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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bartošovice,
IČ 00297721 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 1. 4. 2020.
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 9. 2020 bylo vykonáno dne 26. 10. 2020 kontrolní skupinou
ve složení:
Identifikační
Kontrolní skupina
Funkce
Pověření č.
karta č.
Ing. Eliška Švaňová

kontrolor pověřený řízením

389/03/2020

2736

Ing. Miroslava Šlégrová

kontrolor

388/03/2020

2569

Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2020 bylo vykonáno dne 12. 5. 2021 kontrolní skupinou
ve složení:
Identifikační
Kontrolní skupina
Funkce
Pověření č.
karta č.
Ing. Jiří Urbánek

kontrolor pověřený řízením

390/03/2020

3626

Ing. Miroslava Šlégrová

kontrolor

388/03/2020

2569

Místem provedení dílčího přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje a místem
provedení závěrečného přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Bartošovice.
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 16. 10. 2020.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 12. 5. 2021.
Zástupci územního celku přítomní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
- MVDr. Kateřina Křenková, starostka
- Ing. Ján Varga, 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 střešního pláště Mateřské školy v Bartošovicích",
- akce "Pořízení nového automobilu pro jednotku požární ochrany SDH",
- akce "Oprava místní komunikace v Bartošovicích“,
- veřejnoprávní smlouvy,
- nájemní smlouva,
- majetkoprávní smlouvy.
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 281 145,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 3 380 000,00)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

1,36 %
10,51 %
0,00 %

A.4 Rozpočtová odpovědnost obce


podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

7,75 %

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.

3/14
tel.: 595 622 222

IČ: 70890692

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

fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

DIČ: CZ70890692
č. účtu: 1650676349/0800
Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00

www.msk.cz

Čj.:

MSK 63101/2021

Sp. zn.:

KON/10051/2020/Sam

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: 14. 5. 2021

Zprávu zpracovali:
Ing. Jiří Urbánek,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Miroslava Šlégrová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Eliška Švaňová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření

Seznam předložených dokumentů:
akce "Rekonstrukce střešního pláště Mateřské školy v Bartošovicích"
- výzva k předložení cenové nabídky byla zaslána dne 19. 3. 2020,
- seznam doručených nabídek (15) ze dne 8. 4. 2020,
- čestné prohlášení členů výběrové komise ze dne 8. 4. 2020,
- protokol o jednání komise pro posuzování a hodnocení nabídek ze dne 8. 4. 2020,
- zpráva o hodnocení nabídek ze dne 8. 4. 2020,
- rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 8. 4. 2020 (vybrána společnost
UNIREKON s.r.o.),
- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zaslané všem uchazečům dne 9. 4. 2020,
- akce byla částečně rozpočtově kryta v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2020,
smlouva o dílo
- smlouva o dílo č. 2020/K37/Bartošovice byla uzavřena dne 30. 4. 2020 se společností UNIREKON s.r.o.,
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předmětem díla je zhotovení "Rekonstrukce střešního pláště Mateřské školy v Bartošovicích", a to
za cenu dle výběrového řízení Kč 443.222,60 bez DPH (Kč 536.299,35 včetně DPH),
usnesení rady obce ze dne 8. 4. 2020 - schválení uzavření smlouvy o dílo,
smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 5. 2020,

