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KUMSX02ESW9E 
 

 

  
 Zpráva  

 o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice,  
 IČ 00296112 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 26. 6. 2020. 
 

Kontrolní skupina Funkce Pověření č. 
Identifikační 

karta č.  

Ing. Pavla Frydrychová kontrolor pověřený řízením 381/03/2020 3789 
Ing. Miroslava Šlégrová kontrolor 388/03/2020 2569 

 
 
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 9. 2020 bylo vykonáno dne 4. 11. 2020. Místem provedení 
přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

 

Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2020 bylo vykonáno dne 14. 4. 2021. Místem provedení 
přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Karlovice. 
  
 

 

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 19. 4. 2021. 
  
 
Zástupci územního celku, kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: 

- Karel Batík, starosta  
- Stanislava Pavézková, účetní 

 
  

Čj.: MSK  44460/2021                       

Sp. zn.: 
KON/17312/2020/Sam 
113.1 V5   N 

 

Vyřizuje: Ing. Pavla Frydrychová  
Telefon: 595 622 995  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz  
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.: 
 

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, 
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, 
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků, 
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů, 
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky  

ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, 

k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, 
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, 
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, 
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 
- ručení za závazky fyzických a právnických osob, 
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku, 
- účetnictví vedené územním celkem, 
- ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky. 

  
  

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska: 
 

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním 
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, 

- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, 
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

 
 
Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzorku finančních, účetních  
a majetkoprávních operací: 

- realizace akce "Opravy místních komunikací v obci Karlovice", 
- realizace akce "Chodníky - komplexní podpora bezpečnosti dopravy podél silnice II/451",  
- realizace akce "Oprava komunikací - Karlovice 2018", 
- smlouvy o poskytnutí dotace, 
- majetkoprávní smlouvy, 
- pořízení majetku obce, 
- inventarizace majetku a závazků. 

 
 
 
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. 
 

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

- Územní celek nezajistil předběžnou řídící kontrolu plánovaných operací k nakládání s veřejnými 
prostředky (správce rozpočtu neprovedl dostatečnou kontrolu připravované akce před vznikem 
závazku) (bod B.1). 

- Účetní závěrka obce a Základní školy a Mateřské školy Karlovice, příspěvkové organizace nebyla 
schválena do šesti měsíců ode dne, ke kterému byla sestavena (bod B.3). 

- Účetní doklady neobsahovaly odpovědných osob (bod B.8). 
 
 

 byly dle § 10 odst. 3 písm. c) zjištěny nedostatky, spočívající:   
 
v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy   
- Zveřejněný schválený rozpočet obce na rok 2020 obsahuje jiné údaje než schválený návrh rozpočtu  

na rok 2020 (bod B.4). 
- Závěrečný účet obce nebyl projednán zastupitelstvem obce do 30. června následujícího roku v souladu 

se zákonem (bod B.5). 
- Územní celek neúčtoval o přijatých transferech (bod B.2). 
- Územní celek neprovedl inventuru všech účtů pohledávek a závazků, některé inventurní soupisy nebyly 

doloženy a některé nesouhlasily na výkaz rozvaha (bod B.6). 
- Územní celek neúčtoval o dohadných položkách k přijatým a poskytnutým zálohám (bod B.7). 

 
v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání a při přezkoumání  

       za předcházející roky 
 
 
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 3.000,00) 

2,18 % 

 podíl závazků na rozpočtu územního celku 
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 15.124.430,49) 

5,45 % 

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

 podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky     49,57 % 
  

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 2020 
 
Realizace akce "Oprava místní komunikace v obci Karlovice" a výdaje na vybavení pošty 
B.1  
Obec uzavřela dne 25. 5. 2020 smlouvu o dílo se zhotovitelem SILNICE MORAVA s.r.o. na realizaci akce 
"Oprava místní komunikace v obci Karlovice" ve výši Kč 1.467.898,16 bez DPH. Rozpočtové krytí tohoto výdaje 
bylo zajištěno rozpočtovým opatřením č. 5/2020 schváleným starostou obce dne 29. 7. 2020, tedy  
až po uzavření smlouvy o dílo. Dále obec uhradila výdaje na vybavení pošty ve výši Kč 25.519,- (účetní doklad 
č. 20-806-00344 ze dne 20. 3. 2020), rozpočtové krytí tohoto výdaje bylo zajištěno rozpočtovým opatřením  
č. 1, schváleným starostou obce dne 16. 4. 2020. 
Správce rozpočtu neprovedl dostatečnou kontrolu připravované akce před vznikem závazku, čímž došlo 
krátkodobě k překročení schváleného rozpočtu v OdPa 2112 – Silnice a 2411 - Zajištění pošt. 
Zjištěný stav není v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 320/2020 Sb. a § 13 vyhlášky  
č. 416/2004 Sb. 
 
 
Realizace akce "Oprava místní komunikace v obci Karlovice" a výdaje spojené se společnými 
volbami do Senátu a zastupitelstev krajů 
B.2  
Obec obdržela transfer ve výši Kč 2.247.167,- na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace  
č. 117D8210A1841, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj na akci „Oprava místních komunikací v obci 
Karlovice“ (zaúčtováno účetním dokladem č. 20-801-00040 ze dne 7. 10. 2020).  
K rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2020, obec neúčtovala o investičním transferu na účet 403 – Transfery  
na pořízení dlouhodobého majetku. (V případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného formou zálohy 
a jedná-li se o investiční transfer, účtuje obec na stranu MÁ DÁTI účtu 388 – Dohadné účty aktivní  
se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.) 
Dále bylo zjištěno, že přijaté faktury, týkající se akce financované z dotačních prostředků, obec zaúčtovala  
na účet 511 - Opravy a udržování, ačkoli dotace byla investiční (účetní doklady č. 20-001-00276 ze dne  
26. 6. 2020, č. 20-001-00354 ze dne 31. 7. 2020, č. 20-001-00355 ze dne 31. 7. 2020). 
 
