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 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rybí,  
 IČ 00600741 za rok 2021 

 

Přezkoumání hospodaření obce 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 23. 6. 2021. 
 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 7. 2021 bylo vykonáno dne 19. 8. 2021 kontrolní skupinou ve složení:   

Jméno, příjmení Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č. 

Ing. Miroslava Šlégrová kontrolor pověřený řízením 534/03/2021 2569 
Ing. Lenka Procházková kontrolor 537/03/2021 3907 

 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Rybí. 
 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2021 bylo vykonáno dne 3. 2. 2022 kontrolní skupinou 
ve složení: 

Jméno, příjmení Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č. 

Ing. Lenka Procházková kontrolor pověřený řízením 537/03/2021 3907 
Ing. Alexandra Klajmonová kontrolor 531/03/2021 

 
2934 

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

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 29. 7. 2021. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 3. 2. 2022. 
 
Zástupci územního celku, kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: 

- Marie Janečková, starostka  
- Jaroslava Honešová, účetní 

Čj.: MSK  20759/2022                       

Sp. zn.: 
KON/13949/2021/Sam  
113.1 V5   V 

 

Vyřizuje: Ing. Lenka Procházková  
Telefon: 595 622 576  
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 „Úprava interiéru prostor, výměna osvětlení a kotlů v základní škole v obci Rybí“, 
- akce „Pumptracková dráha Rybí“, 
- akce "Pořízení mobiliáře do sálu kulturního domu Beseda" - dokontrolování písemnosti z minulých let, 
- nemovitý majetek obce, 
- pořízení majetku obce. 

 
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. 
 

 byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 
nedostatků uvedených pod písmenem c) 

- zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích 
změn a dodatků v souladu se zákonem. 

 
 
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 0,00) 

0,69 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 27 474 699,04) 

18,69 % 

 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    96,60 % 
  

 
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 10.409 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            520 tis. Kč 
 
Výši dluhu ovlivnilo zejména přijetí dlouhodobých úvěrů: 

- smlouva o úvěru č. 10058/17/LCD ze dne 9. 5. 2017 uzavřená s Českou spořitelnou a.s. ve výši  
Kč 27.000.000,-- na financování rekonstrukce budovy sokolovny včetně úpravy přilehlého areálu  
v Rybí, roční splátky celkem ve výši Kč 3.000.000,--, 

- smlouva o úvěru registrační číslo 99023395027 ze dne 23. 7. 2019 uzavřená s Komerční bankou, a.s. 
ve výši Kč 15.000.000,-- na financování projektu "Rybí - likvidace odpadních vod", roční splátky celkem 
ve výši Kč 1.500.000,--. 
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Vzhledem k tomu, že nastavené roční splátky převyšují zákonnou povinnost umořování dluhu, 
nevyplývá z takto nastavených splátek riziko dalšího zadlužení. 
 
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. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření  
za rok 2021 
 
B.1  
V rámci přezkoumání hospodaření byl ověřen postup uveřejňování smluv uzavřených na veřejné zakázky včetně 
všech jejich změn a dodatků na profilu zadavatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., a to do 15 dnů  
od jejich uzavření. Bylo zjištěno, že: 
- smlouva o dílo č. 2/2021 ze dne 14. 6. 2021 se společností Hydro Gas Manufacture, s.r.o., IČ 26792699,  
na akci „Pumptracková dráha Rybí“ na Kč 911.988,- bez DPH byla zveřejněna na profilu zadavatele až dne  
19. 8. 2021, 
- dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1/2021 ze dne 23. 8. 2021 se společností NH stavby s.r.o.,  
IČ 28980697, na akci „Úprava interiéru prostor, výměna osvětlení a kotlů v základní škole v obci Rybí“  
na celkem Kč 2.687.353,66 bez DPH byl zveřejněn na profilu zadavatele až dne 16. 9. 2021. 
Zjištěný stav není v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb. 
  
 
 

C. 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. 
  
 
 

D. Upozornění 
 

- Upozorňujeme na skutečnost, že zjištění uvedené v bodu B.1 bude v souladu s § 25 zákona 
č. 255/2012 Sb. předáno orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě 
zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky. 

 
 
 

E. 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 
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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. 
 
 
Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. přijmout opatření  
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat  
o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů  
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 
 
Územní celek je dále povinen podle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v požadované písemné 
informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu  
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou 
zprávu zaslat. 
 