dodatek č. 1
- dodatek č. 1 byl uzavřen dne 29. 6. 2020,
- usnesení rady obce ze dne 17. 6. 2020 - schválení uzavření dodatku,
- předmětem dodatku jsou nutné vícepráce (dle přiloženého položkového rozpočtu), kterými se cena díla
zvyšuje na částku Kč 660.943,39 bez DPH (Kč 799.741,50 včetně DPH),
- dodatek č. 1 byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 30. 6. 2020,
dodatek č. 2
- dodatek č. 2 byl uzavřen dne 31. 7. 2020,
- usnesení rady obce ze dne 29. 7. 2020 - schválení uzavření dodatku,
- dodatek č. 2 byl uzavřen za účelem opravy zjevné administrativní chyby uvedené v dodatku č. 1, čímž
dochází k úpravě konečné ceny díla na Kč 567.866,64 bez DPH (Kč 687.118,63 včetně DPH) - na rozdíl
částky byl zhotovitelem vystaven dobropis (Kč 93.076,75 bez DPH, Kč 112.622,87 včetně DPH),
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
- smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla uzavřena dne
21. 4. 2020,
- předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s akcí "Zateplení a oprava
střechy a střešní terasy v Mateřské škole Bartošovice", a to v max. výši Kč 325.000,--,
- usnesení rady obce č. 34.2.1 ze dne 25. 3. 2020,
- avízo o poskytnutí 1. splátky dotace zaslané poskytovatelem dne 13. 5. 2020, účetní doklad
č. 20-805-00016 ze dne 19. 5. 2020 (přijetí 1. splátky),
- účetní doklad č. 20-017-00215 ze dne 21. 8. 2020,
- dotace byla navedena do rozpočtu obce v rámci rozpočtového opatření č. 1/2020,
- závěrečné vyúčtování dotace ze dne 5. 11. 2020 - poskytnuto Kč 325.000,- a použito Kč 325.000,-,
- účetní doklady č. 20-017-00264 ze dne 5. 11. 2020 (zúčtování) a č. 21-805-00003 ze dne 20. 1. 2021
(doplatek),
účetní doklady a zařazení díla
- účetní doklad č. 20-001-00344 ze dne 21. 7. 2020 (předpis faktury na Kč 799.741,50 včetně DPH),
úhrada faktury dne 23. 7. 2020 (180/4),
- účetní doklad č. 20-001-00356 ze dne 17. 8. 2020 (dobropis dle dodatku č. 2 ve výši Kč 112.622,87
včetně DPH),
- účetní doklad č. 20-017-00215 ze dne 21. 8. 2020 (zařazení na majetkový účet),
- informace o skutečně uhrazené ceně byla zveřejněna dne 9. 9. 2020,
akce "Pořízení nového automobilu pro jednotku požární ochrany SDH"
- usnesení zastupitelstva obce č. 32.2.5 ze dne 11. 3. 2020 - schválení vyhlášení výběrového řízení,
- výzva k předložení cenové nabídky byla zaslána dne 1. 4. 2020,
- čestné prohlášení členů výběrové komise ze dne 22. 4. 2020,
- protokol o jednání komise pro posuzování a hodnocení nabídek ze dne 22. 4. 2020,
- výzva k doplnění předložené nabídky zaslaná dne 27. 4. 2020 společnosti SAP spol. s r.o.,
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rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 6. 5. 2020 (vybrána společnost SAP spol.
s r.o.),
protokol o jednání komise pro hodnocení nabídek ze dne 6. 5. 2020,
zpráva o hodnocení nabídek ze dne 6. 5. 2020,
oznámení o odstoupení z veřejné zakázky zaslané dne 27. 5. 2020 uchazečem SAP spol. s r.o.,
akce byla částečně rozpočtově kryta v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2020 (1mil. Kč) a dále
v rámci rozpočtového opatření č. 1/2020,

