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 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou,  
 IČ 00298450 za rok 2021 

 

Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2021 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 28. 4. 2021. 
 
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Alexandra Klajmonová 
 

kontrolor pověřený řízením 531/03/2021 2934 

Ing. Radka Smyčková Adamusová 
 

kontrolor 533/03/2021 
 

2865 
 

 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 8. 2021 bylo vykonáno dne 22. 9. 2021.   
 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Úřad Městyse Suchdol nad Odrou. 

 
 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2021 bylo vykonáno dne 23. 2. 2022. 
 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Úřad Městyse Suchdol nad Odrou. 
 
 
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 1. 9. 2021. 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 23. 2. 2022. 
  
 
 
Zástupci územního celku, kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: 

- Ing. Richard Ehler, starosta  
- Zdenka Bergerová, vedoucí finančního odboru 

Čj.: MSK 29950/2022                     

Sp. zn.: 
KON/10478/2021/Sam  
113.1 V5   W 

 

Vyřizuje: Ing. Alexandra Klajmonová  
Telefon: 595 622 307  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz  
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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 "Oprava chodníku Za Nádražím", 
- darovací smlouvy,  
- veřejnoprávní smlouvy,  
- pachtovní smlouva, 
- kupní smlouvy, 
- smlouvy o zřízení věcného břemene, 
- smlouva o výpůjčce, 
- smlouva o dílo "Oprava komunikace Zátiší asfaltovým nátěrem", 
- dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - ÚZ 98071. 

 
 
Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti uvedené ve „Vybraném kontrolním vzorku“. 
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2021 
 
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 2021 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 190.704,42) 

2,04 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 27.880.189,02) 

11,96 % 

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

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 43,16 % 
    

 
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 2020 
  
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl 
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
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D. Jiná upozornění 
 
V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňujeme na: 

- novelu zákona č. 250/2000 Sb., a to ustanovení § 10a odst. 3 písm. f), podle kterého má žádost  
o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahovat mimo jiné údaje o skutečném majiteli právnické 
osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů 
a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li  
se o evidující osobu. V souvislosti s tím doporučujeme prověřit a případně upravit vzory žádostí, které 
poskytujete žadatelům nebo zveřejňujete na svých webových stránkách, 
 

- novou vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, účinnost od 1. 1. 2022. 
 
 
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, pořízené fotokopie. 
 
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 
 
 
Datum vyhotovení: 25. 2. 2022 
 
 

Zprávu zpracovaly: 

Ing. Alexandra Klajmonová, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Radka Smyčková Adamusová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
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Vybraný kontrolní vzorek: 
 
akce "Oprava chodníku Za Nádražím" 

podklady k výběrovému řízení na zhotovitele 
- usnesení rady městyse č. 2021.65.2.f), g) a h) ze dne 7. 6. 2021- schválení vyhlášení veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce "Oprava chodníku Za Nádražím", schválení zadávacích podmínek  
a seznamu firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky,  

- usnesení rady městyse č. 2021.65.4.a) ze dne 7. 6. 2021- jmenování komise pro otevírání, posouzení  
a hodnocení nabídek, 

- zadávací dokumentace ze dne 9. 6. 2021, výzva k podání nabídky ze dne 9. 6. 2021 (seznam 
dodavatelů k oslovení), výzva k podání nabídky ze dne 9. 6. 2021 - doložené e-maily ze dne 9. 6. 2021, 

- jmenování členů komise ze dne 9. 6. 2021, pozvánka na otevírání obálek a první jednání komise ze dne 
16. 6. 2021 (e-mail ze dne 16. 6. 2021), 

- protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 6. 2021 včetně přílohy č. 1 - seznam 
doručených a přijatých nabídek (3 nabídky) vč. potvrzení o přijetí nabídek při osobním doručení ze dne 
21. 6. 2021 a přílohy č. 2 - prohlášení o neexistenci střetu zájmů a mlčenlivosti ze dne 21. 6. 2021, 

