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Klasifikace informací: Veřejná 

 

 

 Zpráva  
 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek,  

 IČ 00535958 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 4. 6. 2021. 
 
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Radka Smyčková Adamusová kontrolor pověřený řízením 533/03/2021 2865 
Ing. Jiří Urbánek kontrolor 536/03/2021 3626 

 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 9. 2021 bylo vykonáno dne 3. 11. 2021. 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Hrádek. 
 
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2021 bylo vykonáno dne 6. 4. 2022. 
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Hrádek. 
 
 

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno: 
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 18. 10. 2021. 

 
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: 

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 6. 4. 2022. 
 
 
 
Zástupci územního celku, kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: 

- Robert Borski, starosta  
- Žofie Dordová, účetní 

 
  

Čj.: MSK  44204/2022                     

Sp. zn.: 
KON/12470/2021/Sam  
113.1 V5   W 

 

Vyřizuje: Ing. Radka Smyčková Adamusová  
Telefon: 595 622 622  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz  
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Klasifikace informací: Veřejná 

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 "Vybudování nového dětského hřiště u ZŠ a MŠ Hrádek 144", 
- smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory,  
- smlouva o dílo ze dne 8. 4. 2021, 
- kupní smlouva ze dne 28. 6. 2021, 
- darovací smlouva ze dne 19. 4. 2021, 
- nájemní smlouvy ze dne 21. 6. 2021 a ze dne 30. 7. 2021, 
- darovací smlouvy ze dne 18. 11. 2021 a ze dne 3. 11. 2021, 
- odměňování členů zastupitelstva 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. 
 

 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků 
zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. 

 
 
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 1.932.511,56) 

2,21 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 7.636.635,00) 

8,36 % 

 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,19 % 
 
 
A.4 Rozpočtová odpovědnost obce 
 

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky   12,10   % 
  

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

 

B. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření  
za rok 2021 
 
 
Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání, které byly do konce 
přezkoumávaného období napraveny 
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 9. 2021 byly zjištěny nedostatky, ke kterým 
územní celek přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal informaci o jejich splnění při konečném 
přezkoumání dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
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B.1  
Rada obce usnesením č. 2021/62/4 ze dne 7. 7. 2021 schválila uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem 
SAPEKOR s.r.o., Český Těšín, IČ 01874241, na realizaci veřejné zakázky s názvem "Vybudování nového 
dětského hřiště u ZŠ a MŠ Hrádek 144". Dle této smlouvy musí být veškeré změny a doplňky ke smlouvě o dílo 
provedeny formou písemných dodatků podepsanými oběma stranami (článek X. Smlouvy o dílo). 
Ve smlouvě o dílo je stanovena konečná cena díla ve výši Kč 767.436,45 včetně DPH, přičemž dle přeložených 
faktur k dané akci činí celková konečná cena Kč 698.406,- včetně DPH.  
Tato změna ceny o méněpráce nebyla provedena formou písemného dodatku, tak jak vyplývá z článku X. 
Smlouvy o dílo. 
Projednání a schválení dodatků je v kompetenci příslušného orgánu obce, v tomto případě rady obce. 
Opatření 
Obec přijala systémové opatření ve smyslu poučení odpovědných pracovníků ve věci nutnosti dodržování 
ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. a dále rada obce přijala dne 10. 11. 2021 usnesení  
č. 2021/70/8 - schválení dodatku č. 1 k SOD na VZ "Vybudování nového dětského hřiště u ZŠ a MŠ Hrádek 
144" uzavřeného dne 10. 11. 2021).  
Přijaté opatření bylo splněno (ověřeno na darovací smlouvě ze dne 18. 11. 2021 uzavřené s dárcem 
fyzickou osobou na pozemek p.č. 237/1 v k.ú. Hrádek, schválené usnesením zastupitelstva obce  
č. 227/15/21 ze dne 29. 9. 2021). 
     