Nesplnění těchto povinností je podle § 14 zákona č. 420/2004 Sb. přestupkem, za který lze uložit 
pokutu až do výše 50 000 Kč. 
  
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, popř. převzaté stejnopisy, 
jsou uvedeny ve Vybraném kontrolním vzorku.   
 
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 
 
 
 
Datum vyhotovení: 4. 2. 2022 
 
 
 
Zprávu zpracovaly: 

Ing. Lenka Procházková, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Alexandra Klajmonová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Miroslava Šlégrová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření 
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Vybraný kontrolní vzorek: 
 
akce „Úprava interiéru prostor, výměna osvětlení a kotlů v základní škole v obci Rybí“ 

- smlouva o dílo č. 1/2021 uzavřená dne 12. 4. 2021 s vybraným dodavatelem NH stavby s.r.o.,  
IČ 28980697, předmět smlouvy je „Úprava interiéru prostor, výměna osvětlení a kotlů v Základní škole 
v obci Rybí“ za cenu Kč 2.776.999,- bez DPH (Kč 3.360.168,79 s DPH), termín realizace do 70 dnů  
od odeslání písemného oznámení, smlouva schválená usnesením rady obce č. 530/63/2021 ze dne  
9. 4. 2021 a zveřejněná ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele dne 12. 4. 2021,  

- účetní doklad č. 200167 ze dne 13. 7. 2021 (přijatá faktura), č. 100174 ze dne 16. 7. 2021 (úhrada),  
č. 200192 ze dne 5. 8. 2021 (faktura přijatá),  

- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2021 a rozpočtovým opatřením č. 4/2021, schváleným 
zastupitelstvem obce dne 9. 6. 2021, usnesení č. 209/14/2021 a zveřejněným na internetových 
stránkách obce v části úřad, sekci dokumenty OÚ dne 16. 6. 2021,  

- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (výzva k podání nabídky – Zadávací dokumentace  
ze dne 20. 3. 2021, osloveni 3 dodavatelé emailem dne 20. 3. 2021, zadávací dokumentace včetně 
výběru dodavatelů k oslovení schválena usnesením rady obce č. 499/59/2021 ze dne 8. 2. 2021, 
protokol o otevírání nabídek ze dne 8. 4. 2021, zpráva o hodnocení nabídek ze dne 8. 4. 2021, čestné 
prohlášení ke střetu zájmů člena komise ze dne 8. 4. 2021, výsledek veřejné zakázky schválila rada 
obce usnesením č. 530/63/2021 ze dne 9. 4. 2021, oznámení o výsledku posouzení a hodnocení 
nabídek ze dne 12. 4. 2021, písemná zpráva zadavatele ze dne 12. 4. 2021, oznámení o výsledku 
veřejné zakázky zasláno emailem dne 12. 4. 2021), 

- dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1/2021 ze dne 23. 8. 2021 (fotokopie), předmět dodatku – změna 
rozsahu díla (více/méně práce a termín dokončení), cena díla v celkové výši Kč 2.687.353,66 bez DPH, 
termín dokončení a odevzdání díla do 14. 9. 2021, dodatek schválen usnesením rady obce č. 
591/72/2021 ze dne 23. 8. 2021, dodatek zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek na profilu 
zadavatele dne 16. 9. 2021 (fotokopie), 

- předávací protokol ze dne 16. 9. 2021, 
- účetní doklady č. 100195 ze dne 9. 8. 2021 (úhrada), č. 200240 ze dne 20. 9. 2021 (faktura přijatá), 

č. 130032 ze dne 24. 9. 2021 (úhrada), č. 120021 ze dne 20. 9. 2021 (zařazení majetku do užívání), 
inv. č. 2000017, 

další náklady na realizaci akce  
- administrace veřejné zakázky - objednávka ze dne 9. 2. 2021 s firmou Ing. Ladislav Grog,  

IČ 01552929, na administraci veřejné zakázky malého rozsahu pro stavební zakázku „Rekonstrukce 
interiéru základní školy“, za cenu Kč 24.000,- bez DPH, schváleno usnesením rady obce č. 498/59/2021 
ze dne 8. 2. 2021, 