- usnesení rady městyse č. 2021.67.2.a) ze dne 30. 6. 2021 - rada městyse rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky (společnost UNISTAD spol. s.r.o.), 

- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 1. 7. 2021, doručenky datové zprávy ze dne 1. 7. 2021 
(3 ks), 

- zápis o předání staveniště ze dne 19. 7. 2021, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem městyse na rok 2021, 
 

smlouva o dílo: 
- smlouva o dílo uzavřená dne 14. 7. 2021 se zhotovitelem UNISTAD spol. s.r.o. na provedení díla  

s názvem "Oprava chodníku Za Nádražím", 
- celková cena díla činí Kč 3.217.308,- včetně DPH, 
- usnesení rady městyse č. 2021.67.1.b) ze dne 30. 6. 2021 (schválení uzavření smlouvy o dílo  

na realizaci stavebních prací s názvem "Oprava chodníku Za Nádražím"), 
- smlouva o dílo zveřejněná na profilu zadavatele dne 15. 7. 2021, 

 
dodatek č. 1: 

- dodatek č. 1 uzavřený dne 20. 9. 2021 se zhotovitelem UNISTAD spol. s.r.o.,  
- změna ceny díla o méně a více práce - nová cena díla činí Kč 3.312.165,82 s DPH, 
- usnesení rady městyse č. 2021.70.2.h) ze dne 13. 9. 2021 (schválení uzavření dodatku č. 1), 
- dodatek č. 1 zveřejněn na profilu zadavatele dne 21. 9. 2021, 

 
účetní doklady: 

- účetní doklady č. 200328 ze dne 7. 9. 2021 (předpis) a č. 102922 ze dne 20. 9. 2021 (úhrada ve výši 
Kč 906.998,87 včetně DPH), 

- účetní doklady č. 200365 ze dne 5. 10. 2021 (předpis) a č. 103437 ze dne 25. 10. 2021 (úhrada ve výši 
Kč 971.385,52 včetně DPH), 

- účetní doklady č. 200003 ze dne 6. 1. 2022 (předpis) a č. 100729 ze dne 31. 1. 2022 (úhrada ve výši 
Kč 1.433.781,15 včetně DPH), 

- výše skutečně uhrazené ceny zveřejněna na profilu zadavatele, 
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příkazní smlouva: 
- příkazní smlouva uzavřená dne 28. 5. 2021 se společností QUANTUM CZ s.r.o. ("příkazník"), městys 

Suchdol nad Odrou - "příkazce", 
- předmětem smlouvy je výkon zadavatelské činnosti - příprava a zajištění průběhu výběrového řízení  

na výběr dodavatele pro akci s názvem "Oprava chodníku Za Nádražím" - dále viz příkazní smlouva, 
- odměna příkazníka je stanovena pevnou částkou ve výši Kč 36.300,- včetně DPH, 
- usnesení rady městyse č. 2021.64.2.i) ze dne 10. 5. 2021 (schválení uzavření příkazní smlouvy), 
- předávací protokol - potvrzení (předání dokumentů výběrového řízení) ze dne 14. 7. 2021, 
- účetní doklady č. 200260 ze dne 14. 7. 2021 (předpis) a č. 102454 ze dne 26. 7. 2021 (úhrada ve výši 

Kč 36.300,- včetně DPH), 
 

darovací smlouvy  
darovací smlouva ze dne 31. 3. 2021 

- darovací smlouva č. FIN/03/2021/DS ze dne 31. 3. 2021 uzavřená s obdarovaným SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Suchdol nad Odrou, městys Suchdol nad Odrou - "dárce", 

- předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši Kč 40.000,-, 
- usnesení zastupitelstva městyse č. 2021.12.3.d)10 ze dne 22. 2. 2021, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem městyse na rok 2021, 
- účetní doklad č. 100990 ze dne 1. 4. 2021, 

 
darovací smlouva ze dne 7. 4. 2021 

- darovací smlouva č. FIN/05/2021/DS ze dne 7. 4. 2021 uzavřená s obdarovaným - Saunový klub, z.s., 
městys Suchdol nad Odrou - "dárce", 

- předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši Kč 48.000,-, 
- usnesení zastupitelstva městyse č. 2021.12.3.d)12 ze dne 22. 2. 2021, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem městyse na rok 2021, 
- účetní doklad č. 101041 ze dne 8. 4. 2021, 

 
darovací smlouva ze dne 1. 4. 2021 

- darovací smlouva č. FIN/02/2021/DS ze dne 1. 4. 2021 uzavřená s obdarovaným - JUNÁK - český 
skaut, středisko Odry, z.s., městys Suchdol nad Odrou - "dárce", 

- předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši Kč 35.000,-, 
- usnesení zastupitelstva městyse č. 2021.12.3.d)9 ze dne 22. 2. 2021, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem městyse na rok 2021, 
- účetní doklad č. 101123 ze dne 15. 4. 2021, 

 
veřejnoprávní smlouvy  

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace č. FIN/05/2021/VPS ze dne 29. 3. 2021 
uzavřená s příjemcem Weastern klub z.s. IČ 22841946, předmětem smlouvy je poskytnutí dotace  
ve výši Kč 290.000,-, z toho neinvestiční dotace ve výši Kč 90.000,- na náklady spojené s realizací 
kulturních a sportovních akcí spolku a investiční dotace ve výši Kč 200.000,- na rekonstrukci klubovny  
s občerstvením u č.p. 100 Kletné, vyúčtování do 15. 2. 2022, schváleno usnesením zastupitelstva 
městyse č. 2021.12.3.d)4 ze dne 22. 2. 2021, žádost o dotaci ze dne 10. 1. 2021, veřejnoprávní 
smlouva zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 8. 4. 2021, účetní doklad č. 100982  
ze dne 31 3. 2021 (poskytnutí dotace), finanční krytí zajištěno schváleným rozpočtem roku 2021 
(paragraf 3429), 
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- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. FIN/01/2021/VPS ze dne 17. 3. 2021 
uzavřená s příjemcem Charita Odry IČ 62351052 předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši  
Kč 160.000,- na zajištěni pečovatelské služby v Suchdole nad Odrou, vyúčtování do 15. 2. 2022, 
schváleno usnesením zastupitelstva městyse č. 2021.12.3.d)6 ze dne 22. 2. 2021, žádost o dotaci  
ze dne 19. 2. 2021, veřejnoprávní smlouva zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup dne  
8. 4. 2021, účetní doklad č. 100894 ze dne 19. 3. 2021 (poskytnutí dotace), finanční krytí zajištěno 
schváleným rozpočtem roku 2021 (paragraf 4359), 
 

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. FIN/03/2021/VPS ze dne 7. 4. 2021 
uzavřená s příjemcem Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA IČ 488808300, předmětem smlouvy je 
poskytnutí dotace ve výši Kč 360.000,- z toho Kč 130.000,- na činnost oddílů, Kč 130.000,-  
na pravidelnou údržbu a provoz zařízení TJ a Kč 100.000,- na mimořádnou údržbu, vyúčtování  
do 15. 2. 2022, schváleno usnesením zastupitelstva městyse č. 2021.12.3.d)3 ze dne 22. 2. 2021, 
žádost o dotaci ze dne 4. 2. 2021, veřejnoprávní smlouva zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dne 8. 4. 2021, účetní doklad č. 101037 ze dne 8. 4. 2021 (poskytnutí dotace), finanční krytí 
zajištěno schváleným rozpočtem roku 2021 (paragraf 3412, 3419), 
 

- účetní doklady č. 373010, č. 373012 a č. 373014 ze dne 31. 12. 2021 - proúčtování dohadu  
na transfery, 

  
pachtovní smlouva ze dne 13. 4. 2021 

- pachtovní smlouva uzavřená dne 13. 4. 2021 s „pachtýřem“ - Lenka Ficbauerová, IČ 87433451, městys 
Suchdol nad Odrou - "propachtovatel", 