B.2  
Ověřením profilu zadavatele bylo zjištěno, že obec zde neuveřejnila smlouvu o dílo uzavřenou dne 12. 7. 2021 
se zhotovitelem SAPEKOR s.r.o., Český Těšín, v hodnotě Kč 767.436,45 vč. DPH, na akci "Vybudování nového 
dětského hřiště u ZŠ a MŠ Hrádek 144", do 15 dnů od jejího uzavření (SOD uveřejněna až dne 20. 9. 2021).  
Upozorňujeme také na skutečnost, že v případě financování akce z dotace, hrozí možnost jejího krácení 
poskytovatelem, a to z důvodu nedodržení některého z právních předpisů souvisejících s jejím použitím. 
Opatření 
Obec přijala systémové opatření ve smyslu poučení odpovědných pracovníků ve věci dodržování ustanovení  
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb. 
Přijaté opatření bylo splněno (ověřeno na dodatku č. 1 k SOD na VZ "Vybudování nového dětského hřiště  
u ZŠ a MŠ Hrádek 144" uzavřeného dne 10. 11. 2021 a zveřejněného na profilu zadavatele dne 11. 11. 2021). 
     
 

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.2 bylo 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. 
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Klasifikace informací: Veřejná 

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 
a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li  
se o evidující osobu. V souvislosti s tím doporučujeme prověřit a případně upravit vzory žádostí, které 
poskytujete žadatelům nebo zveřejňujete na svých webových stránkách, 
 

- novou vyhlášku č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, účinnost od 1. 1. 2022. 
 
 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek 
nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. 
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 
 
 
  
V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření  
i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku. 
 
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. 
 
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny, pořízené fotokopie, 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: 12. 4. 2022 
 
 
 
 
 
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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Vybraný kontrolní vzorek: 
 
akce "Vybudování nového dětského hřiště u ZŠ a MŠ Hrádek 144" – dále viz nedostatek bod B.1  
a bod B.2 

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

- výzva k podání nabídky ze dne 22. 6. 2021, včetně písemností prokazující přímé oslovení 5 firem, 
zveřejněná na úřední desce obecního úřadu od 22. 6. 2021 do 2. 7. 2021, 

- doloženy 2 cenové nabídky, 
- usnesení z jednání komise pro výběrová řízení č. 04/2021 ze dne 7. 7. 2021, včetně prezenční listiny  

a přílohy č. 1 (seznam nabídek - 2 nabídky), přílohy č. 2 (čestné prohlášení výboru pro výběrová řízení) 
a přílohy č. 3 (zpráva o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek), 

- usnesení rady obce č. 2021/62/3 a č. 2021/62/4 obě ze dne 7. 7. 2021 schválení pořadí uchazečů 
veřejné zakázky a SOD s vítězem veřejné zakázky firmou SAPEKOR s.r.o., Český Těšín, Kč 767.436,45 
vč. DPH, 

- oznámení výsledku výběru nejvhodnější nabídky ze dne 8. 7. 2021, včetně písemností prokazujících 
jeho zaslání všem účastníkům veřejné zakázky, 

- smlouva o dílo ze dne 12. 7. 2021 uzavřená s vítězem veřejné zakázky firmou SAPEKOR s.r.o., Český 
Těšín, Kč 767.436,45 vč. DPH (fotokopie) a zveřejněná na profilu zadavatele až dne 20. 9. 2021 (otisk 
obrazovky – profil zadavatele), 

- dodatek č. 1 k SOD uzavřený dne 10. 11. 2021 ve věci méněprací s celkovým dopadem na cenu díla - 
nově Kč 698.406,- vč. DPH, schválen usnesením rady obce č. 2021/70/8 ze dne 10. 11. 2021  
a zveřejněn na profilu zadavatele dne 11. 11. 2021,  

- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2021, 
- skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy uveřejněna na profilu zadavatele (fotokopie náhledu 

zveřejněného dokumentu na profilu zadavatele), 
- závěrečný protokol o předání provedeného díla č. 2021-08-30 ze dne 27. 8. 2021 - bez vad  

a nedodělků, 
- účetní doklady č. 210401 ze dne 27. 8. 2021 (předpis), č. 2895 ze dne 9. 9. 2021 (úhrada) a č. 848  

ze dne 27. 8. 2021 (zařazení), inv. č. 201035 a 201036, 
dotace: 

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 02943/2021/RRC ze dne 21. 6. 2021, investiční, ve výši 
max. Kč 400.000,-, na projekt "Vybudování nového dětského hřiště u ZŠ a MŠ Hrádek", vyúčtování 
max. do 20. 1. 2022, schváleno usnesením rady obce č. 2021/60/12 ze dne 2. 6. 2021, 

- účetní doklady č. 723 ze dne 15. 7. 2021 (záloha), č. 618 ze dne 15. 7. 2021 (dohad na účet č. 403)  
a č. 622 ze dne 27. 8. 2021 (dohad na účet č. 403), 

- do rozpočtu obce navedeno rozpočtovým opatřením č. VII/2021 (schváleno usnesením rady obce  
č. 2021/62/9 ze dne 7. 7. 2021 a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 30. 7. 2021), 

- závěrečné vyúčtování projektu ze dne 12. 1. 2022 - poskytnuto Kč 400.000,- a použito Kč 364.010,-,  
- účetní doklady č. 526 ze dne 31. 12. 2021 (vyúčtování) a č. 703 ze dne 2. 2. 2022 (příjem doplatku), 

 
smlouvy o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory  

- zásady pro poskytování příspěvku veřejné neinvestiční podpory z rozpočtu Obce Hrádek, účinné  
od 1. 6. 2017,  

- smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory ze dne 7. 4. 2021 uzavřená s příjemcem - SDH 
Hrádek ve výši Kč 50.000,- za účelem realizace projektu s názvem "Činnost SDH Hrádek" (dále  
viz smlouva), usnesení zastupitelstva obce č. 187/13/21 ze dne 24. 3. 2021, žádost doručena dne  
27. 1. 2021, oznámení o přidělení neinvestiční podpory ze dne 25. 3. 2021, smlouva zveřejněna  
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na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup dne 15. 4. 2021, rozpočtově kryto rozpočtovým 
opatřením č. IV/2021 (schváleno radou obce dne 7. 4. 2021 a zveřejněno dne 28. 4. 2021), protokol  
o kontrole neinvestiční dotace ze dne 14. 12. 2021, účetní doklady č. 217059 ze dne 14. 12. 2021  
a č. 3347 ze dne 14. 12. 2021, 

- smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory ze dne 7. 4. 2021 uzavřená s příjemcem - TJ SOKOL 
Hrádek ve výši Kč 80.000,- za účelem realizace projektu s názvem "Celoroční provoz" (dále  
viz smlouva), usnesení zastupitelstva obce č. 187/13/21 ze dne 24. 3. 2021, žádost doručena dne  
27. 1. 2021, oznámení o přidělení neinvestiční podpory ze dne 25. 3. 2021, smlouva zveřejněna  
na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup dne 10. 4. 2021, rozpočtově kryto rozpočtovým 
opatřením č. IV/2021 (schváleno radou obce dne 7. 4. 2021 a zveřejněno dne 28. 4. 2021), protokol  
o kontrole neinvestiční dotace ze dne 8. 11. 2021, účetní doklady č. 217052 ze dne 8. 11. 2021  
a č. 3208 ze dne 9. 11. 2021, 

- smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory ze dne 28. 4. 2021 uzavřená s příjemcem - Macierz 
Szkolna w Gródku, pobočný spolek, ve výši Kč 15.000,- za účelem realizace projektu s názvem 
"Kozubová a okolí dětskýma očima" (dále viz smlouva), usnesení zastupitelstva obce č. 187/13/21  
ze dne 24. 3. 2021, žádost doručena dne 27. 1. 2021, oznámení o přidělení neinvestiční podpory  
ze dne 25. 3. 2021, protokol o kontrole ze dne 30. 9. 2021, účetní doklady č. 217032 ze dne  
30. 9. 2021 a č. 2995 ze dne 30. 9. 2021, rozpočtově kryto rozpočtovým opatřením č. IV/2021 
(schváleno radou obce dne 7. 4. 2021 a zveřejněno dne 28. 4. 2021), 

 
smlouva o dílo ze dne 8. 4. 2021 

- smlouva o dílo uzavřená dne 8. 4. 2021 se zhotovitelem YGGDRASILMONT s.r.o. na akci s názvem 
"Úprava areálu Centra volného času v Hrádku - herní prvky", obec Hrádek - "objednatel", cena díla činí 
Kč 562.000,- bez DPH,  

- usnesení rady obce č. 2021/56/19 ze dne 7. 4. 2021,  
- účetní doklady č. 210220 ze dne 15. 5. 2021 (předpis) a č. 2572 ze dne 25. 5. 2021 (úhrada ve výši  

Kč 680.020,- včetně DPH, cena bez DPH činí Kč 562.000,-), rozpočtově kryto schváleným rozpočtem 
obce na rok 2021,  

- účetní doklad č. 824 ze dne 15. 5. 2021 - zařazení na majetkový účet 022 - "soubor herních prvků", 
předávací protokol dokončené stavby ze dne 15. 5. 2021, inv. č. 201031,  

- smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 15. 4. 2021, výše skutečně uhrazené ceny zveřejněna  
na profilu zadavatele, 

  
kupní smlouva ze dne 28. 6. 2021 

- kupní smlouva ze dne 28. 6. 2021 uzavřená s kupujícími fyzickými osobami na prodej pozemku  
p.č. 1980/5 v k.ú. Hrádek, 478 m2, za Kč 16.730,-,  

- záměr prodeje schválen usnesením rady obce č. 2020/46/11 ze dne 30. 9. 2020 a zveřejněn na úřední 
desce obecního úřadu od 1. 10. 2020 do 19. 10. 2020,  

- prodej schválen usnesením zastupitelstva obce č. 172/12/20 ze dne 30. 12. 2020 (včetně předkládací  
a důvodové zprávy na 12. zasedání zastupitelstva obce, fotomapy s grafickým zvýrazněním a uvedením 
m2 prodávaného pozemku a zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hrádek č. 12 konaného dne  
30. 12. 2020),  

- návrh na vklad ze dne 26. 8. 2021,  
- odborné vyjádření o cenách pozemků v majetku obce Hrádek ze dne 4. 5. 2017 vypracované Janem 

Petrášem soudním znalcem v oboru ekonomika ceny a odhady nemovitostí a movitostí,  
- účetní doklady č. 871 ze dne 30. 12. 2020, č. 6017 ze dne 28. 6. 2021, č. 7330 ze dne 28. 6. 2021  

a č. 846 ze dne 26. 8. 2021 (vyřazení), 
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darovací smlouva ze dne 19. 4. 2021 
- darovací smlouva DS 508/2021 ze dne 19. 4. 2021 uzavřená s obdarovaným Zdravotní klaun, o.p.s., 

obec Hrádek - "dárce", 
- předmětem darovací smlouvy je finanční dar ve výši Kč 2.000,-, 
- usnesení rady obce č. 2021/56/17 ze dne 7. 4. 2021, 
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2021, 

 
nájemní smlouvy ze dne 21. 6. 2021 a ze dne 30. 7. 2021 
nájemní smlouva ze dne 21. 6. 2021  

- nájemní smlouva ze dne 21. 6. 2021 uzavřená s nájemcem Renata Niedoba, Hrádek, IČ 05700426,  
na nebytové prostory specifikované v čl. 2. smlouvy, na dobu určitou od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022,  
za Kč 1.000,-/měsíc,  