Obec obdržela transfer - finanční prostředky na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu  
a zastupitelstev krajů ve výši Kč 31.000,- (finanční prostředky čerpány v plné výši). 
K rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2020, obec neúčtovala o neinvestičním transferu na účet 672 - Výnosy 
vybraných místních vládních institucí. (V případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného formou 
zálohy a jedná-li se o neinvestiční transfer, účtuje obec na stranu MÁ DÁTI účtu 388 - Dohadné účty aktivní  
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se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí, a to nejpozději 
ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání.) 
Zjištěný stav není v souladu s § 8 zákona č. 536/1991 Sb.  
 
Účetní závěrka 
B.3   
Zastupitelstvo obce nezorganizovalo činnosti při procesu schvalování účetní závěrky tak, aby byla schválena 
nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje, tj. k 30. 6. 2020. Účetní závěrka 
obce za rok 2019 i účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Karlovice, příspěvkové organizace za rok 
2019 byly schváleny zastupitelstvem obce dne 24. 9. 2020. Schvalování účetní závěrky po uplynutí lhůty  
se neprovádí. 
Zjištěný stav není v souladu s § 28 vyhlášky č. 220/2013 Sb. 
 
Rozpočet a závěrečný účet obce 
B.4  
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce v období  
od 29. 11. - 17. 12. 2019. Schválený rozpočet obce za rok 2020 byl zveřejněn na internetových stránkách obce, 
v části obecní úřad - rozpočet a související dokumenty. Porovnáním schváleného rozpočtu s návrhem rozpočtu 
byly zjištěny změny u výdajů např: OdPa 3631 - Veřejné osvětlení, 6112 - Zastupitelstva obcí, 2321 - Odvádění 
a čištění odpadních vod a nakládaní s kaly, 2212 - Silnice aj. a změny u příjmů např. OdPa 2310 - Pitná voda, 
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládaní s kaly aj. 
Zastupitelstvo obce dne 16. 12. 2019, usnesením č. 14/07/2019 schválilo „návrh rozpočtu obce Karlovice na rok 
2020“, současně ze zápisu o průběhu jednání zastupitelstva obce nevyplývá žádná informace, vedoucí  
ke změně návrhu rozpočtu. Přesto je schválený rozpočet zveřejněný a navedený do výkazu FIN 2-12M v jiném 
znění. 
Zjištěný stav není v souladu s § 4 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.  
 
B.5  
Závěrečný účet obce za rok 2019 projednalo zastupitelstvo obce dne 24. 9. 2020. 
Dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb. projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku závěrečný účet 
spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok a přijme opatření  
k nápravě nedostatků. 
Dle stanoviska ministerstva vnitra a ministerstva financí ze dne 31. 3. 2020 „v důsledku vzniklé situace  
se povinnost schválit závěrečný účet prodloužila nejméně o dobu od 16. 3. 2020 do okamžiku, kdy bylo možné 
závěrečný účet projednat v důsledku zrušení krizových opatření“ (nouzový stav zrušen dne 17. 5. 2020). 
Vláda vyhlásila nouzový stav usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020, a to od 12. 3. 2020. V důsledku toho byla 
omezena i možnosti konání zasedání zastupitelstva obce, a to s účinností od 16. 3. 2020 (vyhlášeno usnesením 
vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020). Od 24. 3. 2020 pak konání zasedání zastupitelstva omezilo usnesení vlády  
č. 274 ze dne 23. 3. 2020. To stanovilo podmínku, podle níž se zasedání zastupitelstva obce mohla konat jen 
pro rozhodnutí záležitostí nezbytných k řešení nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání,  
která „nesnesou odkladu“. Dle stanoviska ministerstva vnitra a ministerstva financí schválení závěrečného účtu  
k takovým záležitostem nepochybně nepatří. 
Vzhledem k tomu, že zasedání zastupitelstva obce se konala ve dnech 19. 5. a 25. 6. a 30. 7. 2020 mohl být 
závěrečný účet projednán a schválen v rámci prodloužené doby dle stanoviska ministerstva vnitra a financí  
(od 16. 3. do 17. 5. 2020), tj. do 30. 8. 2020.  
Zjištěný stav není v souladu s § 43 zákona č. 128/200 Sb.  
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Inventarizace majetku a závazků 
B.6  
Ověřením inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020 bylo zjištěno, že: 

- nebyly inventarizovány všechny rozvahové účty, a to 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy,  
324 - Krátkodobé přijaté zálohy, 343 - Daň z přidané hodnoty, 374 - Krátkodobé přijaté zálohy  
na transfery, 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky, 378 - Ostatní krátkodobé závazky, 389 - Dohadné 
účty pasivní a podrozvahové účty účtové skupiny 9xx, 

- některé inventurní soupisy nebyly doloženy, a to účet 021 - Stavby, 081 - Oprávky ke stavbám,  
194 - Opravné položky k odběratelům, 

- v některých případech nesouhlasí inventarizovaný stav na stav účetní - účet 311 - Odběratelé (rozvaha  
Kč 1.031.269,81, inventura Kč 930.545,34, rozdíl Kč 100.724,47), účet 321 - Odběratelé (rozvaha  
Kč 540.850,20, inventura - kniha došlých faktur Kč 439.669,05 rozdíl Kč 101.181,15), účet 331 - 
Zaměstnanci (rozvaha Kč 345.021,-, rekapitulace mezd za 12/2020 Kč 347.767,- rozdíl Kč 2.746,-). 