- předmět smlouvy specifikován v článku I. smlouvy (části pozemků o výměře 12.375 m2), 
- smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, paušální roční pachtovné činí Kč 4.950,- (s DPH), pachtovné  

na rok 2021 činí Kč 3.567,-, 
- usnesení rady městyse č. 2021.57.2.f) ze dne 1. 2. 2021 (schválení záměru pachtu pozemků), 
- žádost ze dne 13. 1. 2021, záměr zveřejněn od 3. 2. 2021 do 19. 2. 2021, 
- usnesení rady městyse č. 2021.59.2.h) ze dne 22. 2. 2021 (schválení pachtu pozemků) a usnesení rady 

městyse č. 2021.62.2.g) ze dne 12. 4. 2021 (schválení pachtovní smlouvy), 
- účetní doklad č. 311017 ze dne 13. 4. 2021 (předpis), 

 
 kupní smlouva ze dne 21. 1. 2021 

- kupní smlouva ze dne 21. 1. 2021 uzavřená s kupujícím - fyzickou osobou na prodej části pozemku  
p.č. 2/1 (nově p.č. 2/11) v k. ú. Kletné,  

- schváleno usnesením č.  2020.9.3.b) zastupitelstva městyse dne 22. 6. 2020,  
- záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce městyse od 7. 5. 2020 do 22. 5. 2020,  
- vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 27. 1. 2021,  
- výzva k úhradě předpokládaných nákladů řízení ze dne 22. 10. 2020,  
- účetní doklad č. 103538 ze dne 2. 11. 2020 (úhrada nákladů řízení), č. 510148 ze dne 21. 1. 2020 

(úhrada pozemku) a č. 901003 ze dne 27. 1. 2021 (vyúčtování zálohy na prodej a vyřazení z evidence 
majetku), 
 

 kupní smlouva ze dne 13. 12. 2021 
- kupní smlouva ze dne 13. 12. 2021 uzavřená s kupujícím - fyzickou osobou na prodej části pozemku 

parc. č. 412/1 (nově parc. č. 412/4) o výměře 24 m2 v k.ú. Suchdol nad Odrou, městys Suchdol  
nad Odrou - "prodávající",  

- dohodnutá kupní cena činí Kč 1.728,-, 
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- usnesení zastupitelstva městyse č. 2021.12.3.g) ze dne 22. 2. 2021, 
- záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce městyse od 7. 12. 2020 do 23. 12. 2020, 
- vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právním účinky k 16. 12. 2021, 
- žádost o koupi pozemku ze dne 2. 11. 2020 (na stavbu řadové garáže), 
- výzva k úhradě předpokládaných nákladů řízení ze dne 20. 7. 2021, 
- účetní doklady č. 311027 ze dne 20. 7. 2021, č. 511404 ze dne 18. 8. 2021, č. 511996 ze dne  

13. 12. 2021 a č. 901024 ze dne 16. 12. 2021, 
- pravidla pro prodej pozemků za účelem stavby - schváleno usnesením zastupitelstva městyse č. 6.3.f)  

ze dne 24. 6. 2015 (ceník pro prodej pozemků), 
 
kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti ze dne 21. 9. 2021 

- kupní smlouva ze dne 21. 9. 2021 uzavřená s prodávajícím a oprávněnou ze služebnosti společností 
AGROSUMAK a.s., městys Suchdol nad Odrou - "kupující a povinný ze služebnosti", 

- předmětem kupní smlouvy je pozemek parc. č. 1907/75, 
- cena za předmět koupě činí Kč 19.096,-, 
- usnesení zastupitelstva městyse č. 2021.13.3.d) ze dne 26. 4. 2021 a usnesení rady městyse  

č. 2021.70.2.i) ze dne 13. 9. 2021, 
- vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právním účinky k 22. 9. 2021, 
- účetní doklady č. 300030 ze dne 21. 9. 2021, č. 103037 ze dne 6. 10. 2021 a účetní doklad č. 901016 

ze dne 22. 9. 2021, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem městyse na rok 2021, 

 
smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 30. 12. 2020 

- smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě čj. UZSVM/ONJ/6492/2020-ONJM-2/2020-Tr uzavřená dne 
30. 12. 2020 s povinným: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, městys 
Suchdol nad Odrou - strana "oprávněná", 

