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KUMSX0294A64 
 

 

  
 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek,  
 IČ 00535958 za rok 2019 

 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 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 25. 4. 2019. 
 
 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2019 bylo vykonáno dne 8. 4. 2020 kontrolní skupinou 
ve složení: 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Radka Smyčková Adamusová kontrolor pověřený řízením 512/03/2019 2865 
Ing. Jiří Urbánek kontrolor 515/03/2019 3626 

 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31. 7. 2019 bylo vykonáno dne 16. 9. 2019.  
 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
  
Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2019 dne 14. 8. 2019. 
 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 8. 4. 2020. 
 
Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření: 

- Robert Borski, starosta  
- Žofie Dordová, účetní 

Čj.: MSK  43903/2020                     

Sp. zn.: 
KON/12715/2019/Sam  
113.1 V10   N 

 

Vyřizuje: Ing. Radka Smyčková Adamusová  
Telefon: 595 622 622  
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 operacích: 

- akce "Multifunkční hřiště pro Základní a Mateřskou školu Hrádek", 
- odměňování členů zastupitelstva obce, 
- pachtovní smlouva č. 50071/2019 ze dne 6. 6. 2019, 
- smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory ze dne 3. 4. 2019, 
- nájemní smlouva ze dne 31. 5. 2019. 

 
Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti, uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“. 
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2019 
 
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 2019 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 1.086.629,35) 

3,29 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 46.635,00) 

9,25 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,22 % 
 
 
 
A.4 Rozpočtová odpovědnost obce 
 

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky 0,00 % 
    

 
Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 % 
průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.   
 

 
 

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných  
při přezkoumání hospodaření za rok 2018 
  
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl 
územní celek povinen přijmout opatření k nápravě. 
  
 
V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření  
i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku. 
 
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. 
 
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny. 
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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. 
 
 
 
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 
 
 
Datum vyhotovení: 8. 4. 2020 
 
 
 

Zprávu zpracovali: 

Ing. Radka Smyčková Adamusová, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Jiří Urbánek, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
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Seznam předložených dokumentů: 
 
akce "Multifunkční hřiště pro Základní a Mateřskou školu Hrádek" 

- "Strategický plán rozvoje obce Hrádek na období 2015 - 2025", bod 3.2, schválený usnesením 
zastupitelstva obce č. 62/16/15 ze dne 20. 4. 2015, 

- vnitřní směrnice č. 2/2016 - zásady pro zadávání veřejných zakázek obce Hrádek, účinná  
od 21. 10. 2016, 

- výzva k podání nabídky ze dne 22. 7. 2019 zveřejněná na úřední desce obecního úřadu od 22. 7. 2019 
do 5. 8. 2019 a písemnosti prokazující přímé oslovení 5 firem, 

- 4 cenové nabídky, 
- zpráva o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek ze dne 5. 8. 2019, 
- usnesení z jednání komise pro výběrová řízení č. 05/2019 ze dne 5. 8. 2019, 
- usnesení rady obce č. 2019/18/6 ze dne 7. 8. 2019 - schválení pořadí uchazečů veřejné zakázky, 
- usnesení rady obce č. 2019/18/7 ze dne 7. 8. 2019 - schválení SOD s vítězem veřejné zakázky firmou 

T-DEX, s.r.o., Třinec, Kč 1.124.427,27 bez DPH (Kč 1.360.557,- vč. DPH), 
- oznámení výsledku výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9. 8. 2019 včetně písemností prokazující jeho 

zaslání všem účastníkům veřejné zakázky, 
- smlouva o dílo ze dne 28. 8. 2019 uzavřená s vítězem veřejné zakázky firmou T-DEX, s.r.o., Třinec, 

 Kč 1.124.427,27 bez DPH (Kč 1.360.557,- vč. DPH), smlouva o dílo zveřejněná na profilu zadavatele 
dne 29. 8. 2019, 

- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem r. 2019 a rozpočtovým opatřením č. XIII/2019 schváleným 
usnesením zastupitelstva obce č. 82/6/19 ze dne 21. 8. 2019 a zveřejněným na internetových 
stránkách obce dne 22. 8. 2019, 

- zápis o převzetí staveniště ze dne 28. 8. 2019, 
- účetní doklad č. 190753 ze dne 30. 9. 2019 (předpis), č. 3280 ze dne 8. 11. 2019 (platba), č. 190842 

ze dne 25. 10. 2019 (předpis) a č. 3386 ze dne 26. 11. 2019 (platba), 
- účetní doklad č. 878 ze dne 25. 10. 2019 (zařazení na majetkový účet), inv. č. 200973, zjišťovací 

protokol o provedených stavebních pracích (předání ke dni 25. 10. 2019), 
- výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy uveřejněna na profilu zadavatele, 

 
odměňování členů zastupitelstva obce 

- podklady k odměňování členů zastupitelstva obce za období 2/2019, os. č. 291, 179, 137, 67, 401  
a 294,  

- usnesení zastupitelstva obce č. 23/2/18 ze dne 18. 11. 2018 - stanovení odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva obce s účinností od 1. 12. 2018, 

 
pachtovní smlouva č. 50071/2019 ze dne 6. 6. 2019 

- pachtovní smlouva č. 50071/2019 ze dne 6. 6. 2019 uzavřená s pachtýřem firmou NETIS, a.s., Návsí, 
na pozemky p.č. 46/30, 46/33, 1286/24 a 1594 všechny v k.ú. Hrádek, záměr pachtu zveřejněn  
na úřední desce obecního úřadu od 25. 4. 2019 do 12. 5. 2019, schváleno usnesením rady obce  
č. 2019/13/24 ze dne 29. 5. 2019, platnost od 6. 6. 2019 na neurčito s výpovědní lhůtou 5 let,  
za Kč 900,-/rok, účetní doklady č. 6027 ze dne 6. 6. 2019 (předpis) a č. 6035 ze dne 2. 9. 2019 
(opravný doklad), 