- zpracování projektové žádosti o dotaci - účetní doklad č. 200041 ze dne 8. 3. 2021 (faktura přijatá),  
č. 100066 ze dne 12. 3. 2021 (úhrada), smlouva o dílo ze dne 15. 12. 2020 s Regionální rozvojovou 
agenturou Východní Moravy, IČ 45659176, předmět smlouvy zpracování projektové žádosti, 
poradenství a administrace k žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem „Úprava interiéru prostor, 
výměna osvětlení a kotlů v základní škole v obci Rybí“ ze celkovou cenu Kč 50.000,- bez DPH, dodatek 
č. 1  ke smlouvě o dílo ze dne 7. 4. 2021, předmět smlouvy rozšíření smluvního vztahu v podobě 
podání žádosti o dotaci do dotačního titulu Ministerstva financí, za uvedenou činnost náleží odměna  
Kč 17.000,- bez DPH, schváleno usnesením rady obce č. 516/61/2021 ze dne 22. 3. 2021, 

- účetní doklady č. 200126 ze dne 17. 5. 2021 (faktura přijatá), č. 100134 ze dne 22. 5. 2021 (úhrada), 
č. 900024 ze dne 30. 9. 2021 (opravný doklad), 

spolufinancování 
- registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace doručena dne 10. 12. 2021, id. č. 298D228009375, 

poskytovatel – Ministerstvo financí, typ dotace – ex ante, účel dotace –„Úprava interiéru prostor, 
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výměna osvětlení a kotlů v základní škole v obci Rybí čp. 110“, financování – účast státního rozpočtu 
v max. výši Kč 3.021.028,- z celkové výše Kč 3 356.698,-, závěrečné vyhodnocení akce do 30. 6. 2022, 
účetní doklady č. 130048 ze dne 17. 12. 2021 (příjem zálohy), č. 140020 ze dne 17. 12. 2021 (dohad), 

 
akce „Pumptracková dráha Rybí“ 

- smlouva o dílo č. 2/2021 se společností Hydro Gas Manufacture, s.r.o., IČ 26792699, na akci 
„Pumptracková dráha Rybí“ na Kč 911.988,- bez DPH (Kč 1.103.505,-) ze dne 14. 6. 2021,  

- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2021 a rozpočtovým opatřením č. 4, 
schváleným zastupitelstvem obce dne 9. 6. 2021, usnesení č. 209/14/2021 a zveřejněným  
na internetových stránkách obce, v části úřad, sekci dokumenty OÚ dne 16. 6. 2021, 

- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (rada obce dne 3. 5. 2021, usnesením č. 543/65/2021 
schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na stavbu „Pumptracké dráhy Rybí“ a schvaluje vyzvat uchazeče  
k podání nabídky, výzva k předložení cenové nabídky ze dne 3. 5. 2021 – oslovení mailem dne  
4. 5. 2021, zadávací podmínky k podání nabídky ze dne 3. 5. 2021, protokol o jednání hodnotící komise 
ze dne 17. 5. 2021, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17. 5. 2021, oznámení o výsledku 
výběrového řízení ze dne 19. 5. 2021, písemná zpráva zadavatele ze dne 17. 5. 2021, oznámení  
o výsledku veřejné zakázky ze dne 19. 5. 2021 mailem, rada obce dne 17. 5. 2021 usnesením  
č. 554/66/2021 schválila vítěze veřejné zakázky – společnost Hydro Gas manufacture, s.r.o.), 

- dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2/2021 ze dne 6. 10. 2021, předmět dodatku – změna ceny díla 
v souvislosti s navýšením pozemních prací souvisejících s odvozem přebytečné zeminy ze staveniště, 
cena díla v celkové výši Kč 911.988,- bez DPH (Kč 1.122.623,48 vč. DPH), dodatek schválen usnesením 
rady obce č. 613/75/2021 ze dne 4. 10. 2021, dodatek zveřejněn ve věstníku veřejných zakázek 
na profilu zadavatele dne 11. 10. 2021, 

- protokol o předání a převzetí díla ze dne 11. 10. 2021, 
- skutečně uhrazená cena zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele 

dne 26. 10. 2021, 
- účetní doklady č. 200276 ze dne 22. 10. 2021 (předpis), č. 1300037 ze dne 25. 10. 2021 (úhrada), 

č. 120032 ze dne 11. 10. 2021 (zařazení do majetku), inv. č. 2000176, 
další náklady na realizaci akce 
- projektová dokumentace - účetní doklady č. 200004 ze dne 13. 1. 2021 – předpis závazku, č. 100019  

ze dne 19. 1. 2021 – platba, objednávka ze dne 20. 11. 2020, cenová nabídka ze dne 19. 10. 2020, 
rada obce dne 5. 10. 2020, usnesením č. 440/52/2020 schvaluje zadávací podmínky pro zpracování 
projektové dokumentace pumtrackové dráhy a oslovení firem k podání nabídky, rada obce dne  
19. 10. 2021, usnesením č. 444/53/2021 schvaluje dodavatele projektové dokumentace – společnost 
Hydro gas manufacture s.r.o. za Kč 60.500,- bez DPH, fakturace souhlasí na objednávku, 