Dále u inventur nebyla doložena inventarizační zpráva. 
Zjištěný stav není v souladu s § 30 zákona č. 563/1991 Sb. 
 
Účetnictví obce 
B.7  
Ověřením účetnictví obce bylo zjištěno, že obec vykazuje: 

- na účtu 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy částku Kč 536.382,75. Jedná se o zaplacené zálohy  
za elektrickou energii. V případě, že dochází k vyúčtování poskytnuté zálohy v následujícím roce, účtuje 
obec k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2020 o dohadné položce souvztažně s příslušným nákladovém 
účtem (obec účtuje o dohadné položce proto, aby dostala do nákladů veškeré skutečnosti, které  
s daným účetním obdobím souvisí), 

- na účtu 324 - Krátkodobé přijaté zálohy částku Kč 726.258,51. Jedná se o přijaté zálohy na služby 
spojené s užíváním bytů. V případě, že dochází k vyúčtování přijaté zálohy v následujícím roce, účtuje 
obec k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2020 o dohadné položce souvztažně s příslušným výnosovým 
účtem (obec účtuje o dohadné položce proto, aby dostala do výnosů veškeré skutečnosti, které  
s daným účetním obdobím souvisí).  

O této skutečnosti nebylo v roce 2020 účtováno.  
Zjištěný stav není v souladu s § 8 zákona č. 563/1991 Sb.   
 
B.8  
Při kontrole vnitřních účetních dokladů bylo zjištěno, že některé nebyly opatřeny podpisem osoby odpovědné  
za účetní případ a podpisem osoby odpovědné za zaúčtování, např. č. 20-007-00074 - 20-007-00082 za období 
od 30. 11. do 31. 12. 2020. 
Zjištěný stav není v souladu s § 11 zákona č. 563/1999 Sb. 
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Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání, které byly do konce 
přezkoumávaného období napraveny 
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 9. 2020 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. 
 
Nedostatek 
Obec uzavřela dne 10. 1. 2020 kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1168/1 v k.ú. Karlovice ve Slezsku 
(doručení návrhu na vklad dne 14. 1. 2020). 
Obec neúčtovala o vyřazení prodaného pozemku ke dni uskutečnění účetního případu, tj. ke dni doručení 
návrhu na zápis katastrálnímu úřadu (vyřazení z majetku účetním dokladem č. 20-007-00026 ze dne  
12. 5. 2020). 
Opatření 
„Příslušný zaměstnanec byl poučen o dodržování platných právních předpisů.“  
Přijaté opatření bylo splněno. Ověřeno na kupní smlouvě ze dne 2. 12. 2020 viz. Seznam předložených 
dokumentů. 
 
 
 
 

C. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných  
při přezkoumání hospodaření v předchozích letech 
  
  
Při přezkoumání hospodaření za roky 2018 - 2019 byly zjištěny nedostatky, ke kterým územní celek 
přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal o tom písemnou zprávu přezkoumávajícímu orgánu  
dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. dne 17. 6. 2019  a 2. 10. 2020. 
 
 
Přijatá opatření byla splněna u nedostatků: 
 
Nedostatek 
Ověřením účtování majetku obce byly zjištěny níže uvedené nedostatky: 

- obec dne 5. 12. 2018 uzavřela kupní smlouvu na koupi a prodej nemovité věci a smlouvu o zřízení 
věcného břemene na prodej pozemků p.č. 810/26 a 370 v k.ú. Karlovice ve Slezsku. Vyrozuměním  
o vkladu do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že právní účinky vkladu (okamžik uskutečnění účetního 
případu) nastaly dne 13. 12. 2018, vklad do katastru byl proveden až dne 4. 1. 2019. Tuto skutečnost 
územní celek nezjistil v rámci inventarizace jako inventarizační rozdíl a neuvedl v příloze k rozvaze  
v části A, 

- obec uzavřela dne 4. 11. 2018 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-
8021054/VB/3 se společností ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněná) na pozemek p.č. 292/2 v k.ú. Nové 
Purkartice na podzemní kabelové vedení NN za Kč 1.000,- + DPH. O pohledávce nebylo k 31. 12. 2018 
účtováno. 

Opatření 
„Příslušný zaměstnanec byl poučen o dodržování platných právních předpisů“. 
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Obec doložila předpis pohledávky účetním dokladem č. 19-002-00001 ze dne 15. 1. 2019 a platbu účetním 
dokladem č. 19-806-00220 ze dne 18. 2. 2019 ke smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti  
č. IP-12-8021054/VB/3 se společností ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněná) na pozemek p.č. 292/2 v k.ú. Nové 
Purkartice. 
 
Nedostatek 
Obec neúčtovala o vyřazení prodaných pozemků a o pořízení pozemku darem ke dni uskutečnění účetního 
případu, tj. ke dni doručení návrhu na vklad do katastru nemovitostí (ke dni přezkoumání hospodaření nebyly 
pozemky vyřazeny a zařazeny). 
Dále bylo zjištěno, že obec nevytvořila analytické účty, případně nezajistila jinými nástroji pro členění 
syntetických účtů, k majetku zatíženému věcným břemenem. 
Opatření 
„Příslušný zaměstnanec byl poučen o dodržování platných právních předpisů“. 
Splnění přijatého opatření bylo ověřeno dle doložených opravných dokladů k jednotlivým přezkoumaným 
nemovitého majetku a dále kupní smlouvě ze dne 2. 12. 2020 viz. seznam předložených dokumentů. 
 