- služebné pozemky specifikovány v článku I. smlouvy, povinný zřizuje touto smlouvou ke služebným 
pozemkům služebnost inženýrské sítě spočívající v právu oprávněného zřídit, provozovat a udržovat 
inženýrskou síť - kanalizace a ČOV náležející ke stavbě: "Kanalizace a ČOV Suchdol nad Odrou -  
II. etapa" - dále viz smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě,  

- služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence inženýrské sítě za jednorázovou úplatu ve výši 
Kč 15.604,-  

- usnesení rady městyse č. 2020.54.2.k) ze dne 7. 12. 2020, 
- účetní doklady č. 300007 ze dne 19. 1. 2021, č. 100301 ze dne 20. 1. 2021 a č. 901005 ze dne  

31. 3. 2021, 
  
smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 20. 1. 2021 

- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-8024507 uzavřená dne 20. 1. 2021 s ČEZ 
Distribuce, a.s. zastoupená na základě plné moci firmou ARPEX MORAVA s.r.o. (strana "oprávněná") 
týkající se pozemku parc. č. 1907/10 v k.ú. Suchdol na Odrou, městys Suchdol nad Odrou - strana 
"povinná", 

- obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci - bližší specifikace viz smlouva  
o zřízení věcného břemene, 

- věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,- + DPH  
v zákonné výši,  

- usnesení rady městyse č. 2021.56.2.h) ze dne 11. 1. 2021 (schválení uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene), 
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- vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 15. 2. 2021, evidenční 
karta majetku (pozemek zaúčtován na samostatný analytický účet již v minulosti), 

- účetní doklady č. 830009 ze dne 1. 3. 2021 a č. 100980 ze dne 31. 3. 2021, 
 
smlouva o výpůjčce ze dne 8. 6. 2021 

- smlouva o výpůjčce uzavřená dne 8. 6. 2021 s vypůjčitelem Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Kolonie za školou, městys Suchdol nad Odrou – "půjčitel", 

- předmět výpůjčky specifikován v článku I. Smlouvy, 
- půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky k užívání (spoluužívání) za účelem provozování 

činnosti Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kolonie za školou, 
- půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky na dobu neurčitou počínaje dnem účinnosti smlouvy, 
- usnesení rady městyse č. 2021.56.2.f) ze dne 11. 1. 2021 (schválení záměru výpůjčky), 
- žádost o výpůjčku ze dne 3. 1. 2021 
- záměr zveřejněn od 23. 4. 2021 do 10. 5. 2021,  
- usnesení rady městyse č. 2021.64.2.e) ze dne 10. 5. 2021 (schválení uzavření smlouvy o výpůjčce), 

 
smlouva o dílo ze dne 21. 9. 2021 

- smlouva o dílo uzavřená dne 21. 9. 2021 se zhotovitelem ROADMEDIC s.r.o. na akci "Oprava 
komunikaci Zátiší asfaltovým nátěrem", městys Suchdol nad Odrou - "objednatel", 

- cena díla činí Kč 469.260,- bez DPH (cena celkem DPH činí Kč 567.804,60), 
- usnesení rady městyse č. 2021.70.2.n) ze dne 13. 9. 2021 včetně zápisu, 
- účetní doklady č. 200469 ze dne 2. 12. 2021 (předpis) a č. 103828 ze dne 3. 12. 2021 (úhrada ve výši 

Kč 567.804,60 včetně DPH), 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem městyse na rok 2021, 

 
dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - ÚZ 98071 

- účetní doklad č. 940031 ze dne 6. 9. 2021 ve výši Kč 62.000,- (příjem dotace), 
- předběžné vyúčtování dotace ze dne 15. 11. 2021 včetně účetních dokladů a dohod o provedení práce 