- účetní doklad č. 900031 ze dne 1. 10. 2021 (opravný doklad), 
 
akce "Pořízení mobiliáře do sálu kulturního domu Beseda" - dokontrolované písemnosti 
z minulých let 

- kupní smlouva na prodej movitých věcí ze dne 20. 12. 2020 uzavřená s prodávajícím - RESSED s.r.o., 
obec Rybí na pořízení mobiliáře do sálu kulturního domu (židle typ SM-101) počet 170 ks za celkovou 
cenu Kč 296.842,04 včetně DPH,  

- účetní doklad č. 100008 ze dne 7. 3. 2021 – platba, č. 200053 ze dne 17. 3. 2021 – zúčtování zálohy, 
č. 200054 ze dne 12. 3. 2021 – předpis závazku, č. 100072 ze dne 18. 3. 2021 – platba, č. 900013  
ze dne 5. 7. 2021 – zařazení do majetku, fakturace souhlasí na kupní smlouvu, inv. č. 5000412 - 581, 

- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2021, 
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dotace 
- dohoda o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním 

fondem na modernizaci interiéru kulturního domu Beseda ve výši Kč 245.324,-, tj. 80% uznatelných 
nákladů ze dne 27. 5. 2021, 

- dotace schválená radou obce dne 17. 5. 2021, usnesení č. 545/66/2021,  
- žádost o dotaci ze dne 14. 9. 2020, 
- protokol o kontrole č. 010010088 ze dne 17. 8. 2021, 
- účetní doklad č. 130029 ze dne 6. 9. 2021 (příjem dotace), 

 
nemovitý majetek obce 

- darovací smlouva č. NJ/184/j/20020/Ja s Moravskoslezským krajem na pořízení pozemků darem  
p.č. 1707/19, 1707/20, 1707/9, 1717/8 a 1717/9 v k.ú. Rybí ze dne 5. 2. 2021, dar schválen 
zastupitelstvem obce dne 16. 9. 2020, usnesení č. 156/10/2020, právní účinky ze dne 10. 3. 2021, 
účetní doklad č. 110002 ze dne 10. 3. 2021 – zařazení do majetku, 

- kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 934/1 v k.ú. Rybí ze dne 23. 7. 2021, záměr prodeje pozemku 
zveřejněn od 24. 5. do 8. 6. 2021 a prodej schválen zastupitelstvem obce dne 9. 6. 2021, usnesení  
č. 211/14/2021, právní účinky ze dne 26. 7. 2021, účetní doklad č. 110003 ze dne 9. 6. 2021 – 
přecenění na reálnou hodnotu, č. 110005 ze dne 26. 7. 2021 – vyřazení z majetku a zrušení ocenění 
reálnou hodnotou, č. 300021 ze dne 23. 7. 2021 – předpis pohledávky, č. 400559 ze dne 23. 7. 2021 - 
platba, 

- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8019279/4 ze dne 25. 8. 2021 s ČEZ 
Distribuce, a. s. („oprávněný“) na pozemek parc.č. 1685/1 v k.ú. Rybí, předmět – umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu, výměnu 
a modernizaci (čl. III. smlouvy), za jednorázovou náhradu Kč 5.000,- bez DPH, schváleno usnesením 
rady obce č. 587/2021 ze dne 23. 8. 2021, účetní doklady č. 300031 ze dne 24. 11. 2021 (předpis), 
č. 100317 ze dne 23. 12. 2021 (úhrada), č. 110007 ze dne 20. 10. 2021 (změna analytiky), 

 
pořízení majetku obce 

- radiostanice vozidlová – inv. č. 2000173, radiostanice ruční – inv. č. 2000174 a 175, nabíječ 
jednonásobný – inv. č. 5000410 a 411, účetní doklad č. 120013 - 120016 ze dne 1. 7. 2021 – zařazení 
do majetku, smlouva o bezúplatném převodu majetku s ČR – Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje na pořízení majetku darem ze dne 4. 6. 2021, o pořízení majetku rozhodla 
rada obce dne 17. 5. 2021, usnesení č. 548/66/2021,  