- záměr nájmu schválen usnesením rady obce č. 2021/57/6 ze dne 21. 4. 2021 a zveřejněn na úřední 
desce obecního úřadu od 22. 4. 2021 do 8. 5. 2021,  

- nájem schválen usnesením rady obce č. 2021/59/4 ze dne 19. 5. 2021,  
- účetní doklady č. 6020 ze dne 31. 7. 2021 a č. 6021 ze dne 31. 8. 2021 (oba předpisy) a č. 2676  

ze dne 2. 7. 2021 a č. 2789 ze dne 2. 8. 2021 (oba úhrady), 
 
nájemní smlouva ze dne 30. 7. 2021 

- nájemní smlouva uzavřená dne 30. 7. 2021 s nájemcem Slezská církev evangelická a.v., pronajímatel - 
obec Hrádek, 

- předmětem nájmu - pronájmem místnosti k uskladnění knih v budově bývalého motorestu BOAL  
v Hrádku č.p. 114, 

- nájem se sjednává na dobu určitou od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022, nájemné činí Kč 1,- měsíčně, 
- záměr nájmu schválen usnesením rady obce č. 2021/61/11 ze dne 15. 6. 2021 a zveřejněn na úřední 

desce obecního úřadu od 15. 6. 2021 do 1. 7. 2021,  
- nájem schválen usnesením rady obce č. 2021/62/8 ze dne 7. 7. 2021, 
- účetní doklady č. 538 ze dne 31. 12. 2021 (předpis) a č. 2114 ze dne 28. 1. 2022 (úhrada), 

 
darovací smlouvy ze dne 18. 11. 2021 a ze dne 3. 11. 2021 
darovací smlouva ze dne 18. 11. 2021 

- darovací smlouva ze dne 18. 11. 2021 uzavřená s dárcem fyzickou osobou na pozemek p.č. 237/1  
v k.ú. Hrádek, 793 m2,  

- schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 227/15/21 ze dne 29. 9. 2021,  
- návrh na vklad ze dne 23. 11. 2021, znalecký posudek č. 3550-36/2021 ze dne 13. 11. 2021,  
- účetní doklad č. 863 ze dne 23. 11. 2021 (zařazení), inv. č. 201037, 

 
darovací smlouva ze dne 3. 11. 2021 

- darovací smlouva ze dne 3. 11. 2021 uzavřená s dárci fyzickými osobami na pozemek p.č. 1028/25  
v k.ú. Hrádek, 89 m2,  

- schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 228/15/21 ze dne 29. 9. 2021,  
- návrh na vklad ze dne 24. 11. 2021, znalecký posudek č. 3549-35/2021 ze dne 13. 11. 2021,  
- účetní doklad č. 867 ze dne 24. 11. 2021 (zařazení), inv. č. 201039, 

 
odměňování členů zastupitelstva obce 

- usnesení zastupitelstva obce č. 116/8/20 ze dne 26. 2. 2020 - stanovení odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva obce s účinností od 1. 3. 2020, 
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- mzdové listy osobní číslo 291, 137, 67, 401, 293, 139, 402, 4417, 299, 403, 300, 179 a 297 za období 
1-9/2021, 

 
smlouva č. 12/21 o poskytování návratné finanční výpomoci 

- v rámci přezkoumání hospodaření bylo ověřováno zaúčtování poskytnuté návratné finanční výpomoci  
a její zveřejnění na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

- smlouva č. 12/21 o poskytování návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných 
finančních výpomocí uzavřená dne 1. 7. 2021 s fyzickou osobou, obec Hrádek - "poskytovatel", 

- předmětem smlouvy je bezúročná návratná finanční výpomoc účelově určená k úhradě uznatelných 
výdajů na pořízení předmětu podpory ve výši Kč 200.000,- na výměnu zdroje tepla (dále viz smlouva  
č. 12/21), 