kupní smlouva
- kupní smlouva byla uzavřena dne 15. 6. 2020 se společností PROFI AUTO CZ a.s. (druhý uchazeč
v pořadí),
- předmětem smlouvy je dodávky vozidla Fiat Ducato Light, a to ze cenu dle výběrového řízení
Kč 918.643,-- bez DPH (Kč 1.111.558,03 včetně DPH),
- usnesení rady obce ze dne 1. 6. 2020 - schválení uzavření smlouvy o dílo,
- smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 26. 6. 2020,
dodatek č. 1
- dodatek č. 1 byl uzavřen dne 29. 9. 2020,
- usnesení rady obce ze dne 23. 9. 2020 - schválení uzavření dodatku,
- předmětem dodatku je změna dodací lhůty (termín dodání do 30. 10. 2020),
- dodatek č. 1 byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 29. 9. 2020,
dodatek č. 2
- dodatek č. 2 ze dne 30. 10. 2020 ke kupní smlouvě – změna termínu realizace do 30. 11. 2020,
dodatek schválen radou obce dne 29. 10. 2020,
- dodatek č. 2 zveřejněn na profilu zadavatele dne 13. 11. 2020,
účetní doklady a zařazení
- účetní doklad č. 20-001-00600 ze dne 30. 11. 2020 – předpis závazku, č. 20-805-00059 ze dne
11. 12. 2020 – platba, č. 20-004-00296 ze dne 10. 12. 2020 – zařazení do majetku a zúčtování dotace
na účet 403, inv. č. 2044,
- fakturace souhlasí na smlouvu o dílo,
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 5. 1. 2021,
- předávací protokol ze dne 30. 11. 2020,
další náklady na realizaci akce
- přihlášení auta – účetní doklad č. 20-701-02586 ze dne 10. 12. 2020, registrace vozidla,
- zveřejnění na profilu zadavatele – účetní doklad č. 20-001-00211 ze dne 13. 5. 2020 a č. 20-001-00145
ze dne 13. 3. 2020 - předpis závazku, č. 20-802-00117 ze dne 13. 5. 2020 a č. 20-802-00073 ze dne
23. 3. 2020 – platba,
dotace z Ministerstva vnitra ČR
- pořízení automobilu bude částečně kryto z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR,
- žádost o poskytnutí dotace ve výši Kč 450.000,-- byla zaslána dne 10. 6. 2019,
- rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši Kč 450.000,-- ze dne 13. 7. 2020,
- dotace byla navedena do rozpočtu obce již v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020,
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rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 014D241000482 ze dne 29. 10. 2020 – změna, poskytovatel
ministerstvo vnitra, dotace ve výši Kč 450.000,-, vlastní zdroje Kč 651.558,03, celkem Kč 1.111.558,03,
realizace do 31. 12. 2020, vyúčtování do 31. 3. 2021,
dotace navedena do schváleného rozpočtu na rok 2020,
žádost o proplacení dotace ze dne 30. 11. 2020,
závěrečné vyhodnocení akce ze dne 15. 12. 2020,
účetní doklad č. 20-805-00058 ze dne 9. 12. 2020 – příjem finančních prostředků,

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
- žádost o poskytnutí dotace ve výši Kč 225.000,-- byla zaslaná dne 20. 2. 2020,
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07210/2020/KH ze dne
23. 10. 2020 na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany, dotace ve výši
50 % dotace poskytnuté ministerstvem vnitra, tj. Kč 225.000,-, dotace schválená radou obce dne
7. 10. 2020, usnesení č. 49.2.1,
- rozpočtové opaření č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2020, zveřejněné na internetových
stránkách obce dne 16. 3. 2020,
- výzva k úhradě dotace ze dne 30. 11. 2020,
- závěrečné vyúčtování projektu ze dne 20. 1. 2021,
- účetní doklad č. 20-802-00301 ze dne 8. 12. 2020 – příjem finančních prostředků,
akce "Oprava místní komunikace v Bartošovicích“
- akce plánovaná ve schváleném rozpočtu na rok 2020,
- výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 18. 3. 2020 – oslovení 6
dodavatelů mailem dne 18. 3. 2020, výzva zveřejněna na profilu zadavatele dne 18. 3. 2020,
- zadávací dokumentace ze dne 18. 3. 2020,
- čestné prohlášení členů výběrové komise ze dne 8. 4. 2020,
- protokol o jednání komise pro posuzování a hodnocení nabídek ze dne 8. 4. 2020, z oslovených
dodavatelů 2 nabídky, další nabídky na základě zveřejnění na profilu zadavatele,
- zpráva o hodnocení nabídek ze dne 8. 4. 2020 - 6 nabídek,
- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9. 4. 2020,
smlouva o dílo
- smlouva o dílo byla uzavřena dne 4. 5. 2020 se společností PORR a.s., IČ 43005560,
- předmětem smlouvy je oprava místní komunikace nacházející se na pozemku p..č 836/1
za Kč 1.553.810,59 bez DPH (Kč 1.880.110,81),
- usnesení rady obce č. 35.2.2 ze dne 5. 4. 2020 - schválení uzavření smlouvy o dílo,
- smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 6. 5. 2020,
dodatek č. 1
- dodatek č. 1 byl uzavřen dne 15. 6. 2020,
- rada obce ze dne 9. 6. 2020 - schválení uzavření dodatku,
- předmětem dodatku je změna ceny dílo – nová cena Kč 1.935.125,33 bez DPH (Kč 2.341.505,28),
- dodatek č. 1 byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 22. 6. 2020,
účetní doklady a zařazení díla
- účetní doklad č. 20-001-00271 ze dne 19. 6 2020 a č. 20-001-00317 ze dne 9. 7. 2020 – předpis
závazku, č. 20-802-00161 ze dne 30. 6. 2020 a č. 20-802-00186 ze dne 30. 7. 2020 – platba,
č. 20-017-00281 ze dne 27. 11. 2020 – zařazení do majetku, inv. č. 173/s,
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zápis o odevzdáni a převzetí dokončené stavby ze dne 3. 7. 2020,
fakturace souhlasí na smlouvu o dílo,
skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 9. 9. 2020,
kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 27. 11. 2020 vydaný Městským úřadem Nový Jičín,
odborem územního plánování a stavebního úřadu oddělení stavebního úřadu,