- robotický vysavač – inv. č. 5000405, účetní doklad č. 400358 ze dne 26. 4. 2021 – platba a zařazení  
do majetku, 

- křovinořez – inv. č. 500408, účetní doklad č. 200184 ze dne 21. 7. 2021 – předpis závazku, č. 100183 
ze dne 27. 7. 2021 – platba a zařazení do majetku, 

- svářečka – inv. č. 500401, účetní doklad č. 100005 ze dne 5. 1. 2021 – platba a zařazení do majetku, 
- zásahová obuv – inv. č. 500403 a 500582, účetní doklad č. 100005 ze dne 5. 1. 2021 - platba  

a zařazení do majetku, 
 
rozpočet  

- střednědobý výhled rozpočtu obce Rybí na roky 2021 – 2030 schválen zastupitelstvem obce dne  
19. 2. 2020, usnesení č. 126/8/2020 a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřad, sekci 
dokumenty OÚ dne 16. 3. 2020, 

- pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 schválená zastupitelstvem obce dne 9. 12. 2020, 
usnesení č. 172/11/2020 a zveřejněna na internetových stránkách obce v části úřad, sekci dokumenty 
OÚ dne 28. 12. 2020, 
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- návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 1. 2. do 18. 2. 2021,  
- rozpočet obce na rok 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 17. 2. 2021, usnesení č. 189/12/2021 

 a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřad, sekci dokumenty OÚ dne 12. 3. 2021, 
- návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce 

od 24. 5. do 10. 6. 2021, 
- závěrečný účet obce za rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 9. 6. 2021, usnesení  

č. 212/14/2021 a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřad, sekci dokumenty OÚ dne 
25. 6. 2021, 

- účetní závěrka obce za rok 2020 schválená zastupitelstvem obce dne 9. 6. 2021, usnesení  
č. 213/14/2021, 

 
odměňování 

- usnesení zastupitelstva obce č. 21 ze dne 5. 12. 2018 - stanovení odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva obce s účinností od 6. 12. 2018, 

- mzdové listy členů zastupitelstva obce za období 1-7/2021 (osobní č. 12, 27, 61, 136, 100, 160, 162, 
163, 166, 192, 243, 244, 245, 246, 247), 

- mzdové listy členů zastupitelstva obce za období 8-12/2021 (osobní č. 12, 27, 61, 136, 100, 160, 162, 
163, 166, 192, 243, 244, 245, 246, 247), 

 
účetnictví a výkazy  

- výkaz rozvaha sestavený k 31. 7. 2021 v Kč, 
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31. 7. 2021 v Kč,  
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 7. 2021 v Kč, 
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2021 v Kč, 
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2021 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2021 v Kč, 

 
inventarizaci majetku a závazků obce k 31. 12. 2021 

- plán inventur schválený usnesením rady obce č. 651/80/2021 ze dne 13. 12. 2021, 
- protokol o proškolení členů inventarizační komise jmenovaných k provedení inventarizace majetku obce 

k 31. 12. 2021 ze dne 16. 12. 2021, 
- zpráva inventarizační komise za rok 2021 ze dne 1. 2. 2021, inventurní soupisy účtů 231, 236, 261, 

331, 336, 337, 419 k 31. 12. 2021, 
 
darovací smlouvy 

- darovací smlouva se společností Kokejn s.r.o., na poskytnutí finančního daru ve výši Kč 10.000,- ze dne 
15. 3. 2021, o uzavření smlouvy rozhodla rada obce dne 22. 2. 2021, usnesení č. 504/60/2021, účetní 
doklady č. 100072 ze dne 18. 3. 2021 – platba, č. 600004 ze dne 15. 3. 2021 – předpis závazku, 
žádost o dar ze dne 9. 2. 2021, 

  
veřejnoprávní smlouvy 

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rybí ze dne  
10. 3. 2021 uzavřená s příjemcem TJ Rybí z.s. ve výši Kč 150.000,-, dotace je poskytována na pokrytí 
nákladů spojených s činností TJ a provozem a údržbou majetku TJ Rybí v roce 2021, vyúčtování dotace 
do 15. 1. 2022, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 190/12/2021, smlouva zveřejněna  
na úřední desce dne 15. 3. 2021, žádost o dotaci ze dne 29. 1. 2021, účetní doklad č. 100110 ze dne 
30. 4. 2021, rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu obce na rok 2021 (OdPa 3419), 
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- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rybí ze dne  
7. 7. 2021 uzavřená s příjemcem Profi-účetní.cz s.r.o. ve výši Kč 150.000,-, dotace je poskytována  
na pokrytí nákladů na provoz pobočky pošty Partner Rybí v roce 2021, vyúčtování dotace  
do 31. 12. 2021, schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 208/14/2021 ze dne 9. 6. 2021, smlouva 
zveřejněna na úřední desce dne 30. 7. 2021, žádost o dotaci ze dne 23. 3. 2021, účetní doklad  
č. 100183 ze dne 27. 7. 2021, rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu obce na rok 2021  
(OdPa 6171), 