- usnesení zastupitelstva obce č. 219/14/21 ze dne 30. 6. 2021, 
- smlouva byla zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 5. 7. 2021, 
- účetní doklady č. 2675 ze dne 2. 7. 2021 a č. 2879 ze dne 1. 9. 2021, 
- žádost ze dne 28. 6. 2021, 
- rozpočtové opatření č. VI/2021 (schváleno zastupitelstvem obce dne 30. 6. 2021 a zveřejněno dne  

14. 7. 2021), 
 
smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 3. 6. 2021 a ze dne 5. 3. 2021 
smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 3. 6. 2021 

- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IP-12-8025892/3 uzavřená dne 3. 6. 2021  
se společností ČEZ Distribuce, a.s. týkající se pozemku parc. č. 1966/1 v k.ú. Hrádek, obec Hrádek - 
strana "povinná", 

- předmět smlouvy specifikován v článku III. smlouvy, 
- věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,-, 
- usnesení rady obce č. 2021/60/11 ze dne 2. 6. 2021,  
- vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 8. 6. 2021 (zaúčtováno 

na samostatný analytický účet již v minulosti), 
- účetní doklady č. 6016 ze dne 3. 6. 2021 a č. 2756 ze dne 22. 7. 2021, 

 
smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 5. 3. 2021 

- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IP-12-8025877/2 uzavřená dne 5. 3. 2021  
se společností ČEZ Distribuce, a.s. týkající se pozemku parc. č. 1970 v k.ú. Hrádek, obec Hrádek - 
strana "povinná", 

- předmět smlouvy specifikován v článku III. smlouvy, 
- věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a za jednorázovou náhradu ve výši Kč 3.700,-, 
- usnesení rady obce č. 2021/55/4 ze dne 3. 3. 2021,  
- vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s právními účinky k 12. 3. 2021 (zaúčtováno 

na samostatný analytický účet již v minulosti), 
- účetní doklady č. 6010 ze dne 5. 3. 2021 a č. 2437 ze dne 21. 4. 2021, 

  
dohoda o narovnání ze dne 2. 7. 2021 

- dohoda o narovnání ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ze dne 2. 7. 2021 uzavřená mezi obcí Hrádek a fyzickou osobou (dohoda o narovnání upravuje 
změněné náležitosti budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 5. 12. 2019 a kupní smlouvy uzavřené dne  
15. 6. 2020), 

- usnesení zastupitelstva obce č. 210/14/21 ze dne 30. 6. 2021, 
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dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - ÚZ 98071 
- účetní doklad č. 730 ze dne 6. 9. 2021 ve výši Kč 31.000,- (příjem dotace), 
- předběžné vyúčtování voleb ze dne 23. 11. 2021 ve výši Kč 30.979,37,- včetně účetních dokladů  

a dohody o provedení práce ze dne 17. 9. 2021 (kompletace volebních obálek) a ze dne 22. 9. 2021 
(roznáška volebních lístků),  

- účetní doklad č. 512 ze dne 31. 12. 2021 - vyúčtování skutečně použité části dotace ve výši  
Kč 30.979,37, 

- navedeno do rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. X/2021 (schváleno radou obce 6. 9. 2021  
a zveřejněno dne 30. 9. 2021), 

- finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo 
státních finančních aktiv ze dne 20. 1. 2022 (vratka dotace ve výši Kč 20,63), účetní doklad č. 2140  
ze dne 3. 2. 2022 ve výši Kč 20,63, 

 
rozpočet a závěrečný účet obce     

- návrh rozpočtu obce na rok 2021 zveřejněn v období od 14. 12. 2020 do 30. 12. 2020, rozpočet obce 
na rok 2021 schválen usnesením zastupitelstva obce č. 167/12/20 ze dne 30. 12. 2020, schválený 
rozpočet obce na rok 2021 zveřejněn dne 12. 1. 2021,    

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

- usnesení zastupitelstva obce č. 204/14/21 ze dne 30. 6. 2021 - schválení závěrečného účtu obce za rok 
2020, schválený závěrečný účet obce za rok 2020 zveřejněn na internetových stránkách obce dne  
20. 7. 2021, 