 
smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory ze dne 3. 4. 2019 

- zásady pro poskytování příspěvku veřejné neinvestiční podpory z rozpočtu Obce Hrádek, účinné  
od 1. 6. 2017, 
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- smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory ze dne 3. 4. 2019 uzavřená s příjemcem - Církev 
bratrská Hrádek se sídlem Hrádek č.p. 74 ve výši Kč 10.000,-- za účelem realizace projektu s názvem 
"Legoprojekt", usnesení zastupitelstva obce č. 44/3/19 ze dne 13. 2. 2019, žádost ze dne 28. 1. 2019, 
protokol o kontrole ze dne 8. 4. 2019 (vyúčtování veřejné finanční podpory ze dne 8. 4. 2019), účetní 
doklady č. 5517 ze dne 8. 4. 2019 a č. 2433 ze dne 18. 4. 2019, 

 
nájemní smlouva ze dne 31. 5. 2019 

- nájemní smlouva ze dne 31. 5. 2019 uzavřená s nájemcem za účelem nájmu nebytových prostor  
za účelem prodeje zmrzliny, nájem se sjednává na dobu určitou od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2019, záměr 
pronájmu zveřejněn od 5. 4. 2019 do 22. 4. 2019, schváleno radou obce usnesením č. 2019/13/17 dne 
29. 5. 2019, účetní doklady č. 195071 ze dne 18. 6. 2019 a č. 2760 ze dne 11. 7. 2019, 

 
kupní smlouva ze dne 15. 3. 2019  

- kupní smlouva ze dne 15. 3. 2019 (obec - kupující) týkající se nákupu pozemku parc. č. 850/2  
v k.ú. Hrádek, schváleno zastupitelstvem obce dne 13. 2. 2019, účetní doklady č. 818 ze dne  
15. 3. 2019, č. 2295 ze dne 18. 3. 2019 a č. 825 ze dne 2. 4. 2019, inventární číslo 200694, právní 
účinky vkladu 2. 4. 2019, nákup pozemku v souladu s Akčním plánem rozvoje obce Hrádek na rok  
2019 - 2020 (akční plán rozvoje schválen zastupitelstvem obce dne 13. 2. 2019 usnesením č. 48/3/19), 
rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce, 

 
smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 9. 7. 2019 

- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IP-12-8022325/2 ze dne 9. 7. 2019 uzavřená  
se společností ČEZ Distribuce, a.s. týkající se pozemku parc. č. 2006/4 v k.ú. Hrádek, předmět smlouvy 
specifikován v článku III. smlouvy, usnesení rady obce ze dne 4. 7. 2019, účetní doklady č. 6031  
ze dne 9. 7. 2019 a č. 2943 ze dne 22. 8. 2019, 

 
účelová dotace 

- dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu ÚZ 98 348, 
- účetní doklad č. 712 ze dne 3. 5. 2019 - příjem dotace, 
- předběžné vyúčtování voleb ze dne 10. 7. 2019 ve výši Kč 26.501,40 včetně účetních dokladů, dohoda 

o provedení práce ze dne 14. 5. 2019, 
- rozpočtové opatření č. VI/2019 schváleno radou obce dne 3. 4. 2019 (zveřejněno dne 30. 4. 2019), 

rozpočtové opatření č. VIII/2019 schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 5. 2019 (zveřejněno  
dne 24. 5. 2019), 

- účetní doklad č. 521 ze dne 31. 12. 2019 - vyúčtování skutečně použité části dotace spojené s volbami 
do Evropského parlamentu, 

 
rozpočet a závěrečný účet 

- návrh rozpočtu obce na rok 2019 zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce v období  
od 12. 11. do 29. 11. 2018, 

- rozpočet obce na rok 2019 schválen usnesením zastupitelstva obce č. 24/2/18 ze dne 28. 11. 2018, 
schválený rozpočet obce na rok 2019 zveřejněn na internetových stránkách dne 4. 12. 2018, 

- zmocnění rady obce k provádění rozpočtových opatření schváleno usnesením zastupitelstva obce  
č. 26/2/18 ze dne 28. 11. 2018, 

- oznámení na úřední desce o zveřejnění schváleného rozpočtu obce, schválených rozpočtových opaření, 
včetně informace o umístění na internetových stránkách obce a místě, kde je možné nahlédnout  
do listinné podoby dokumentu,  
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- usnesení zastupitelstva obce č. 61/5/19 ze dne 22. 5. 2019 - schválení závěrečného účtu obce za rok 
2018, schválený závěrečný účet obce za rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách obce dne  
18. 6. 2019, 

- oznámení na úřední desce, o zveřejnění schváleného závěrečného účtu, včetně informace o umístění 
na internetových stránkách obce a místě, kde je možné nahlédnout do listinné podoby dokumentu, 

  
zřízené příspěvkové organizace 

- sdělení závazného ukazatele rozpočtu na rok 2019 příspěvkové organizaci Základní škola s polským 
vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77, okres Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace, ze dne 29. 11. 2018,  

- sdělení závazného ukazatele rozpočtu na rok 2019 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská 
škola Hrádek 144, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ze dne 29. 11. 2018, 

- sdělení o navýšení závazného ukazatele rozpočtu na rok 2019 u příspěvkové organizace Základní škola 
s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77, okres 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ze dne 11. 6. 2019, účetní doklad č. 2634 ze dne 13. 6. 2019 
(rozpočtové opatření č. X/2019, usnesení rady obce č. 2019/15/13 ze dne 10. 6. 2019, rozpočtové 
opatření č. X/2019 zveřejněno dne 4. 7. 2019), 

- usnesení rady obce ze dne 21. 3. 2019 - schválení účetní závěrky příspěvkové organizaci Základní škola 
a Mateřská škola Hrádek 144, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 

- usnesení rady obce ze dne 21. 3. 2019 - schválení účetní závěrky příspěvkové organizaci Základní škola 
s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77, okres 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 
 

inventarizace majetku a závazků 
- plán inventur za rok 2019 ze dne 20. 11. 2019, 
- vnitřní směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků obce s účinností od 30. 12. 2011, 
- inventarizační zpráva ze dne 31. 1. 2020 včetně příloh, inventurní soupisy účtů 231, 019, 079, 349, 459 

a 331, 
 

výkazy  
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 7. 2019 v Kč, 
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31. 7. 2019 v Kč, 
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2019 v Kč, 
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2019 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2019 v Kč, 

 
fondy  

- vnitřní předpis č. 2/2019 o používání sociálního fondu zaměstnanců obce a uvolněných členů 
zastupitelstva obce Hrádek schválen usnesením rady obce č. 2019/6/10 ze dne 20. 2. 2019 s účinností 
od 1. 3. 2019, 

- usnesení zastupitelstva obce č. 70/5/19 ze dne 22. 5. 2019 schválení čerpání prostředků ze sociálního 
fondu obce uvolněným členům zastupitelstva obce, 

- účetní doklady č. 1 ze dne 3. 1. 2019 a č. 11 ze dne 4. 4. 2019 (oba tvorba) a č. 7 ze dne 26. 2. 2019  
a č. 24 ze dne 8. 7. 2019 (oba čerpání), 

 
usnesení, zápisy, apod.  