Nedostatek 
Obec uzavřela dne 4. 1. 2019 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce se spolkem Sokol Karlovice, z.s.  
ve výši Kč 250.000,- a dne 7. 1. 2019 smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem SH ČMS SDH Karlovice, z.s.  
ve výši Kč 100.000,-. Příjemci měli dotaci vyúčtovat do 31. 1. 2020. V případě, že dochází k vyúčtování 
poskytnuté dotace v následujícím roce, účtuje poskytovatel (obec) k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2019,  
o dohadné položce souvztažně s příslušným nákladovým účtem. O této skutečnosti nebylo v roce 2019 
účtováno. 
Opatření 
„Dotace na spolky byly zaúčtovány do nákladů účetními doklady č. 20-007-00058 a č. 20-007-00059 ze dne  
2. 10. 2020.“ 
 
Nedostatky, u nichž přijatá opatření nebyla splněna 
  
Nedostatek  
Ověřením inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 bylo zjištěno, že: 

- inventarizační zpráva rok 2018 ze dne 8. 2. 2019, jejíž součástí je srovnávací tabulka účetní evidence  
a inventarizačních zápisů nebyla opatřena podpisem předsedy komise, 

- nebyly inventarizovány všechny rozvahové účty, a to 343 - Daň z přidané hodnoty, 346 - Pohledávky  
za vybranými ústředními vládními institucemi, 389 - Dohadné účty pasivní a 909 - Ostatní pohledávky, 

- inventura účtů 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, 388 - Dohadné účty aktivní a 905 - 
Vyřazený majetek nebyla doložena inventurním soupisem, prokazujícím zůstatek na příslušném účtu. 
 

Ověřením inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019 bylo zjištěno, že: 
- nebyly inventarizovány všechny rozvahové účty, a to 112 - Materiál na skladě, 192 - Opravné položky  

k jiným pohledávkám z hlavní činnosti, 194 - Opravné položky k odběratelům, 324 - Krátkodobé přijaté 
zálohy, 343 - Daň z přidané hodnoty, 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, 378 - Ostatní 
krátkodobé závazky, 

- některé účty byly inventarizovány částečně, a to 321 – Dodavatelé, 905 - Vyřazené pohledávky, 902 - 
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

Opatření 
„Uvedené nedoložené inventarizace k účtům k 31. 12. 2019 budou řádně zinventarizovány k 31. 12. 2020“. 
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Nedostatek  
Obec obdržela finanční prostředky ve výši Kč 1.195.859,45 (zaúčtováno účetním dokladem č. 19-801-00010  
ze dne 26. 3. 2019), jednalo se o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj na akci „Komplexní podpora 
bezpečnosti dopravy podél silnice II/451 v obci Karlovice“. V roce 2018 na tuto akci obdržela finanční 
prostředky ve výši Kč 4.553.129,35. 
Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03B000172 měla obec předložit dokumentaci k závěrečnému 
vyhodnocení do 30. 6. 2020. K rozvahovému dni obec neúčtovala o investičním transferu na účet 403 – 
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. 
V případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného formou zálohy a jedná-li se o investiční transfer, 
účtuje obec na stranu MÁ DÁTI účtu 388 – Dohadné účty aktivní se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 
403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, a to nejpozději ke každému rozvahovému dni,  
který předchází okamžiku vypořádání. 
Opatření 
„Přijatá dotace od ministerstva pro místní rozvoj zaúčtována na příslušný účet 403 účetním dokladem  
č. 20-007-00046 ze dne 4. 6. 2020“. 
 
Nedostatek  
Při kontrole vnitřních účetních dokladů byla doložena číselná řada - doklady č. 18-007-00064 ze dne  
31. 12. 2018, dále doklad č. 18-007-00065 ze dne 5. 3. 2018 a následně až účetní doklady č. 18-007-00083  
ze dne 31. 12. 2018. Chybějící účetní doklady nebyly doloženy. Většina vnitřních účetních dokladů nebyla 
opatřeny podpisem osoby odpovědné za účetní případ a obsahem účetního případu - prvotní doklad prokazující 
účtovanou částku. 
Při kontrole vnitřních účetních dokladů bylo zjištěno, že většina nebyla opatřena podpisem osoby odpovědné  
za účetní případ. Některé účetní doklady byly vytištěny až v průběhu dílčího přezkoumání hospodaření,  
např. č. 19-002-00011 ze dne 25. 3. 2019, č. 19-002-00014 ze dne 4. 2. 2019 a č. 19-002-00010 ze dne  
6. 3. 2019. 
K vystaveným fakturám za stočné, a to č. 19-016-00253 – 19-016-00479 ze dne 31. 12. 2019 nebyly doloženy 
účetní doklady, popř. souhrnný účetní doklad ve fyzické podobě. Obec nemá zajištěnou technickou formu 
účetních dokladů (účetní doklad provedený elektronickým, optickým nebo jiným způsobem), tak aby účetní 
záznamy nemusely být ve fyzické podobě.  
Opatření 
„Budou tištěny všechny účetní doklady“ 
 
 
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek 
nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. 
Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. 
 