další náklady na realizaci akce
- projektová dokumentace - účetní doklad č. 19-001-00398 ze dne 29. 7. 2019 - předpis závazku,
č. 19-802-01575 ze dne 5. 8. 2019 - platba,
- aktivace materiálu na cestu na parkoviště – účetní doklad č. 20-017-0280 ze dne 20. 11. 2020 aktivace
materiálu včetně mezd,
- zaměření – účetní doklad č. 20-001-00395 ze dne 24. 8. 2020 – předpis závazku, č. 20-802-00210
ze dne 24. 8. 2020 – platba,
- zveřejnění na profilu zadavatele – účetní doklad č. 20-001-00174 ze dne 7. 4. 2020 - předpis závazku,
č. 20-802-00085 ze dne 8. 4. 2020 – platba,
- práce strojem – účetní doklad č. 20-001-00208 ze dne 13. 5. 2020 – předpis závazku, č. 20-802-00117
ze dne 13. 5. 2020 – platba,
- značky – účetní doklad č. 20-701-01780 ze dne 11. 8. 2020,
- značky – účetní doklad č. 20-701-01630 ze dne 20. 7. 2020,
- technický dozor – účetní doklad č. 20-001-00310 ze dne 7. 7. 2020 – předpis závazku, č. 20-802-00167
ze dne 8. 7. 2020 – platba, příkazní smlouva s firmou Vlastimir Prudek, IČ 41051394, ze dne
30. 4. 2020 na výkon inženýrské činnosti – občasný technický dozor za Kč 45.200,-, smlouva schválená
radou obce dne 22. 4. 2020, dodatek č. 1 ze dne 18. 6. 2020 ke smlouvě o dílo – navýšení ceny
na Kč 56.300,-, dodatek schválen radou obce dne 17. 6. 2020,
veřejnoprávní smlouvy
veřejnoprávní smlouva č. 2-2020
- smlouva byla uzavřena dne 19. 3. 2020 se subjektem Komunitní škola Bartošovice, z.s., a to na základě
žádosti ze dne 9. 3. 2020,
- dotace ve výši Kč 85.000,-- je určena na projekt "Spolkový život v obci",
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 11. 3. 2020 - schválení poskytnutí dotace a uzavření smlouvy,
- smlouva byla zveřejněna dne 19. 3. 2020,
- účetní doklad č. 20-802-00070 ze dne 19. 3. 2020 (poskytnutí dotace),
- výdaj byl částečně rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2020 a dále v rámci
rozpočtového opatření č. 1/2020,
- závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace subjektem Komunitní škola Bartošovice, z.s. ze dne
9. 1. 2020, vyúčtování na Kč 45.706,12, účetní doklad č. 20-017-00350 ze dne 31. 12. 2020 – dohad
dotace do nákladů, č. 21-802-00005 ze dne 7. 1. 2021 - vratka finančních prostředků Kč 39.293,88,
veřejnoprávní smlouva č. 3-2020
- smlouva byla uzavřena dne 19. 3. 2020 se subjektem Charita Studénka, a to na základě žádosti ze dne
26. 2. 2020,
- dotace ve výši Kč 60.000,-- je určena na krytí nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby
občanům Bartošovice,
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 11. 3. 2020 - schválení poskytnutí dotace a uzavření smlouvy,
- smlouva byla zveřejněna dne 23. 3. 2020,
- účetní doklad č. 20-802-00073 ze dne 23. 3. 2020 (poskytnutí dotace),
- výdaj byl rozpočtově kryt v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2020,
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vyúčtování neinvestiční dotace subjektem Charita Studénka ze dne 4. 1. 2021, dotace Kč 60.000,-,
účetní doklad č. 20-017-00348 ze dne 31. 12. 2020 – dohad dotace do nákladů,