- usnesení zastupitelstva obce č. 64/5/19 ze dne 22. 5. 2019 - schválení účetní závěrky obce za rok 2018 
(protokol o schválení účetní závěrky). 
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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. 

 

 
 



KON/12715/2019/Sam  
 
Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  
obce Hrádek, IČ 00535958   
 
Dne 8. 4. 2020 byl se starostou obce Hrádek 
 

Jméno, příjmení Funkce Podpis 

 
Robert Borski 
 

starosta obce 

 

 
projednán návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 provedeného dne  
8. 4. 2020 kontrolní skupinou ve složení 
 

Jméno, příjmení Číslo pověření Podpis 

Ing. Radka Smyčková Adamusová, 
kontrolor pověřený řízením 

512/03/2019 
 

Ing. Jiří Urbánek, 
kontrolor 

515/03/2019 
 

  

Z důvodu mimořádných opatření a v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, 
kterým vláda České republiky vyhlásila nouzový stav, byl návrh zprávy projednán dálkově, 
prostřednictvím telefonické a e-mailové komunikace. 

 

Dle informací poskytnutých zástupci obce v přezkoumávaném období 
obec 

ANO NE 

neuskutečnila finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů       X 

neúčtovala o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti     X  

nehospodařila s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv  

          X 

nezadala a neuskutečnil veřejné zakázky       X 

neručila za závazky fyzických a právnických osob      X  

nezastavila majetek ve svém vlastnictví ve prospěch třetích osob      X  

nezřídila věcné břemeno k majetku ve svém vlastnictví       X 

 
 
Z důvodu snížení administrativní náročnosti bude návrh zprávy předán do datové schránky územního 
celku, a to do 30 dnů od jeho projednání. Tím nejsou dotčena práva územního celku dle § 6 - § 7 
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Dne 8. 4. 2020 



RS 2019 RO 2019

1111 5 500,0 6 334,0

1112 150,0 175,0

1113 500,0 590,5

1121 4 850,0 5 498,2

1122 200,0 200,0

1211 11 249,0 12 375,0

1334 10,0 10,0

1335 1,0 1,0

1340 700,0 698,0

1340 28,0 30,0

1341 36,0 36,0

1342 19,0 20,0

1345 15,0 15,0

1356 75,0 100,0

1361 20,0 22,0

1381 95,0 150,2

1382 0,0 1,0

1385 0,0 6,0

1511 485,0 520,0

2420 35,0 36,0

2460 225,6 225,6

2460 16,9 16,9

1014 2111 Ozdravování hospod.zvířat…-Odchyt psů; psí známky 2,0 2,0

1032 2111 100,0 96,0

2212 2321 40,0 40,0

2310 2139 35,0 36,7

2411 2111 Záležitosti pošt-služby Pošta Partner 180,0 182,0

3113 2322 0,0 76,0

3314 2111 3,0 5,2

3315 2111 0,2 0,2

3329 2141 ORG 6-Ost.záležitosti ochrany oamátek…CB-úroky z půjčky 6,8 6,8

3349 2111 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1,0 4,0

3419 2111 3,0 22,0

3419 2111 0,0 5,8

3419 2321 20,0 55,0

3419 2132 0,0 5,0

3419 2324 0,0 3,2

3419 3111 0,0 1,6

3421 2329 35,0 38,0

3429 2111 8,0 12,0

3429 2132 40,0 69,0

3611 2141 19,0 21,0

3612 2111 18,0 18,0

ORG 1-Ostatní sportovní činnost-TJ Sokol/pozemek

Využití volného času děti a mládeže-Lyžujeme s Marťánkem

Ostatní zájmová činnost a rekreace-zájezd seniórů

ORG 48-Ostatní zájmová činnost a rekreace-CVČ /nájem

ORJ 7-Podpora individuální bytové výstavby-FRB-úroky

Bytové hospodářství čp. 251-služby

Silnice-Dar-struska na MK

Pitná voda-nájem SMVaK

ORG 3-Základní školy-Příjaté pojistné náhrady

Činnosti knihovnické-Příjmy z knihovny

Záležitosti muzeí a galerií-vstupné

ORG 9-Ostatní sportovní činnost-Běh Hrádkem-startovné

Poplatek ze psů

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Poplatek z ubytovací kapacity

P z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geol.práce

Správní poplatky

Daň z hazardních her s vyjím.dílčí daně z technických her

TEXT
v tis. Kč

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

Daň  z příjmů právnických osob

ORG 30-Ostatní sportovní činnost-Den pro muže

ORG 9-Ostatní sportovní činnost-Běh Hrádkem-sponz.dary

ORG 741-Ostatní sportovní činnost-VIATA

ORG 53-Ostatní sportovní činnost-tenis

ORG 6-Splátky půjčených prostředků-Církev Bratrská

ORJ 7-Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-FRB

ORJ 2463-Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-SF

Podpora ost.produkčních činností-Obecní les

Zrušený odvod z loterií a podobných her s vyjímkou VHP

Dílčí daň z technických her

Daň z nemovitých věcí

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa

Poplatek za provozování, odstraň. komun.odpadu-občané

Poplatek za provozování, odstraň. komun.odpadu-chaty

Daň z příjmů právnických za obce

Daň z přidané hodnoty

ROZPOČTOVÁ  OPATŘENÍ  V  ROCE 2019

ODPA

 