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rybí ze dne 
10. 3. 2021 uzavřená s příjemcem TJ Rybí z.s, - účetní doklad č. 140011 ze dne 31. 12. 2021 
(vyúčtování dotace), 

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rybí ze dne 
7. 7. 2021 uzavřená s příjemcem Profi-účetní.cz s.r.o. - účetní doklad č. 140009 ze dne 31. 12. 2021 
(vyúčtování dotace),  
 

příspěvkové organizace 
- účetní závěrka za rok 2020 Základní školy Adolfa Zábranského Rybí, příspěvkové organizace schválená 

radou obce dne 9. 4. 2021, usnesení č. 527/63/2021, 
- účetní závěrka za rok 2020 Mateřské školy Rybí, příspěvkové organizace schválená radou obce dne  

3. 5. 2021, usnesení č. 540/65/2021,  
- sdělení výše příspěvku na provoz pro Základní školu Adolfa Zábranského, Rybí, příspěvkovou organizaci 

ze dne 24. 2. 2021 
- sdělení výše příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Rybí, příspěvkovou organizaci ze dne  

24. 2. 2021, 
- protokol o veřejnosprávní kontrole vykonané v příspěvkové organizaci Základní škola Adolfa 

Zábranského Rybí, příspěvková organizace, dne 27. 10. 2021, kontrolované období červenec-září 2021, 
bez nedostatků (oznámení o provedení kontroly ze dne 11. 10. 2021, pověření kontrolujících 
k vykonání kontroly ze dne 11. 10. 2021), 

- protokol o veřejnosprávní kontrole vykonané v příspěvkové organizaci Mateřská škola Rybí, příspěvková 
organizace, dne 26. 10. 2021, kontrolované období červenec-září 2021, bez nedostatků (oznámení 
o provedení kontroly ze dne 11. 10. 2021, pověření kontrolujících k vykonání kontroly ze dne 
11. 10. 2021), 

 
 fondy  

- rozpočet sociálního fondu pro rok 2021, 
- směrnice o tvorbě a použití sociálního fondu pro zaměstnance obce Rybí schválená zastupitelstvem 

obce dne 26. 6. 2003, dodatek č. 1 schválen radou obce dne 23. 1. 2007, 
- plnění pro členy zastupitelstva obce schválené zastupitelstvem obce dne 30. 5. 2018, usnesení  

č. 325/19/2018, 
- směrnice č. 1/2016 pro poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců obce Rybí účinná  

od 5. 1. 2016, schválená radou obce dne 4. 1. 2016, 
- účetní doklady č. 700001 ze dne 30. 6. 2021 a č. 700002 ze dne 30. 12. 2021 (tvorba), č. 400888 

ze dne 21. 12. 2021 (čerpání), č. 200358 a č. 100320 ze dne 28. 12. 2021 (čerpání a úhrada), 
- vazba zůstatku účtů 236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků a 419 - Ostatní fondy 

k 31. 12. 2021 (inventurní soupisy), 
 
usnesení, zápisy, apod.  

- směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinná od 1. 10. 2018. 
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Seznam použitých právních a jiných předpisů: 
1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  

č. 128/2000 Sb.), 
2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon č. 250/2000 Sb.), 
3. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.), 
4. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.), 
5. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.), 
6. vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního 

rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí  
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.), 

7. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky  
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy), 

8. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška  
č. 323/2002 Sb.), 

9. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),  

10. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška  
č. 416/2004 Sb.), 

11. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.), 
12. zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.), 
13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.), 
14. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen 

zákon č. 90/2012 Sb.), 
15. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.), 
16. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  

č. 262/2006 Sb.), 
17. zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), 
18. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.), 
19. vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.), 
20. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále jen 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb.), 
21. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.), 
22. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb 

(dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204), 
23. vnitřní předpisy územního celku. 
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