nájemní smlouva
- smlouva o nájmu byla uzavřena dne 29. 5. 2020 s fyzickou osobou,
- záměr byl zveřejněn v období od 4. 5. do 20. 5. 2020,
- schváleno usnesením rady obce dne 20. 5. 2020,
- předmětem nájmu jsou pozemky obce p.č. 464, část p.č. 465 a část p.č. 475, vše v k.ú. Bartošovice,
- cena ročního nájmu činí dle smlouvy Kč 624,--,
- doba nájmu sjednána od 1. 6. 2020 na dobu neurčitou,
- účetní doklad č. 20-004-00778 ze dne 29. 5. 2020 (předpis pohledávky),
- účetní doklad č. 20-802-00150 ze dne 18. 6. 2020 (úhrada),
majetkoprávní smlouvy
kupní smlouva uzavřená dne 29. 1. 2020 s fyzickou osobou
- předmětem smlouvy je prodej pozemku p.č. 1824/2 v k.ú. Bartošovice,
- kupní cena Kč 13.790,-- byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 6939/19 ze dne 9. 12. 2019,
- záměr prodeje byl zveřejněn v období od 11. 11. do 18. 12. 2019,
- schváleno zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2019,
- právní účinky vkladu ke dni 4. 2. 2020,
- účetní doklady č. 19-017-00168 ze dne 11. 11. 2019 (přecenění reálnou hodnotou), č. 19-017-00232
ze dne 31. 12. 2019 (opravný doklad), č. 20-017-00025 ze dne 4. 2. 2020 (vyřazení z majetkového
účtu) a č. 20-002-00014 ze dne 29. 1. 2020 (předpis pohledávky), úhrada dne 12. 2. 2020,
kupní smlouva uzavřená dne 15. 4. 2020 se společností AXMA s.r.o.
- předmětem smlouvy je prodej pozemku p.č. 1172 v k.ú. Hukovice,
- kupní cena Kč 6.180,-- byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 6900/19 ze dne 29. 8. 2019,
- záměr prodeje byl zveřejněn v období od 20. 8. do 4. 9. 2019,
- schváleno zastupitelstvem obce dne 4. 9. 2019,
- právní účinky vkladu ke dni 20. 4. 2020,
- účetní doklady č. 19-017-00111 ze dne 20. 8. 2019 (přecenění reálnou hodnotou), č. 20-017-00124
ze dne 20. 4. 2020 (vyřazení z majetkového účtu) a č. 20-002-00086 ze dne 15. 4. 2020 (předpis
pohledávky), úhrada dne 17. 4. 2020,
směnná smlouva uzavřená dne 7. 12. 2020 s fyzickou osobou
- předmětem smlouvy je směna pozemku obce p.č. 632 za pozemek p.č. 628/1 v k.ú. Bartošovice,
bez finančního vyrovnání, záměr směny byl zveřejněn v období od 25. 5. do 10. 6. 2020, schváleno
zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2020, usnesení č. 10.2.4, právní účinky vkladu ke dni 9. 12. 2020,
účetní doklady č. 20-017-00148 ze dne 28. 5. 2020 – ocenění reálnou hodnotou, převod na účet 036,
č. 20-017-00290 ze dne 9. 12. 2020 – vyřazení pozemků a zrušení reálné hodnoty, zařazení pozemku,
č. 20-017-00288 ze dne 7. 12. 2020 – předpis pohledávky a závazku a zúčtování, žádost o směnu
ze dne 7. 6. 2019,
kupní smlouva uzavřená dne 7. 12. 2020 s fyzickou osobou
- předmětem smlouvy je prodej pozemku p.č. 608 v k.ú. Bartošovice, kupní cena Kč 2.844,50,- byla
stanovena na základě znaleckého posudku č. 7019/20 ze dne 28. 8. 2020, záměr prodeje byl zveřejněn
v období od 17. 8. do 2. 9. 2020, schváleno zastupitelstvem obce dne 2. 9. 2020, usnesení
č. 11.2.5, právní účinky vkladu ke dni 9. 12. 2020, účetní doklady č. 20-701-02510 ze dne 7. 12. 2020
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– platba, č. 20-002-00492 ze dne 7. 12. 2020 – předpis pohledávky, č. 20-017-00197 ze dne
17. 8. 2020 – přecenění na reálnou hodnotu, č. 20-017-00292 ze dne 9. 12. 2020 – vyřazení z majetku
a zrušení reálné hodnoty, žádost ze dne 15. 7. 2020,
směnná smlouva uzavřená dne 7. 10. 2020 s fyzickou osobou