P Ř Í J M Y

POLOŽKA



RS 2019 RO 2019

3612 2132 119,0 119,0

3612 2329 0,0 47,0

3613 2111 18,0 3,0

3613 2132 237,0 237,0

3632 2111 100,0 100,0

3639 2119 5,0 55,0

3639 2131 80,0 80,0

3639 3111 0,0 11,0

3639 3113 0,0 120,0

3722 2111 40,0 40,0

3722 2112 10,0 16,0

3722 2324 0,0 1,0

3723 2111 5,0 5,0

3725 2324 250,0 274,0

3745 2111 3,0 7,4

4359 2111 40,0 40,0

6171 2111 5,0 4,0

6171 2112 2,0 9,0

6171 2141 2,0 2,0

6171 2329 2,0 2,0

6310 2141 0,2 0,2

6310 2141 0,3 0,3

4111 0,0 29,0

4112 360,0 395,8

4116 0,0 163,0

4116 0,0 922,0

4122 600,0 100,0

4122 0,0 179,8

4152 1 400,0 0,0

4152 0,0 16,0

4152 0,0 498,0

4216 0,0 600,0

4222 0,0 207,6

4232 0,0 472,0

28 000,0 32 516,0

RS 2019 RO 2019

8115 10 000,0 10 001,2

10 000,0 10 001,2

38 000,0 42 517,2

Změna stavu prostředků na bankovních účtech

Financování celkem
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CELKEM  PŘÍJMY

ODPA POLOŽKA TEXT
v tis. Kč

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

Nein.přijaté transf. od mezinár. Institucí a někt. CO a PO

Nein.přijaté transf. od mezinár. Institucí a někt.-VIATA

Nein.přijaté transf. od mezinár. Institucí -ÚZ 415-Kniha

MMR-Ost. INV dotace ze st.rozpočtu-Multihřiště u CVČ

ORG 625-ÚZ 609-INV dotace od krajů-Herní prvky v parku

Inv.přijaté transf. od mezinár. Institucí -ÚZ 415-VIATA

Činnost místní správy-kopírování a ostatní služby

Činnost místní správy-prodej knih

Činnost místní správy-úroky z bankovních účtů

Činnost místní správy-ostatní nedaňové příjmy-Marameus

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

ORJ 7-Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Komunální služby a územní rozvoj-nájmy

Komunální služby a územní rozvoj-Pozemky

Komunální služby a územní rozvoj-Prodej auta

Sběra svoz komunálních odpadů-podnikatelé

Sběra svoz komunálních odpadů-podnikatelé

Sběra svoz komunálních odpadů-exekuční popl.do neplatiče

Bytové hospodářství čp. 251-nájem

Bytové hospodářství čp. 251-převod prostř.z účtu Kauce

Nebytové hospodářství-služby

Nebytové hospodářství-nájemné

Pohřebnictví

Komunální služby a územní rozvoj-zřízení věcných břemen

Neinvestiční přijaté dotace od krajů-Vesnice roku

Neinvestiční přijaté dotace od krajůÚZ-319-MA 21 2019

Neinvestičnpřijaté transféry z VPS-Volby do E P

Dotace z MSK v rámci SDV

Ostatní neinv. přijaté dotace-ÚZ 103 1 33063-Dotace  ZŠ

Ostatní neinv. přijaté dotace-ÚZ 103 5 33063-Dotace  ZŠ

Sběr a svoz ostatních odpadů-Asekol

Využivání a zneškodňování komunálních odpadů-EKO-KOM

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Ostatní sl.a činnosti v oblasti soc.péče-rozvoz obědů

ODPA POLOŽKA TEXT
v tis. Kč



RS 2019 RO 2019

1014 5,0 17,0

1031 0,0 19,0

1032 40,0 10,0

2143 60,0 30,0

2212 2 700,0 4 083,0

2219 3 700,0 277,0

2221 152,0 127,0

2229 0,0 78,4

2299 70,0 70,0

2310 3 900,0 4 510,0

2321 200,0 0,0

2349 50,0 10,0

2399 350,0 250,0

2411 320,0 380,0

3111 Mateřské školy 0,0 10,0

3113 850,0 850,0

3113 650,0 672,0

3113 600,0 1 630,0

3114 3,0 3,1

3233 7 000,0 5 699,3

3313 30,0 47,6

3314 200,0 212,0

3315 50,0 50,0

3319 10,0 6,0

3326 2,0 2,0

3330 0,0 57,5

3349 150,0 150,0

3392 0,0 45,0

3399 520,0 528,1

3412 1 500,0 1 648,1

3419 Ostatní sportovní činnost 282,0 541,0

3421 100,0 80,0

3429 1 690,0 1 038,4

3511 Všeobecná ambulantní péče 70,0 29,0

3611 ORJ 7-Podpora individuální bytové výstavby-FRB 300,0 380,0

3612 Bytové hospodářství-čp. 251 80,0 80,0

3613 Nebytové hospodářství 1 300,0 1 523,0

3631 Veřejné osvětlení 800,0 840,0

3632 300,0 650,0

3635 100,0 0,0

3639 Komunální služby a územní rozvoj 100,0 723,0

3721 10,0 170,0

3722 1 000,0 1 130,0

3723 350,0 494,0

Ostatní zájmová činnost a rekreace

Pohřebnictví

ORG-20-Územní plánování

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Sběr a svoz komunálních odpadů

Sběr a svoz ostatních odpadů

Činnost registrovaných církví a náboženských společností

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-Hrádecké noviny

Zájmová činnost v kultuře

Ostatní záležitosti kultury-jubilanti, vítání občánků

ORG 52-Sportoní zařízení ve vlastnictví obce

Využití volného času dětí a mládeže-Lyžování s Marťánkem

Střediska volného času

Filmová tvorba,distribuce,kina a shrom.audio archiválií

Činnosti knihovnické

Záležitosti muzeí a galerií

Ostatní záležitosti kultury-kronika, přednášky

Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí - pomníky

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

Záležitosti pošt

ORG 3-Základní školy-česká-příspěvek

ORG 4-Základní školy-polská-příspěvek

Základní školy

ORG 56-Základní školy

Provoz večejné silniční dopravy

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Ostatní záležitosti v dopravě-podchody a podjezdy

Pitná voda

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání  s kaly

Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině-Rybník

Ozdravování hospodářských zvířat-psi 

Pěstební činnost

Podpora ostatních produkčních činností-obecní les

Cestovní ruch

Silnice

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

V Ý D A J E

ODPA TEXT
v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ  OPATŘENÍ  V  ROCE 2019