- usnesení zastupitelstva obce č. 246/16/21 ze dne 17. 12. 2021 - schválení střednědobého výhledu 
rozpočtu na období 2023 - 2026, schválený střednědobý výhled zveřejněn dne 14. 1. 2022, 

- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2026 zveřejněn od 1. 12. 2021 dosud, 
  
zřízené příspěvkové organizace 

- usnesení rady obce č. 2021/56/11 ze dne 7. 4. 2021 - schválení účetní závěrky příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Hrádek 144, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace (sestavená  
k rozvahovému dni 31. 12. 2020), protokol o schválení účetní závěrky,  

- usnesení rady obce č. 2021/56/6 ze dne 7. 4. 2021 - schválení účetní závěrky příspěvkové organizace 
Základní škola s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Hrádek 
77, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace (sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2020), protokol 
o schválení účetní závěrky, 

- usnesení zastupitelstva obce č. 167/12/20 ze dne 30. 12. 2020 - stanovení závazných ukazatelů pro rok 
2021 (v rámci schvalování rozpočtu obce), 

- usnesení rady obce č. 2020/51/3 ze dne 30. 12. 2020 - schválení rozpočtu na rok 2021 příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Hrádek 144, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 
schválený rozpočet zveřejněn dne 12. 1. 2021 na internetových stránkách obce, 

- usnesení rady obce č. 2020/51/4 ze dne 30. 12. 2020 - schválení rozpočtu na rok 2021 příspěvkové 
organizace Základní škola s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím 
jazykem Hrádek 77, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, schválený rozpočet zveřejněn dne 
12. 1. 2021 na internetových stránkách obce, 

- usnesení rady obce č. 2020/51/5 ze dne 30. 12. 2020 - schválení střednědobého výhledu na období 
2022 - 2024 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hrádek 144, okres Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace, schválený střednědobý výhled zveřejněn dne 12. 1. 2021 na internetových 
stránkách obce, 
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- sdělení závazného ukazatele rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizaci Základní škola s polským 
vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77, okres Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace, ze dne 7. 1. 2021, 

- sdělení závazného ukazatele rozpočtu na rok 2021 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská 
škola Hrádek 144, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ze dne 7. 1. 2021, 

- protokol o kontrole č. 1/2021 provedené dne 1. 11. 2021 u kontrolované osoby Základní škola  
a Mateřská škola Hrádek 144, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, pověření ze dne  
21. 10. 2021, oznamovací dopis ze dne 19. 10. 2021, 

- protokol o kontrole č. 2/2021 provedené dne 3. 12. 2021 u kontrolované osoby Základní škola  
s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Hrádek 77, okres 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, pověření ze dne 2. 11. 2021, oznamovací dopis ze dne  
2. 11. 2021, 

 
výkazy 

- výkaz rozvaha sestavený k 30. 9. 2021 v Kč, 
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 30. 9. 2021 v Kč, 
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 9. 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, 

 
inventarizace majetku a závazků 

- usnesení rady obce č. 2021/69/3 ze dne 21. 10. 2021 - rada obce schvaluje plán inventur za rok 2021, 
- plán inventur za rok 2021 vydaný starostou obce dne 13. 10. 2021 (včetně seznamu inventurních 

soupisů), harmonogram prací spojených s přípravou a průběhem fyzických inventarizací k 31. 12. 2021 
ze dne 12. 10. 2021, protokol o proškolení členů inventarizační komise jmenované k provedení 
inventarizace v roce 2021 ze dne 1. 12. 2021, 

- inventurní soupisy účtů č. 018, 019, 078, 079, 021, 081, 028, 031, 042, 192, 194, 231, 236, 311, 321, 
336, 337, 342, 331, 403, 419, 451, 459, 462, 469 a 472 k 31. 12. 2021, 