- předmětem smlouvy je směna pozemků uvedená v čl. 3 smlouvy, doplatek Kč 45.051,-, doplácí obec,
zřízení služebnosti na pozemky p.č. 331/4, 332/ a 333 v k.ú. Bartošovice, obec oprávněná, věcné
břemeno na inženýrské sítě – kanalizace, účetní doklad č. 20-017-00265 ze dne 5. 11. 2020 – zařazení
věcného břemene do majetku, záměr směny byl zveřejněn v období od 21. 2. do 11. 3. 2020,
schváleno zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2020, právní účinky vkladu ke dni 4. 11. 2020, účetní
doklady č. 20-017-00265 ze dne 5. 11. 2020 – vyřazení z majetku, zrušení ocenění reálnou hodnotou,
zařazení do majetku, č. 20-017-00251 ze dne 7. 10. 2020 – předpis pohledávky, předpis závazku,
zúčtování pohledávky se závazkem, č. 20-802-00297 ze dne 4. 12. 2020 – platba, žádost ze dne
3. 2. 2020,
smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/O/3875/2020-HMSU
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku p.č. 25/2 v k.ú. Bartošovice, schváleno
zastupitelstvem obce dne 12. 3. 2014, právní účinky vkladu ke dni 18. 5. 2020, účetní doklady
č. 20-017-00135 ze dne 18. 5. 2020 – zařazení do majetku,
smlouvy o zřízení věcného břemene
smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 29. 1. 2020 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
- předmětem věcného břemene je právo umístění, provozování, oprav a údržby zařízení distribuční
soustavy - zemního vedení nízkého napětí na pozemku obce p.č. 633 v k.ú. Bartošovice, a to
za jednorázovou úhradu Kč 1.210,--,
- schváleno radou obce dne 22. 8. 2018,
- účetní doklad č 20-002-00038 ze dne 28. 2. 2020 (předpis pohledávky a zavedení dotčeného pozemku
na samostatný analytický účet), úhrada dne 27. 3. 2020,
smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 5. 5. 2020 se společností Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.,
- předmětem věcného břemene je služebnost inženýrské sítě, spočívající v povinnosti strpět vodovodní
řad a přístup k němu na pozemcích obce specifikovaných v čl. I a II smlouvy,
- jednorázová úhrada Kč 23.369,-- byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 2589-31/20 ze dne
19. 3. 2020,
- schváleno radou obce dne 22. 4. 2020,
- účetní doklad č 20-002-00195 ze dne 18. 5. 2020 (předpis pohledávky a zavedení dotčeného pozemku
na samostatný analytický účet), úhrada dne 9. 7. 2020,
pořízení majetku obce
plynová stolička – inv. č. 2045
- účetní doklad č. 20-001-00643 ze dne 17. 12. 2020 – předpis závazku a zařazení do majetku,
č. 20-802-00314 ze dne 21. 12. 2020 – platba,
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workoutové hřiště
- smlouva o dílo č. 20SM028_01_A se společností WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., IČ 03885224, ze dne
25. 8. 2020 na dodávku a montáž fitness prvků za Kč 292.878,60 bez DPH (Kč 354.383,11), smlouva
schválená radou obce dne 29. 7. 2020, usnesení č. 44.2.3,
- účetní doklad č. 20-001-00512 ze dne 26. 10. 2020 – předpis závazku, č. 20-802-00266 ze dne
26. 10. 2020 – platba, č. 20-017-00257 ze dne 21. 10. 2020 – zařazení do majetku, workoutové hřiště
- inv. č. 165/3, dopadová plocha – inv. č. 166/3,
- předávací protokol ke smlouvě o dílo ze dne 21. 10. 2020,
- fakturace souhlasí na smlouvu o dílo,
- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2020,
- podklady k veřejné zakázce (žádost o cenovou nabídku ze dne 20. 7. 2020 – osloveni 3 dodavatelé, 3