RS 2019 RO 2019

3726 Využití a zneškodňování ostatních odpadů 10,0 80,0

3729 0,0 120,0

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 630,0 3 508,4

3759 Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací 0,0 50,0

4349 0,0 1,0

4359 100,0 241,0

4379 50,0 50,0

5212 Ochrana obyvatelstva-finanč. zabezp.krizových situací 100,0 0,0

5213 Krizová opatření 0,0 100,0

5512 Požární ochrana-dobrovolná část 80,0 177,0

6112 1 700,0 1 700,0

6117 Volby do Evropského parlamentu 0,0 29,0

6171 2 990,0 4 196,0

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50,0 50,0

6320 Pojištění funkčně nespecifikované-pojištění majetku 120,0 120,0

6399 Ostatní finanční operace 520,0 164,5

6402 Finanční vypořádání minulých let 10,0 52,2

6409 1 046,0 2 607,6

38 000,0 42 397,2

RS 2019 RO 2019

8901 0,0 120,0

38 000,0 42 517,2C E L K E M
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ODPA TEXT
v tis. Kč

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

Operace z peněžních účtů oeganitace nemající charakter P-kauce

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence-Seniortaxi

Zastupitelstva obcí

Činnost místní správy

Ostatní činnosti j.n.

CELKEM VÝDAJE

ODPA TEXT
v tis. Kč

Ostatní nakládání s odpady

Ostatní soc.péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče



SR 2019 UR 2019 SKUTEČNOST % SR % UR

0,0 0,0 108 524,00 0,00 0,00

16,9 16,9 16 656,00 98,56 98,56

16,9 16,9 125 180,00 *** ***

SR 2019 UR 2019 SKUTEČNOST % SR % UR

23,0 23,0 23 150,00 100,65 100,65

50,0 50,0 51 148,00 102,30 102,30

4,0 4,0 4 000,00 100,00 100,00

7,5 7,5 7 500,00 100,00 100,00

15,0 15,0 15 000,00 100,00 100,00

1,0 1,0 1 000,00 100,00 100,00

10,0 10,0 11 920,00 119,20 119,20

1,5 1,5 1 520,00 0,00 101,33

23,0 23,0 24 300,24 105,65 105,65

15,0 15,0 15 513,00 0,00 103,42

150,0 150,0 155 051,24 103,37 103,37

Stav prostředků na účtu sociálního fondu k 1.1.2019

Výdaje 

Konečný stav peněžních prostředků na účtu sociálního fondu k 31.12.2019

SR 2019 UR 2019 SKUTEČNOST % SR % UR

225,6 225,6 207 126,67 91,81 91,81

19,0 21,0 20 324,99 106,97 96,79

244,6 246,6 227 451,66 92,99 92,24

SR 2019 UR 2019 SKUTEČNOST % SR % UR

300,0 380,0 340 000,00 113,33 89,47

300,0 380,0 340 000,00 113,33 89,47

Stav prostředků na účtu FRB k 1.1.2019

Výdaje 

Konečný stav peněžních prostředků na účtu FRB fondu k 31.12.2019

-340 000,00

246 490,01

ODPA

3611

V Ý D A J E    C E L K E M

359 038,35

Příjmy 227 451,66

113 784,55

Příjmy 125 180,00

-155 051,24

83 913,31

Hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok 2019:

6171

6171

6171

6171

6171

6171

V Ý D A J E

ODPA

6171

6171

6171

6171

TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ V ROCE 2019
Obec Hrádek má zřízené dva účelové fondy: sociální fond (SF) a fond rozvoje bydlení (FRB)

P Ř Í J M Y

POLOŽKA DRUH PŘÍJMŮ

Splátky půjček od obyvatelstva

Úroky z poskytych půjček

DRUH VÝDAJŮ

P Ř Í J M Y

POLOŽKA DRUH PŘÍJMŮ

2460

Dovolená,dětská rekreace

Ostatní pojištění

Kulturní akce

Příspěvek na zdravotní pomůcky

Sportovní akce

Ostatní výdaje

Příspěvek do fondu

Splácení půjčky ze SF

P Ř Í J M Y    C E L K E M

poskytnutí půjček z FRB

2141

P Ř Í J M Y    C E L K E M

V Ý D A J E

V Ý D A J E    C E L K E M

Pojištění-penzijní,komerční

Refundace stravenek

Pracovní nebo životní výročí

Příspěvek na vitamíny a kolekce

DRUH VÝDAJŮ

4134

2460

Hospodaření sociálního fondu za rok 2019:
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Příloha č. 10.1. 