(2) ze dne 1. 9. 2021,  
- účetní doklad č. 600042 ze dne 31. 12. 2021 - vyúčtování skutečně použité dotace ve výši Kč 51.565,-, 
- rozpočtové krytí zajištěno rozpočtovým opatřením č. R19 (schváleno radou městyse dne 13. 9. 2021, 

usnesení č. 2021.70.2.e), zveřejněno na internetových stránkách městyse dne 23. 9. 2021), 
- finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo 

státních finančních aktiv v roce 2021 ze dne 31. 1. 2021 (vratka Kč 10.435,-, účetní doklad č. 100743 
ze dne 31. 1. 2022), 
 

rozpočet a závěrečný účet 
- pravidla rozpočtového provizoria městyse na rok 2021 schválená usnesením zastupitelstva městyse  

č. 2020.11.3.e) ze dne 16. 12. 2020, 
- rozpočet městyse na rok 2021 schválen usnesením zastupitelstva městyse č. 2022.12.3.c) ze dne  

22. 2. 2021 a zveřejněn na internetových stránkách městyse dne 5. 3. 2021, návrh zveřejněn na úřední 
desce a internetových stránkách městyse od 5. 2. 2021 do 22. 2. 2021, 

- střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky 2021 a 2022 schválen usnesením zastupitelstva městyse 
č. 2020.8.3.f) ze dne 24. 2. 2020 a zveřejněn na internetových stránkách dne 6. 3. 2020, návrh 
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách městyse od 7. 2. 2020 do 24. 2. 2020, 

- střednědobý výhled rozpočtu městyse do roku 2023 schválen usnesením zastupitelstva městyse  
č. 2021.12.3.e) ze dne 22. 2. 2021 a zveřejněn na internetových stránkách dne 5. 3. 2021, návrh 
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách městyse od 5. 2. 2021 do 22. 2. 2021, 
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- závěrečný účet městyse za rok 2020 schválen usnesením zastupitelstva městyse č. 2021.14.3.d) ze dne 
21. 6. 2021, a to bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách městyse dne 23. 6. 2021, návrh 
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách městyse od 3. 6. 2021 do 22. 6. 2021, 

  
zřízená příspěvková organizace 

- usnesení rady městyse č. 2021.61.2.a) ze dne 22. 3. 2021 o schválení účetní závěrky sestavené  
k 31. 12. 2020 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou,  

- sdělení závazného ukazatele (výše neinvestičního příspěvku na provoz Kč 4.800.000,-) z rozpočtu 
městyse na rok 2021 příspěvkové organizaci ze dne 1. 3. 2021, 

- sdělení závazného ukazatele (výše neinvestičního příspěvku na opravu kotelny Kč 2.500.000,- a výše 
investičního transferu na Stavební úpravy 1. NP na MŠ Kč 2.250.000,-) z rozpočtu městyse na rok 2021 
příspěvkové organizaci ze dne 16. 8. 2021, 

- protokol č. VSK/2021/1/Suchdol n O. o provedení následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2020 
u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou ze dne 22. 2. 2021,  
bez nápravných opatření, 
 

pořízení travní traktorové sekačky STARJET UJ 102-23 
- travní traktorová sekačka STARJET UJ 102-23 - inv. č. 5272, účetní doklad č. 200261 ze dne  

15. 7. 2021 - předpis závazku a zařazení do majetku a č. 102404 ze dne 21 7. 2021 - platba, 
- protokol o zařazení hmotného dlouhodobého majetku do užívání ze dne 15. 7. 2021, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem pro rok 2021, 
- průzkum trhu na internetu, vybrána firma AGROCAR s.r.o., cena Kč 139.900,- včetně DPH, objednávka 

ze dne 14. 7. 2021, 
 

pořízení majetku 
- schodiště k římskokatolické faře - inv. č. 5271, účetní doklad č. 200255 ze dne 12. 7. 2021 - předpis 

závazku a zařazení do majetku a č. 102365 ze dne 19 7. 2021 - platba, 
- objednávka ze dne 15. 4. 2021, 
- protokol o zařazení hmotného dlouhodobého majetku do užívání ze dne 15. 7. 2021, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem pro rok 2021, 