 
Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. přijmout opatření  
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat  
o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů  
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 
 
Územní celek je dále povinen podle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v požadované písemné 
informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu  
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o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou 
zprávu zaslat. 
 
Nesplnění těchto povinností je podle § 14 zákona č. 420/2004 Sb. přestupkem, za který lze uložit 
pokutu až do výše 50 000 Kč. 
  
V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření  
i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku. 
 
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů. 
 
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy, 
jsou uvedeny v Seznamu předložených dokumentů. 
 
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání  
a o okolnostech vztahujících se k němu. 
 
 
Datum vyhotovení: 3. 5. 2021 
 
 
Zprávu zpracovaly: 

Ing. Pavla Frydrychová, 
kontrolor pověřený řízením 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

Ing. Miroslava Šlégrová, 
kontrolor 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 

 
 
Seznam předložených dokumentů: 
 
realizace akce "Opravy místních komunikací v obci Karlovice“ 

- směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinná od 28. 2. 2020, 
- výzva k podání nabídky emailově odeslána dne 2. 3. 2020 3 subjektům, hodnotící kritérium nejnižší 

nabídková cena, 
- doručeny 3 nabídky dne 17. 3. 2020 a 18. 3. 2020 (Kareta s.r.o., SILNICE.CZ s.r.o., SILNICE MORAVA 

s.r.o.),  
- protokol o jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18. 3. 2020,  
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky odesláno datovou schránkou dne 20. 5. 2020, 
- smlouva o dílo uzavřená dne 25. 5. 2020 se zhotovitelem SILNICE MORAVA s.r.o. IČ 25357352  

na realizaci "Oprava místní komunikace v obci Karlovice" ve výši Kč 1.467.898,16 bez DPH  
(Kč 1.776.156,78 s DPH), smlouva schválena usnesením zastupitelstva obce č. 6/03/2020 ze dne  
19. 5. 2020, účetní doklady č. 20-001-00276 ze dne 26. 6. 2020 (předpis) a č. 20-806-00645 ze dne 
24. 9. 2020 (úhrada) (fotokopie), fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, 

- smlouva zveřejněna na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek dne 31. 5. 2020,  
- rozpočtové krytí upraveno rozpočtovým opatřením č. 5/2020 (schváleno starostou obce dne  

29. 7. 2020, navýšení OdPa 2212 pol. 5171 o Kč 3.118.582,61) (fotokopie), 
- skutečně uhrazená cena zveřejněná na profilu zadavatele dne 3. 11. 2020, 
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"Chodníky - komplexní podpora bezpečnosti dopravy podél silnice II/451"  
- účetní doklad č. 20-007-00040 ze dne 4. 6. 2020 – zařazení do majetku, inv. č. OÚ 334, 
- kolaudační souhlas s užíváním stavby vydaný Městským úřadem Bruntál, odbor životního prostředí, 

silničního hospodářství a zemědělství, č.j. 330/RP_7807/2013/ima dne 2. 6. 2020 o povoleném účelu 
užívání dílčí části 01.1 Zastávka autobusu, chodník, lávka. 01.2 Náměstíčko. 01.9 Chodník náměstíčko – 
Sokol. 01.10 Chodník Sokol – kulturní dům. trvalé stavby, nazvané: Centrum obce Karlovice, 
stavebního objektu SO 01 Komunikace a zpevněné plochy, 

- kolaudační souhlas s užíváním stavby vydaný Městským úřadem Bruntál, odbor životního prostředí, 
silničního hospodářství a zemědělství, č.j. 330/RP_6913/2018/ima dne 29. 5. 2020 o povoleném účelu 
užívání trvalé stavby, nazvané: Chodník podél silnice II/451 v Karlovicích, 

- kolaudační souhlas s užíváním stavby vydaný Městským úřadem Bruntál, odbor životního prostředí, 
silničního hospodářství a zemědělství, č.j. 330/RP_4380/2020/ima dne 4. 6. 2020 o povoleném účelu 
užívání dílčí části SO 101 – Chodník v oblasti křižovatky u provozovny Rofe, SO 102 – Autobusové 
zastávky a řešení přístupu a parkování u Mateřské školy a SO 103 – Areál volnočasových aktivit u řeky 
Opavy a prostranství u obchodu Hruška trvalé stavby, nazvané: Úpravy chodníků a veřejných 
prostranství – Karlovice, 
dotace 

- registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03B000172 ze dne 3. 5. 2017 na akci 
"Komplexní podpora bezpečnosti dopravy podél silnice II/451 v obci Karlovice", poskytovatel 
ministerstvo pro místní rozvoj, dotace rok 2017 Kč 2.328.334,75, vlastní zdroje Kč 258.703,66, celkem 
Kč 2.587.038,41, rok 2018 dotace Kč 7.234.011,00, vlastní zdroje Kč 803.779,21, celkem  
Kč 8.037.790,21, celkem dotace Kč 9.562.345,75, vlastní zdroje Kč 1.062.482,87, celkem  
Kč 10.624.828,62, realizace 30. 9. 2018, financování do 30. 3. 2019, vyúčtování do 30. 9. 2019, 

- rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03B000172 ze dne 20. 3. 2018 na akci "Komplexní podpora 
bezpečnosti dopravy podél silnice II/451 v obci Karlovice", poskytovatel ministerstvo pro místní rozvoj, 
dotace rok 2018 Kč 7.455.998,67, vlastní zdroje Kč 814.677,33, celkem Kč 8.270.676,00, rok 2019 
dotace Kč 2.106.347,08, vlastní zdroje Kč 247.805,54, celkem Kč 2.354.152,62, celkem dotace  
Kč 9.562.345,75, vlastní zdroje Kč 1.062.482,87, celkem Kč 10.624.828,62, realizace 1. 12. 2018, 
financování do 1. 6. 2019, vyúčtování 1. 12. 2019, 

- rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - technická změna řídícího dokumentu ze dne 22. 3. 2018, 
- rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - technická změna řídícího dokumentu ze dne 16. 9. 2018, 
- rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - technická změna řídícího dokumentu ze dne 7. 3. 2019, 
- rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - technická změna řídícího dokumentu ze dne 23. 8. 2019, 
- žádost o ex-post platbu ze dne 26. 3. 2018, pokyn k platbě ve výši Kč 2.327.666,49 ze dne 27. 3. 2018, 

účetní doklad č. 18-801-00007 ze dne 3. 4. 2018, 
- žádost o ex-post platbu ze dne 12. 10. 2018, pokyn k platbě ve výši Kč 2.225.462,89 ze dne  

15. 10. 2018, účetní doklad č. 18-801-00028 ze dne 17. 10. 2018, 
- žádost o ex-post platbu ze dne 19. 3. 2019, pokyn k platbě ve výši Kč 1.195.262,95 ze dne 20. 3. 2019, 

účetní doklad č. 19-801-00010 ze dne 26. 3. 2019, 
- účetní doklad č. 20-007-00046 ze dne 4. 6. 2020 – zúčtování dotace. 

další náklady na realizaci akce 
- poskytnutí služeb k projektu - účetní doklady č. 20-001-00318 ze dne 5. 8. 2020 – předpis závazku,  

č. 20-806-00620 ze dne 18. 8. 2020 - platba, 
 

realizace akce "Oprava komunikací - Karlovice 2018" 
- smlouva o dílo se společností SILNICE MORAVA s.r.o., IČ 25357352 na akci „Opravy komunikací – 

Karlovice 2018“ za Kč 8.184.702,20 bez DPH (Kč 9.903.489,66) ze dne 30. 5. 2018, 



 
 Čj.: MSK  44460/2021 Sp. zn.: KON/17312/2020/Sam 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                12/16 
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha 

 

fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800  
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po, St 9.00-17.00; Út, Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz 

 

- dodatek č. 1 ze dne 30. 5. 2018 ke smlouvě o dílo – rozdělení realizace díla na roky 2018 a 2019  
a rozdělení fakturace v jednotlivých letech, 

- dodatek č. 2 ze dne 25. 5. 2020 – na základě přidělení dotace realizace akce ve výši Kč 1.161.192,80 
bez DPH (Kč 1.405.043,20), dodatek schválen zastupitelstvem obce dne 19. 5. 2020, usnesení  
č. 7/8/03/2020 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 31. 5. 2020, 

- účetní doklad č. 20-001-00354 ze dne 31. 7. 2020 a č. 20-001-00355 ze dne 31. 7. 2020 – předpis 
závazku, č. 20-806-00645 ze dne 24. 9. 2020 - platba (fotokopie),  
dotace 

- rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D8210A1841 na akci „Opravy místních komunikací v obci 
Karlovice“ ze dne 1. 7. 2020, poskytovatel ministerstvo pro místní rozvoj, dotace Kč 2.247.167,-, vlastní 
zdroje Kč 963.072,98, celkem Kč 3.210.239,98, realizace do 31. 12. 2020, financování do 31. 5. 2021, 
vyúčtování do 30. 6. 2021, účetní doklad č. 20-801-00040 ze dne 7. 10. 2020 – příjem finančních 
prostředků (fotokopie), 

 
smlouvy o poskytnutí dotace  

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 1/2020 ze dne 2. 3. 2020 uzavřená se spolkem SH ČMS 
SDH Karlovice, z.s., ve výši Kč 100.000,- účelově určené na podporu činnosti vedení spolku SDH  
a mladí hasiči, poskytnutí dotace a smlouva schválena usnesením zastupitelstva obce č. 5/07/2019  
ze dne 16. 12. 2019, žádost o poskytnutí dotace doručena dne 11. 11. 2019, vyúčtování dotace  
do 31. 1. 2021, smlouva zveřejněna na úřední desce obce dne 3. 3. 2020, účetní doklad  
č. 20-806-00327 ze dne 11. 3. 2020 (úhrada), finanční krytí ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2020 
(OdPa 5512),  

- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 2/2020 ze dne 25. 6. 2020  se spolkem Sokol Karlovice, 
z.s. ve výši Kč 160.000,- účelově určené na podporu činnosti oddílů fotbalu, volejbalu a nohejbalu, 
poskytnutí dotace a smlouva schválena usnesením zastupitelstva obce č. 6/07/2019 ze dne  
16. 12. 2019, žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 12. 2019, vyúčtování dotace do 31. 1. 2021, 
smlouva zveřejněna na úřední desce obce dne 1. 7. 2020, účetní doklad č. 20-806-00583 ze dne  
28. 6. 2020, finanční krytí ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2020 (OdPa 3419), 