Komentář k plnění příjmové části rozpočtu 
 

1111-Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 
Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b zákona o daních z příjmů) placené plátci (§ 38c téhož 
zákona). Je to daň z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 zákona). 
1112-Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 
Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b zákona o daních z příjmů) placené jejími 
poplatníky (§ 2 téhož zákona). Je to daň placená podle daňových přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob (§ 38g až 38i zákona). 
1113-Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 
Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b zákona o daních z příjmů) vybírané srážkou podle 
zvláštní sazby daně (§ 38d téhož zákona). 
1121-Daň z příjmů právnických osob 
Zahrnuje daň z příjmů právnických osob.  
1122-Daň z příjmů právnických osob za obce 
Zahrnuje v plné výši daň z příjmů, kdy poplatníkem je obec, daňový výnos této daně si obec ponechává 
ve svém rozpočtu. Vypočítaná daň se pouze proúčtuje v účetnictví jako příjem v příjmové části a jako 
výdaj ve výdajové části.   
1211-Daň z přidané hodnoty 
Daň z přidané hodnoty vypočtená koeficientem. 
1334-Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. 
1335-Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 
Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa.                                                      
1340-Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů                                                                                                                                                                                    
Na   tuto položku zařazuje obec místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který platí fyzické osoby, které mají v obci 
trvalý pobyt nebo rekreační stavbu podle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění zákona č. 185/2001 Sb.                                                                                                                          
1341-Poplatek ze psů                                                                                                                                           
Na základě obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 3/2010, Obec vybírá poplatek ze psů  
ve výši 120,--Kč za jednoho psa. Poplatek je splatný vždy do 31. března běžného roku.                    
1342-Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt                                                                                                                                                  
Sazba poplatku činí v roce 2019 10,-Kč za osobu a den pobytu. Poplatek vybírají ubytovatelé (Chata 
Hrádek, Církev Bratrská Hrádek a Zahradní restaurace Belko) od ubytovaných osob v souladu s 
vyhláškou o místních poplatcích.                                                                                                                  
1345-Poplatek z ubytovací kapacity                                                                                                            
Sazba poplatku činí v roce 2019 4,-Kč za každý prodaný nocleh, odvádí se stejným způsobem jako 
poplatek za lázeňský pobyt. Poplatek se vybírá na Chatě Hrádek a V Církvi Bratrské a v Belku.        
1356-Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce                                             
Jedná se o poplatek za geologické práce firmy UNIGEO.                                                                           
1381-Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her                                                           
Na tuto položku se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.                  
1382-Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů                
Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb..            
1385-Dílčí daň z technických her                                                                                                                                   
Na tuto položku se zařazuje dílčí daň z technických her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z 
hazardních her, ve znění pozdějších předpisů [§ 3 odst. 1 písm. e), § 4 písm. e) a § 5 zákona]. Ostatní 
dílčí daně, které jsou součástí daně z hazardních her, se zařazují na položku 1381. 
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1361-Správní poplatky 
Podle zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších doplňků, se vybírá  
za provedení úkonů správní poplatky. Nejčastějším druhem správních poplatků je poplatek za ověření 
podpisů, ověření listin, přihlášení k trvalému pobytu, výpisy z bodového hodnocení řidičů, výpisy  
z evidence rejstříku trestů, výpisy z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.  
1511-Daň z nemovitých věci 
Tuto daň vybírá Finanční úřad Třinec podle zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve znění 
pozdějších předpisů, a je v plné výši příjmem té obce, na jejímž území se nemovitost nachází. 
2420-Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 
Používá se pro splátky půjčených prostředků od Církve Bratrské dle smlouvy o půjčce a spolupráci 
v oblasti péče o sociálně znevýhodněné občany obce Hrádek.  
2460-Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 
Obec poskytuje občanům půjčky z Fondu rozvoje bydlení a ze sociálního fondu. Půjčka z FRB je 
poskytnutá 14-ti občanům, půjčka ze SF jednomu zaměstnanci.  
4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 
Dotace na Volby do Evropského parlamentu 2019 ve výši Kč 29.000,--. 
4112-Neinvestiční dotace (Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Obce Hrádek) 
Neinvestiční dotace (finanční vztah) pro rok 2019 byl stanoven ve výši 395.800,--Kč.  
4116-Neinvestiční přijaté transfery ze SR 
S účelovým znakem 33 063 je spojena průtoková dotace pro školy ve výši Kč 1.084.333,--.  
6330-4134-Převody z rozpočtových účtů 
Jedná se o převody peněžních prostředků mezi účty-nerozpočtují se. 
6330-4138-Převody z vlastní pokladny 
Převody mezi účty z vlastní pokladny. 
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 
Krajská dotace na Projekt „Hrádečané společně a aktivně v roce 2019“ z programu MA 21. 
4152-Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů 
a právnických osob 
Transfer z EFRR ( Evropský fond regionálního rozvoje) na projekt VIATA, část první  a na výdej knihy o 
Hrádku. 
4216-Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 
Investiční prostředky z MMR na projekt-Multifunkční hřiště pro Základní a Mateřskou školu Hrádek  
4222-Investiční přijaté transfery od krajů 
Podpora kraje na projekt Revitalizace herních prvků v parku. 
4232-Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 
Investiční transfer z EFRR ( Evropský fond regionálního rozvoje) na projekt VIATA, část první. 
Přeshraniční spolupráce ČR-POL. 
1014-2111-Příjmy – prodej známek; náklady za odchyt psů 
Známku pro psa za 20,--Kč si kupují majitelé nově přihlášených psů anebo ti, kteří známku ztratili.  Obec 
zavedla poplatek za odchyt volně pobíhajícího psa ve výši Kč 500,--. 
1032-2111-Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství 
Obec prodala v roce 2019 dřevní hmotu/zbytkové dřevo. 
2212-2321-Silnice (struska – sponzorský dar) 
Obec obdržela, stejně jako v minulých letech, sponzorský dar od Třineckých železáren a.s.  
2310-2139-Pitná voda 
Obec má uzavřenou smlouvu o nájmu a provozování vodního díla  SMVaK Ostrava a.s.  
2411-2111-Záležitosti pošt 
Příjmy za služby Pošty Partner. 
3314-2111-Činnosti knihovnické 
Jedná se o příjmy za čtenářské poplatky, odprodej vyřazených knih a sankce za nevrácení knihy 
 ve výpůjční době.  
3329-2141-Činnost registrovaných církví a náboženských společností 
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Úroky z poskytnutého úvěru pro Církev Bratrskou (smlouva o půjčce a spolupráci v oblasti péče 
 o sociálně znevýhodněné občany obce Hrádek).  
3349-2111-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 
Inzeráty v Hrádeckých novinách. 
3419-2111-Ostatní tělovýchovná činnost  
Obec obdržela sponzorské dary a startovné v Běhu Hrádkem; nájem sportovních zařízení v majetku 
obce, prodej pozemku TJ Sokol Hrádek. 
3421-2329-Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené  
Úhrada lyžařského kurzu v Bukovci - platby rodičů. 
3429-2111-Ostatní zájmová činnost a rekreace 
Příjmy za nájem Centra volného času a příspěvek seniorů na zájezd. 
3611-2141-Podpora individuální bytové výstavby (FRB – Příjmy z úroků) 
Z poskytnutých půjček splácejí dlužníci úrok ve výši 4%.  
3429-2132-Ostatní zájmová činnost a rekreace 
Příjmy za nájem Centra volného času. 
3612-22132-Bytové hospodářství – Hrádek č. p. 251 
V rodinném domku č. p. 251 má obec zřízeny 4 byty. Všichni nájemníci platí nájemné  
i poskytované služby (vodné a vývoz žumpy) správci bytů, tj. Madesta group Třinec s.r.o.  
3613-2132-Nebytové hospodářství – Hrádek č. p. 352 
Jedná se o příjmy od nájemců za nájem, vodu, elektrickou energii a teplo. 
3632-2111-Pohřebnictví 
Za výkop hrobů jsou pozůstalým vystaveny faktury. Dokladem k pronájmu hrobového místa  
je smlouva. 
3639-2132-Komunální služby a územní rozvoj 
Pronájem pozemků-Vodafone, Česká telekomunikační infrastruktura a.s, dále pak za zřízení věcných 
břemen, pachty a prodej automobilu Škoda Octavia. 
3722-2111-Sběr a svoz komunálních odpadů 
Příjmy z prodeje popelových nádob, příjmy z prodeje barevných pytlů. Podnikatelé - do systému je 
přihlášeno 12 podnikatelů a organizací. 
3723-2324-Sběr a svoz ostatních odpadů-firma Asekol 
Zpětný odběr elektrozařízení. 
3725-2324-Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 
Představují platbu firmy EKO-KOM za tříděný odpad. 
3745-2111-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Jedná se o odprodej starého železa do sběrny a zkosení pozemků .   
4359-2111-Rozvoz obědů - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 
Prostřednictvím obce si mohou senioři odebírat obědy od PZŠ Hrádek, Restaurace U Burého . Obec 
účtuje seniorům za rozvoz jednoho obědu 5,--Kč.  
6171-2111-Činnost místní správy 
Příjmy z kopírování, vyvěšení plakátů a skenování. Příjmy z prodeje zboží – jedná se o příjem za prodej 
knihy o Hrádku; úroky z bankovních účtů (běžné účty). Rozvrhové usnesení Krajského soudu v Ostravě-
fa Marameus group. 
6310-2141-Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací 
Příjmy za úroky z bankovních účtů (fondové účty-FRB a SF).  
 

