o proškolení členů inventarizační komise ze dne 21. 12. 2020, 
- inventurní soupisy účtů: 018, 019, 022, 082, 042, 032, 311, 194, 231, 451, 403, 331, 336, 337, 342, 
- vazba zůstatku v pokladním deníku a na účtu 261 - Pokladna k 31. 12. 2020, 
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doplnění informací k projektu „Kanalizace a ČOV obce Veřovice"  
-  obec realizuje akci "Kanalizace a ČOV obce Veřovice" - kromě vlastních zdrojů bude akce financována: 
 
úročenou zápůjčkou v celkové výši Kč 63.628.883,-- 
- zápůjčka byla poskytnuta Státním fondem životního prostředí České republiky,  
- na základě smlouvy č. 18000321 uzavřené dne 4. 7. 2018, 
- schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 6. 2018, 
- finanční prostředky zápůjčky jsou postupně uvolňovány na základě žádostí o platby podle přijatých 

faktur (uvolněné prostředky k 31. 12. 2020 činí Kč 62.331.667,13 – tj. stav účtu 451 – Dlouhodobé 
úvěry), 

- dle přílohy ke smlouvě č. 18000321 jsou splátkovým kalendářem nastaveny čtvrtletní splátky, a to  
se splatností od roku 2022 do roku 2037, 

- v prvním roce splácení, tj. v roce 2022, bude splaceno Kč 4.184.841,87, 
 

dotací z Ministerstva životního prostřední v celkové výši Kč 111.899.071,66 
- dotace byla poskytnuta na základě rozhodnutí, včetně následných změn, 
- schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 8. 2017, 
- finanční prostředky dotace budou postupně uvolňovány na základě žádostí o platby podle přijatých 

faktur, 
- v roce 2020 proinvestována částka Kč 24.865.333,90 (účetní doklad č. 888025 ze dne 31. 12. 2020 - 

zaúčtování částky na dohadný účet a na účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku), 
 
fondy 

fond obnovy vodohospodářského majetku 
- zásady tvorby a použití fondu obnovy vodohospodářského majetku účinné od 1. 12. 2018, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 2/11 ze dne 27. 11. 2018 - zřízení fondu, 
- peněžní prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu, 
- tvorba fondu (z peněžních prostředků z rozpočtu obce) se provádí jednou ročně, 
- účetní doklad č. 16001 ze dne 16. 12. 2020 - tvorba fondu pro rok 2020 ve výši Kč 230.000,--, 

 
sociální fond 
- směrnice sociálního fondu byla schválena radou obce dne 9. 12. 2008, s účinností od 1. 1. 2009, 
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 23. 1. 2018 - plnění pro členy zastupitelstva obce, 
- peněžní prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu, 
- vazba zůstatků účtu 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků a účtu 419 - Ostatní fondy 

k 31. 12. 2020, včetně zdůvodnění rozdílu, 
- účetní doklady č. 12015 ze dne 13. 11. 2020, č. 12016 ze dne 19. 11. 2020, č. 12017 ze dne  

30. 11. 2020, č. 12019 a č. 12020 ze dne 14. 12. 2020, č. 12021 ze dne 16. 12. 2020, č. 12022 ze dne 
29. 12. 2020 a č. 12023 ze dne 30. 12. 2020 (čerpání fondu), 

- č. 12007 ze dne 12. 6. 2020 a č. 12018 ze dne 14. 12. 2020 (příděl do fondu). 
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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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