- účetní doklad č. 20-007-00084 ze dne 31. 12. 2020 (dohad dotace), 
 
majetkoprávní smlouvy 

- kupní smlouva na koupi a prodej nemovité věci na prodej pozemku p.č. 1168/1 v k.ú. Karlovice ze dne  
10. 1. 2020, záměr prodeje schválen zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2019, usnesení č. 14/04/2019, 
záměr prodeje zveřejněn od 25. 6. do 10. 7. 2019, prodej schválen zastupitelstvem obce dne  
21. 10. 2019, usnesení č. 12/06/2019, právní účinky ze dne 14. 1. 2020 (fotokopie), účetní doklad  
č. 20-007-00025 ze dne 12. 5. 2020 – přecenění reálnou hodnotou, č. 20-007-00027 ze dne  
12. 5. 2020 – zrušení zálohy na platbu a pohledávky, č. 20-007-00026 ze dne 12. 5. 2020 – vyřazení  
z majetku (fotokopie), č. 20-806-00051 ze dne 8. 1. 2020 - platba, žádost ze dne 24. 3. 2019, 

- darovací smlouva s Povodím Odry, státní podnik (obdarovaný) na darování pozemků uvedených  
v č. I v k.ú. Karlovice ve Slezsku ze dne 22. 7. 2020, o záměru darovat pozemky rozhodlo 
zastupitelstvo obce dne 7. 9. 2015, usnesení č. 13/05/2015 a 14/05/2015, záměry byly zveřejněny  
od 16. 9. 2015 – 2. 10. 2020 a od 15. 1. do 16. 2. 2016, darování pozemků schváleno zastupitelstvem 
obce dne 29. 6. 2016, usnesení č. 12/01/2016, právní účinky ze dne 31. 7. 2020, účetní doklad  
č. 20-007-00055 ze dne 31. 7. 2020 – vyřazení z majetku, 

- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8016809/1 se společností ČEZ Distribuce, 
a.s. (oprávněný) na pozemky p.č. 64 a 297 v k.ú. Karlovice ve Slezsku na podzemní vedení NN ze dne 
13. 7. 2020, věcné břemeno schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 6. 2020, usnesení č. 7/04/2020, 
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účetní doklad č. 20-002-00106 ze dne 30. 9. 2020 – předpis pohledávky, č. 20-007-00057 ze dne  
7. 7. 2020 – změna analytiky, 

- smlouva o nájmu nemovitostí na pozemek p.č. 771/3 v k.ú. Karlovice ze dne 23. 11. 2020, nájem 
zahrady, záměr pronájmu zveřejněn od 2. 11. do 18. 11. 2020 a schválen starostou obce na základě 
doporučení finančního výboru obce ze dne 20. 11. 2020, usnesení č. 16/2020, nájem od 1. 12. 2020  
do 1. 12. 2025, žádost ze dne 31. 10.2020, 

- smlouva o nájmu nemovitostí na pozemek p.č. 640/1 v k.ú. Karlovice ve Slezsku ze dne 6. 8. 2020, 
nájem pole, záměr pronájmu zveřejněn od 15. 6. do 1. 7. 2020 a schválen starostou obce na základě 
doporučení finančního výboru obce ze dne 6. 8. 2020, usnesení č. 6/2020, nájem od 1. 12. 2020  
do 1. 12. 2025, žádost ze dne 25. 5. 2020, 

- smlouva o nájmu nemovitostí na pozemek p.č. 867/3 v k.ú. Karlovice ve Slezsku ze dne 7. 8. 2020, 
nájem pro rekreační účely, záměr pronájmu zveřejněn od 15. 6. do 1. 7. 2020 a schválen starostou 
obce na základě doporučení finančního výboru obce ze dne 6. 8. 2020, usnesení č. 5/2020, nájem  
od 1. 9. 2020 do 1. 9. 2025, žádost ze dne 28. 5. 2020, 

- smlouva o nájmu nemovitostí na pozemky p.č. 836/1, 836/3, 838/1 a 838/2 v k.ú. Karlovice ve Slezsku 
ze dne 23. 11. 2020, nájem zahrady a sadu, záměr pronájmu zveřejněn od 29. 10. do 13. 11. 2020  
a schválen starostou obce na základě doporučení finančního výboru obce ze dne 20. 11. 2020, 
usnesení č. 13/2020, nájem od 1. 12. 2020 do 1. 12. 2025, žádost ze dne 29. 10. 2020, 

- kupní smlouva na koupi a prodej nemovité věci na prodej pozemku p.č. 12/2 v k.ú. Karlovice  
ve Slezsku ze dne 2. 12. 2020,  záměr prodeje zveřejněn od 8. 10. do 24. 10. 2020, prodej schválen 
zastupitelstvem obce dne 24. 9. 2020, usnesení č. 10/06/2020 a prodej a podmínky prodeje schváleny 
zastupitelstvem obce dne 26. 11. 2020, usnesení č. 13/08/2020, vyrozumění o provedeném vkladu  
ze dne 7. 12. 2020, účetní doklad č. 20-007-00078 ze dne 7. 12. 2020, č. 20-007-00077 ze dne  
7. 12. 2020 – vyřazení z majetku a zrušení reálné hodnoty, č. 20-806-00689 ze dne 30. 11. 2020 - 
platba, žádost ze dne 2. 10. 2020, 

 
pořízení majetku obce 

- program KEO4 – inv. č. OÚ 587, účetní doklad č. 20-001-00180 ze dne 5. 5. 2020 – předpis závazku 
a zařazení do majetku, č. 20-806-00542 ze dne 12. 5. 2020 – platba, 

- sekačka – inv. č. OÚ 570, účetní doklad č. 20-001-00195 ze dne 12. 5. 2020 – předpis závazku  
a zařazení do majetku, č. 20-806-00560 ze dne 29. 5. 2020 - platba, 