Komentář k financování 
8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 
Změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem vykazovaného období. Tato 
položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků  
na krátkodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zapíše až do finančního výkazu. 
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Příloha č. 10.2. 

Komentář k plnění výdajové části rozpočtu 
1014-Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a pěstební činnost 
Nákup granulí pro odchycené psy; odchyt divočáků. 
1031-Pěstební činnost 
Poskytnutá dotace MS Čisůvky na dodávku a montáž mysliveckého zařízení. 
1032-Podpora ostatních produkčních činností 
Nákup sazenic 800ks buku. 
2143-Cestovní ruch 
Rozmístění orientačních (hnědých) tabulek v obci. 
2212-Místní komunikace 
Největší část zde tvoří výdaje na opravu místních komunikací a zimní údržba. 
2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
PD na novou MK. 
2221-Provoz veřejné silniční dopravy-dopravní obslužnost 
Na základě smlouvy o závazku veřejné služby, Obec uhradila za zajištění dopravní obslužnosti obce 
veřejnou osobní linkou dopravu v soboty, neděle a státem uznané svátky KÚ MSK. 
2229-Ostatní záležitosti v silniční dopravě 
Vypracování PD na přechod pro chodce u Květinky. 
2299-Ostatní záležitosti v dopravě 
Jsou zde zahrnuty běžné náklady související s provozem podchodů a podjezdů: především spotřeba 
elektrické energie a údržba výtahů.  
2310-Pitná voda 
Dohoda o narovnání s SMVaK Ostrava. Rozšíření vodovodního řadu Chodury. 
2399-Ostatní záležitosti vodního hospodářství 
PD na opravu propustků, dvě mostní prohlídky. 
2411-Záležitosti pošt 
Provoz Pošty Partner. 
3111-Mateřské školy  
VNP pro Lesní školku Hrádeček. 
3113-Základní školy-příspěvek na provoz české základní škole  
Základní škole a Mateřské škole Hrádek 144, příspěvkové organizaci, Obec poskytla příspěvek  
ve výši  850.000,-- Kč. Obec rovněž hradí na obě budovy energie-elektřina, plyn voda.  
S účelovým znakem 33 063 je spojena průtoková dotace pro školy ve výši Kč 1.084.333,--.  
3113-Základní školy-příspěvek polské základní škole  
Obec poskytla příspěvek Základní škole a Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím Hrádek 77 
příspěvek na provoz ve výši 672.000,-- Kč. Rovněž v PZŠ Obec přispívá na energie-elektřina. 
3233-Střediska volného času 
Přírodovědné učebny – čp. 245/Hóta 
3313-Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio archiválií 
Letní kino. 
3314-Činnosti knihovnické 
Výdaje na provoz místní knihovny. 
3315-Činnosti muzeí a galerií 
Jsou zde zahrnuty běžné výdaje na provoz muzea č. p. 521. 
3319-Ostatní záležitosti kultury 
Odměna pro fotografa při kulturních akcích. 
3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot historického povědomí 
Výdaje na pomníky.  
3329-Ostatní záležitosti ochrany památek a obnova hodnot-církev 
Dar na obnovu kostela a veřejné neinvestiční podpory pro církevní spolky. 
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3330-Činnost registrovaných církví a náboženských společností                                                                           
Veřejná neinvestiční podpora z rozpočtu obce pro FS SCEAV Hrádek a Církev Bratrskou. 
3349-Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 
Výdaje spojené s Hrádeckými novinami. 
3392-Zájmová činnost v kultuře 
Místní skupině PZKO Hrádek Obec poskytla v rámci veřejné neinvestiční podpory na kulturně-sportovní 
činnost. 
3399-Ostatní záležitosti kultury 
Členové komise organizují na OÚ 3x do roka setkání s jubilanty u příležitosti jejich 75, 80 a 85. U vyšších 
výročí pak navštěvují jubilanty osobně. V březnu proběhla akce Den pro ženy; v červnu Den Dětí. 
U příležitosti dne učitelů bylo zorganizováno posezení s učiteli. Na začátku dubna se uskutečnila akce 
pod názvem Den Země. Další akce je Vítání občánků. V srpnu byla zorganizována akce pod názvem 
Slavnosti rytíře Belka. Proběhla tradiční akce Den Dětí a v prosinci Mikuláš s mikulášskou nadílkou pro 
všechny dětí z Hrádku. Z dotace MSK se uskutečnil Lampiónový průvod. 
3412-Sportovní zařízení v majetku obce 
Stavba Multifunkčního hřiště pro ZŠ a MŠ Hrádek a podklady pro stavbu sportovní haly. 
3419-Ostatní sportovní činnost 
V roce 2019 se uskutečnil Běh Hrádkem. Tato tradiční akce, kterou Obec organizuje společně s místními 
spolky (PZKO, TJ Sokol, SDH); příspěvek pro TJ Sokol Hrádek; turnaj ve stolním tenise; bowling pro 
spolky; VNP pro HC Hrádek; Den pro muže; 
3419-Novoroční turnaj ve stolním tenise 
Obec přispěla na turnaj ve stolním tenise. 
3419-Tělovýchovná činnost 
Obec poskytla Tělovýchovné jednotě Hrádek příspěvek na provoz a na dopravu. Amatérský hokejový 
klub HC Hrádek obdržel příspěvek na startovné a náklady spojené s dopravou v soutěži BAHL, 
neinvestiční podpora projektu pro tenisty; Spartakiáda spolků; výdaje spojené s provozováním 
Sportovní klubovny; VIATA-Přístřešek ve sportovním areálu obce Hrádek. 
3421-Využití volného času dětí a mládeže 
Organizační zajištění lyžařského kurzu v Bukovci pro školní děti. 
3429-Ostatní zájmová činnost a rekreace 
Provoz Centra volného času č. p. 115. a přestavba hospodářské budovy. Začátek realizace přestavby 
maštale na Muzeum u čp.245; poznávací zájezd seniorů; hřiště v Lomu a v Girově; neinvestiční podpora 