- inventarizační zpráva ze dne 12. 2. 2022 (včetně seznamu inventurních soupisů a seznamu 
identifikátorů),   

 
evidence majetku 

- účetní doklad č. 823 ze dne 18. 5. 2021- zařazení na majetkový účet 021 "Hrádek - rozšíření 
vodovodních řadu (lokalita Kempčice)", doložena evidence 042.0128 - vodovod Kempčice, kolaudační 
souhlas ze dne 18. 5. 2021, inv. č. 201022, 

- účetní doklad č. 873 ze dne 31. 12. 2021 - zařazení na majetkový účet - pořízen Server DELL 
PowerEdge, evidenční karta majetku (inv. č. 1041), protokol o zařazení do užívání ze dne 31. 12. 2021, 
doložena evidence 042.0106 k dané akci v celkové výši Kč 86.460,07, 

- účetní doklad č. 872 ze dne 20. 12. 2021 - zařazení na majetkový účet 021 - "Chodník kolem tratě, 
Hrádek", kolaudační souhlas č. 8/2021 ze dne 20. 12. 2021, evidenční karta majetku - inv. č. 1040 
(datum zařazení 20. 12. 2021), doložena evidence 042.0139 - "Chodník kolem tratě", rozpočtově kryto 
schváleným rozpočtem obce na rok 2021, 

 
sociální fond 

- vnitřní předpis č. 3/2020 o používání sociálního fondu zaměstnanců obce a uvolněných členů 
zastupitelstva obce Hrádek schválen usnesením rady obce č. 2020/1/10 ze dne 15. 1. 2020 s účinností 
od 1. 2. 2020 (aktualizace vnitřního předpisu) součástí jsou zásady pro poskytování příspěvků na akce 
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organizované obcí, rekreace, stavování, penzijní připojištění a věcné dary při pracovních a životních 
výročích z prostředků Sociálního fondu pro zaměstnance Obce a dlouhodobě uvolnění členy ZO Hrádek,  

- 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. 9 ze dne 7. 4. 2021 a č. 27 ze dne 2. 7. 2021 (tvorba), č. 38 ze dne 4. 8. 2021 
(čerpání), 

- vazba účtu 236.0100 - Běžné účtu fondů územních samosprávných celků a účtu 419 - Ostatní fondy 
(419.0100, 419.0101, 419.0110, 419.0111, 419.0113, 419.0114, 419.0117 - sociální fond)  
k 31. 12. 2021 (rozdíl zdůvodněn), 

 
fond rozvoje bydlení  

- Zásady pro vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území obce Hrádek" 
účinné od 1. 1. 2016, 

- smlouva o zápůjčce č. 044 z "Fondu rozvoje bydlení obce Hrádek" ze dne 31. 3. 2021 uzavřená  
s vydlužitelem fyzickou osobou, ve výši Kč 150.000,-, úrok 4 % p.a., splatnost do 31. 3. 2028, 
schválená usnesením zastupitelstva obce č. 188/13/21 ze dne 24. 3. 2021, rozpočtově kryto 
rozpočtovým opatřením č. III/2021 (schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 193/13/21 ze dne  
24. 3. 2021 a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 1. 4. 2021), účetní doklad č. 2349  
ze dne 1. 4. 2021 (poskytnutí zápůjčky), 

 
usnesení, zápisy, apod.  

- usnesení zastupitelstva obce č. 205/14/21 ze dne 30. 6. 2021 - schválení účetní závěrky obce za rok 
2020, protokol o schválení účetní závěrky, 
 

výsledky externích kontrol 
- příkaz č.j. ÚOHS-06396/2022/500 ze dne 18. 2. 2022 vydaný úřadem na ochranu hospodářské soutěže 

ČR ve věci spáchání přestupku porušením § 219 zákona č. 134/2016 Sb. - uložení pokuty ve výši  
Kč 4.000,-, účetní doklady č. 227010 ze dne 22. 2. 2022 (předpis) a č. 2219 ze dne 22. 2. 2022 
(úhrada). 
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Klasifikace informací: Veřejná 

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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