cenové nabídky, vyhodnocení marketingového průzkumu ze dne 30. 7. 2020, vybrána společnost
WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., rada obce dne 29. 7. 2020 vybrala dodavatele),
další náklady na akci
- správní poplatek – účetní doklad č. 20-701-00423 ze dne 6. 2. 2020,
- tabule s návody – účetní doklad č. 20-001-00511 ze dne 26. 10. 2020 – předpis závazku,
č. 20-802-00266 ze dne 26. 10. 2020 – platba,
závlahový systém na fotbalovém hřišti
- smlouva o bezúplatném převodu se subjektem FK Bartošovice, z.s. ze dne 29. 4. 2020 na bezúplatný
převod závlahového systému na fotbalovém hřišti, pořízení bezúplatného majetku schváleno
zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2020, usnesení č. 9.2.2020, hodnota majetku Kč 297.957,15,
- účetní doklad č. 20-017-00127 ze dne 29. 4. 2020 – zařazení do majetku, technické zhodnocení,
LED solární světla
- účetní doklad č. 20-017-00258 ze dne 23. 10. 2020 – zařazení do majetku, č. 20-001-00516 ze dne
27. 10. 2020 – předpis závazku, č. 20-802-00269 ze dne 30. 10. 2020 – platba, inv. č. 167/s – 172/s,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (žádost o cenovou nabídku ze dne 5. 8. 2019 – osloveno 8
dodavatelů, 3 cenové nabídky, vyhodnocení marketingového průzkumu ze dne 14. 8. 2019, pořízení
světel schváleno radou obce dne 14. 8. 2020),
- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2020
osobní automobil Citroen Jumper
- kupní smlouva se společností AUTOBAZAR HORIZONT s.r.o., IČ 60734922, ze dne 21. 7. 2020 na koupi
motorového vozidla Citroen Jumper za Kč 229.000,-, kupní smlouva schválená radou obce dne
15. 7. 2020,
- účetní doklad č. 20-017-00183 ze dne 22. 7. 2020 – zařazení do majetku, č. 20-001-00345 ze dne
21. 7. 2020 – předpis závazku, č. 20-802-00178 ze dne 21. 7. 2020 – platba, inv. č. 2036, fakturace
souhlasí na kupní smlouvu,
- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu (výzva k podání nabídky ze dne 4. 6. 2020 – osloveni 3
dodavatelé, nebyla předložena žádná nabídka, automobil vybrán na základě inzerátů zveřejněných
v bazarech, vyhodnocení marketingového průzkumu ze dne 16. 7. 2020),
- přepis auta – účetní doklad č. 20-701-01657 ze dne 22. 7. 2020,
rozpočet a závěrečný účet
- rozpočtové opatření č. 1/2020 (schváleno zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2020, zveřejněno dne
16. 3. 2020),
- rozpočet obce na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2019,
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návrh rozpočtu byl zveřejněn v období od 2. 12. do 18. 12. 2019, schválený rozpočet byl zveřejněn dne
13. 1. 2020,
střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 - 2024 byl schválen zastupitelstvem obce dne
18. 12. 2019,
návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn v období od 2. 12. do 18. 12. 2019, schválený výhled byl
zveřejněn dne 13. 1. 2020,
závěrečný účet obce za rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce 10. 6. 2020, a to bez výhrad,
návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v období od 25. 5. do 10. 6. 2020, schválený závěrečný účet byl
zveřejněn dne 26. 6. 2020,
střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021 - 2025 byl schválen zastupitelstvem obce dne
16. 12. 2020,
návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn v období od 30. 11. do 16. 12. 2020, schválený výhled byl
zveřejněn dne 13. 1. 2021,