 
- sklad OHKP (zámečnická dílna) - technické zhodnocení (plynové topení - kondenzační kotel Wolf) -  

inv. č. 1627, účetní doklady č. 200508 ze dne 21. 12. 2021, č. 200516 ze dne 28. 12. 2021 - předpisy 
závazku, č. 901032 ze dne 28. 12. 2021 (zařazení do majetku), č. 104004 ze dne 22. 12. 2021,  
č. 104027 ze dne 29. 12. 2021 - platby, 

- objednávka ze dne 23. 3. 2021, 
- protokol o zařazení hmotného dlouhodobého majetku do užívání ze dne 28. 2. 2021, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem pro rok 2021, 

  
odměňování členů zastupitelstva městyse 

- mzdové listy členů zastupitelstva městyse os. č. 58, 60, 607, 602, 608, 609, 603 a 611 za období  
od ledna 2021 do srpna 2021, 

- usnesení zastupitelstva městyse č. 2019.7.3.e) ze dne 16. 12. 2019 stanovení odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva městyse s účinností od 1. 1. 2020, 

- směrnice č. 3/2019 - Tvorba a použití prostředků sociálního fondu schválený usnesením zastupitelstva 
městyse č. 2019.7.3.g) ze dne 16. 12. 2019 s účinností od 1. 1. 2020, 

- mzdové listy členů zastupitelstva městyse os. č. 58, 60, 607, 602, 608, 609, 603 a 611 za období  
od září 2021 do prosince 2021, 
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účetnictví a výkazy  

- výkaz rozvaha k 31. 8. 2021, 
- výkaz zisku a ztráty k 31. 8. 2021, 
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 8. 2021, 
- usnesení zastupitelstva městyse č. 2021.14.3.e) ze dne 21. 6. 2021 – schválení účetní závěrky městyse 

za rok 2020, 
- výkaz rozvaha k 31. 12. 2021, 
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021, 
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 12. 2021, 

 
sociální fond 

- rozpočet sociálního fondu byl schválen v rámci rozpočtu městyse na rok 2021, 
- směrnice č. 3/2019 - Tvorba a použití prostředků sociálního fondu schválena usnesením zastupitelstva 

městyse č. 2019.7.3.g) ze dne 16. 12. 2019 s účinností od 1. 1. 2020, 
- vazba zůstatku účtů 419 - Ostatní fondy (Kč 540.475,73), 236 - Běžné účty fondů územních 

samosprávných celků (Kč 540.475,73) k 31. 8. 2021, 
- účetní doklady č. 17008 ze dne 9. 4. 2021, č. 17010 a č. 170011 ze dne 31. 5. 2021, č. 7012  

a č. 17013 ze dne 29. 6. 2021, 
- vazba zůstatku účtu 419 - Ostatní fondy (Kč 546.918,73), 236 - Běžné účty fondů územních 

samosprávných celků (Kč 546.918,73) k 31. 12. 2021, 
                                    
inventarizace majetku a závazků 

- písemnosti k inventarizaci majetku a závazků ke dni 31. 12. 2021 (plán inventur za rok 2021 schválený 
radou městyse dne 13. 9. 2021, usnesení č. 2021.70.2.r) včetně jmenování inventarizačních komisí, 
presenční listina - proškolení členů inventarizačních komisí ze dne 18. 10. 2021, vnitřní směrnice  
č. 1/2021 o inventarizaci, účinná od 21. 9. 2021, metodický pokyn starosty č. 1/2021/Be pro členy 
inventarizačních komisí ze dne 13. 9. 2021, inventurní soupisy účtů 019, 032, 069, 231, 236, 311, 321, 
335, 419, 451 a 459, inventarizační zpráva pro rok 2021 ze dne 4. 2. 2022). 
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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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