pro spolky: Klub Seniórů, Koło Macierzy Szkolnej, RK Hrádek, Klub maminek Hráďátka; 
3511-Všeobecná ambulantní péče 
Nákup drobného materiálu do ambulance pro praktického lékaře; telekomunikační služby 
3611-Podpora individuální bytové výstavby 
Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení-3 nové půjčky. 
3612-Bytové hospodářství 
V prostorách budovy č. p. 251 Obec vlastní již 4 byty.  Výdaje zahrnují vodné a vývoz žumpy, spotřebu 
elektrické energie za společné prostory. 
3613-Nebytové hospodářství 
Zde se jedná o výdaje spojené s chodem budovy obecního úřadu (č. p. 352) a budovu č. p. 114: mzda 
uklízečky, materiál, čisticí prostředky, vodné, teplo, spotřeba elektrické energie, revize hasičských 
přístrojů a podobně. 
3631-Veřejné osvětlení 
Náklady představují spotřebu elektrické energie a nákup elektromateriálu. Dále je průběžně prováděna 
běžná oprava a údržba veřejného osvětlení.  Správcem sítě je firma Nehlsen Třinec.  
3632-Pohřebnictví 
Obec Hrádek spravuje hřbitov u kostela SCEAV Hrádek. Výdaje zahrnují odměnu hrobníka za výkopy 
hrobů, spotřebu materiálu; výsadba svahu; tlakové čištění dlažby; lavičky. 
3639-Komunální služby a územní rozvoj 
Znalecké posudky, platby daní a poplatků a opravy a údržba na autě. 
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3721-Sběr a svoz nebezpečných odpadů 
Fa Nehlsen provádí 2x v roce sběr nebezpečných odpadů v obci nebo jej mohou občané zavést přímo 
na sběrný dvůr. 
3722-Odvoz odpadů 
Sběr odpadů je zabezpečován v souladu se smlouvou s firmou Nehlsen, spol. s.r.o. Třinec. 
3723-Sběr a svoz ostatních odpadů 
Sběr tříděného odpadu. 
3726-Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 
Sběr a svoz ostatních odpadů. 
3729-Ostatní nakládání s odpady 
VPS s SOJ  č. 2019/6 o poskytnutí dotace na projekt - SOJ - Biologicky rozložitelný odpad IV. 
3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
Zde jsou zahrnuty především mzdy pracovníků technického úseku obce (včetně odvodů), pracovníků 
zařazených na veřejně prospěšné práce, nákup materiálu, údržba chodníků, ochranné pomůcky, 
drobný hmotný dlouhodobý majetek, okrasné keře a květiny včetně stromků na Alej Života a do parku 
před OÚ, Ptačí pozorovatelna v Girově, nákup pohonných hmot do křovinořezu, sekačky na trávu, 
traktoru a běžná údržba. Začalo se se stavbou „Zatraktivnění přírodní lokality Zamčiska“;  park před OÚ 
se dovybavil herními prvky z dotace; 
3759-Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací 
Výsadba keřů u protihlukové stěny 
4349-Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 
Obec Dražůvky/SMO-sbírka pro pozůstalé po zastřeleném místostarostovi při výkonu funkce 
4359-Rozvoz obědů 
Obec zajišťuje rozvoz obědů pro seniory. Patří zde plat, nákup pohonných hmot a nákup služeb 
(obědy, které byly odebírány z Restaurace u Burého a školní jídelny). 
4379-Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 
Obec zřídila ve spolupráci s p. Sztefkou službu pro seniory tzv. Seniortaxi, zde sledujeme výdaje. 
5512-Požární ochrana-dobrovolná část 
Obec je zřizovatelem jednotky svazu dobrovolných hasičů a hradí výdaje spojené s jejím provozem.  
6112-Obecní zastupitelstvo 
Zahrnuje náklady na činnost obecního zastupitelstva. Hlavní část výdajů zde tvoří odměny za výkon 
funkce zastupitele obce a povinné odvody. 
6117-Volby do Evropského parlamentu 
Výdaje spojené se zajištěním voleb do EP. 
6171-Činnost místní správy 
Zde sledujeme výdaje spojené s chodem obecního úřadu.  
6310-Služby peněžních ústavů 
Obec hradí poplatky za úroky a vedení svých účtů u bankovních ústavů. 
6320-Pojištění funkčně nespecifikované 
Jedná se o komplexní pojištění majetku Obce (živelní, havarijní). 
6330-Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 
Převody mezi bankovními účty (nerozpočtuje se). 
6402-Finanční vypořádání minulých let 
Vrátka nedočerpaných prostředků za volby 2018. 
6399-Ostatní finanční operace 
Zde jsou účtovány příspěvky spolkům, jako např. Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova. 
Příspěvek do Sdružení obcí Jablunkovska. 
6409-Ostatní činnosti 
Nákup pozemků a služby s tím spojené. 
 

Komentář k financování 
Vrátka finanční jistiny-Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení-VŘZ (Nosta Nový Jičín). 
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