příspěvkové organizace
Mateřská škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace
- oznámení o stanovení závazného ukazatele - příspěvku na provoz na rok 2020 bylo zasláno dne
8. 1. 2020,
- oznámení o navýšení příspěvku o Kč 50.000,-- bylo zasláno dne 19. 3. 2020 (navýšení z důvodu
zvýšených provozních nákladů v roce 2020),
- usnesení rady obce ze dne 25. 3. 2020 - schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni
31. 12. 2019,
- protokol o kontrole provedené v období od 20. 7. do 12. 10. 2020 (předmětem kontroly bylo
hospodaření příspěvkové organizace od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020),
- rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled jsou zveřejněny na internetových stránkách příspěvkové
organizace,
- avízo k platbě č. 3-2020 pro Mateřskou školu Bartošovice, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizaci –
navýšení investičního příspěvku o Kč 50.000,- ze dne 29. 9. 2020, schváleno zastupitelstvem obce dne
2. 9. 2020,
Základní škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace
- oznámení o stanovení závazného ukazatele - příspěvku na provoz na rok 2020 bylo zasláno dne
6. 1. 2020,
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 10. 6. 2020 - schválení jednorázového přídělu do fondu investic
ve výši Kč 370.000,--, a to na základě žádosti příspěvkové organizace ze dne 9. 6. 2020,
- oznámení o schválení investičního příspěvku bylo zasláno dne 17. 6. 2020,
- usnesení rady obce ze dne 4. 3. 2020 - schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni
31. 12. 2019,
účetnictví a výkazy
- výkaz FIN 2-12 M sestavený k 30. 9. 2020 v Kč,
- výkaz rozvaha sestavený k 30. 9. 2020 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 9. 2020 v Kč,
- výkaz FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2020 v Kč,
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2020 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2020 v Kč,
- hlavní kniha analytická k 31. 12. 2020,
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dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje ve dnech 2. a 3. října 2020 - ÚZ 98193
- účetní doklad č. 20-805-00032 ze dne 19. 8. 2020 ve výši Kč 62.000,- (přijetí dotace),
- předběžné vyúčtování voleb ze dne 5. 11. 2020 ve výši Kč 38.737,- včetně účetních dokladů a dohody
o provedení práce ze dne 9. 9. 2020,
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem roku 2020, rozpočtovým opatřením č. 5-2020 schváleným
usnesením rady obce č. 46.2. ze dne 26. 8. 2020 zveřejněným na internetových stránkách obce dne
31. 8. 2020 a rozpočtovým opatřením č. 6-2020 schváleným usnesením zastupitelstva obce č. 11.2.2.
ze dne 2. 9. 2020 zveřejněným na internetových stránkách obce dne 14. 9. 2020,
- účetní doklad č. 20-017-00263 ze dne 5. 11. 2020 - vyúčtování skutečně použité části dotace ve výši
Kč 38.737,-,
- účetní doklad č. 21-802-00024 ze dne 27. 1. 2021 (vratka Kč 23.263,-),
odměňování
- usnesení zastupitelstva obce č. 8.2.11 ze dne 18. 12. 2019 - stanovení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce s účinností od 1. 1. 2020,
- mzdové listy členů zastupitelstva obce za období leden - září 2020 (osobní čísla 3490, 3005, 3017,
3010, 3012, 3014, 3016, 3037, 3040 a 3011),
inventarizace majetku a závazků
- inventarizační zpráva - souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni
31. 12. 2020 ze dne 1. 2. 2021,
- protokol o proškolení členů inventarizační komise obce Bartošovice ke dni 31. 12. 2020 ze dne
22. 12. 2020,
- plán inventur na rok 2020 vydaný starostou obce a schválený zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2020 –
součástí je seznam inventarizačních identifikátorů,
- podklady k inventurním soupisů majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2020,
usnesení, zápisy, směrnice apod.
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 11. 3. 2020 - schválení účetní závěrky obce sestavené ke dni
31. 12. 2019, protokol o schvalování účetní závěrky ze dne 11. 3. 2020,
- směrnice o zadávání veřejných zakázek obce Bartošovice, schválená radou obce, účinná
od 5. 10. 2016,
fond obnovy kanalizace v majetku obce Bartošovice a sociální fond
- statut fondu byl schválen zastupitelstvem obce dne 22. 11. 2017, účinný od 23. 11. 2017,
- rozpočet fondu je schválen v rámci rozpočtu obce na rok 2020,
- účetní doklady: č. 20-808-00035 - 20-808-00039 za měsíc červenec 2020,
- vazba zůstatku účtu 419 - Ostatní fondy a účtu 236 – Běžné účty fondů územních samosprávných celků
k 31. 12. 2020 (fond obnovy kanalizace a majetku obce Bartošovice a sociální fond, rozdíl zdůvodněn),
- fond obnovy kanalizace a majetku obce Bartošovice - rozpočet fondu obnovy kanalizace a majetku
obce Bartošovice na rok 2020 je součástí schváleného rozpočtu obce na rok 2020, statut fondu byl
schválen zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2017,
- statut sociálního fondu obce Bartošovice schválený usnesením zastupitelstva obce č. 13.2.7. ze dne
16. 12. 2020.
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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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