- dopravní zrcadlo – inv. č. OÚ 583, účetní doklad č. 20-001-00341 ze dne 6. 8. 2020 – předpis závazku 
a zařazení do majetku, č. 20-806-00620 ze dne 18. 8. 2020 - platba, objednávka ze dne 30. 7. 2020, 

- přívěs – inv. č. OÚ 586, účetní doklad č. 20-001-00433 ze dne 25. 9. 2020 – předpis závazku a zařazení 
do majetku, č. 20-806-00648 ze dne 29. 9. 2020 – platba, 

- rozpočtové krytí pořízeného majetku zajištěno ve schváleném rozpočtu na rok 2020, 
- nábytek pro poštu - skříň se šuplíkem - inv. č. OÚ 578, skříň policová s dvířky - inv. č. OÚ 579, rám  

s dveřmi a sklem - inv. č. OÚ 580, účetní doklady č. 20-001-00114 ze dne 13. 3. 2020 – předpis 
závazku a zařazení do majetku, č. 20-806-00344 ze dne 20. 3. 2020 – platba (fotokopie), cenová 
nabídka ze dne 17. 1. 2020, rozpočtové opatření č. 1 schválené starostou obce dne 16. 4. 2020  
a zveřejněné na internetových stránkách obce, části obecní úřad, sekci rozpočet dne 20. 4. 2020 
(fotokopie), 

- sběrná šachta – inv. č. OÚ 589, účetní doklad č. 20-001-00496 ze dne 10. 11. 2020 – předpis závazku 
a zařazení do majetku, č. 20-810-00254 ze dne 4. 12. 2020 – platba, 

- křovinořez – inv. č. OÚ581, účetní doklad č. 20-001-00258 ze dne 29. 6. 2020 – předpis závazku, č. 20-
007-00045 ze dne 1. 7. 2020 - zařazení do majetku, 
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- sporák – inv. č. SBH 15, účetní doklad č. 20-001-00503 ze dne 30. 11. 2020 – předpis závazku,  
č. 20-007-00085 ze dne 31. 12. 2020 - zařazení do majetku, č. 20-809-00197 ze dne 17. 12. 2020 - 
platba, 

- sporák – inv. č. SBH 13, účetní doklad č. 20-001-00063 ze dne 29. 1. 2020 – předpis závazku, č. 20-
809-00049 ze dne 24. 2. 2020 – platba, č. 20-007-00086 ze dne 31. 12. 2020 – zařazení do majetku, 

- přilby pro hasiče – inv. č. H 32 – H 34, účetní doklad č. 20-001-00447 ze dne 9. 10. 2020 – předpis 
závazku a zařazení do majetku, č. 20-806-00665 ze dne 23. 10. 2020 – platba, 

 
účetnictví a výkazy  

- výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 30. 9. 2020 v Kč, 
- výkaz rozvaha k 30. 9. 2020 v Kč, 
- usnesení zastupitelstva obce č. 9/06/2020 ze dne 24. 9. 2020 - schválení účetní závěrky obce  

k 31. 12. 2019 (fotokopie), 
- výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31. 12. 2020 v Kč, 
- výkaz příloha rozvahy k 31. 12. 2020 v Kč, 
- výkaz rozvaha k 31. 12. 2020 v Kč, 
- hlavní kniha analytická k 31. 12. 2020 v Kč, 
- finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo 

státních finančních aktiv ze dne 9. 2. 2021 (fotokopie), 
- účetní doklady č. 20-007-00074 - 20-007-00082 za období od 30. 11. do 31. 12. 2020 - vnitřní účetní 

doklady, 
 
inventarizace majetku a závazků 

- plán a příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků Obce Karlovice včetně harmonogramů  
a postupů vydaný starostou obce dne 3. 12. 2020, 

- inventurní soupisy účtů 018, 019, 022, 028, 029, 031, 032, 041, 042, 112, 231, 236, 261, 315, 336, 
337, 342, 373 k 31. 12. 2020, 

- inventurní soupis účtů 311 - Odběratelé, 321 - Odběratelé, 331 – Zaměstnanci (fotokopie), 
- inventarizační zpráva rok 2019 ze dne 10. 2. 2020 (fotokopie), 

 
rozpočet a závěrečný účet 

- návrh rozpočtu obce pro rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce  
od 29. 11. - 17. 12. 2019, 

- návrh rozpočtu na rok 2020 schválen usnesením zastupitelstva obce č. 14/07/2019 dne 16. 12. 2019  
a zveřejněn na internetových stránkách obce, v části obecní úřad, sekci rozpočet a související 
dokumenty dne 3. 1. 2020 (fotokopie), 

- návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce 
od 28. 8. - 24. 9. 2020, 

- závěrečný účet obce za rok 2019 schválen usnesením zastupitelstva obce č. 8/06/2020 dne 24. 9. 2020 
a to s výhradami a zveřejněn na internetových stránkách obce, v části obecní úřad, sekci rozpočet 
a související dokumenty dne 15. 10. 2020 (fotokopie), 

- oznámení na úřední desce obce ze dne 3. 1. 2020 o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého 
výhledu rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatřeních, 

 
odměňování členů zastupitelstva obce 

- usnesení zastupitelstva obce č. 32/07/2018 ze dne 17. 12. 2018 - stanovení odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva obce s účinností od 1. 1. 2019,  
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- mzdové listy členů zastupitelstva osobní čísla 341, 345, 274, 344, 116, 265, 343 a 112 za období  
01-12/2020, 

 
zřízená příspěvková organizace 

- sdělení ke schválenému rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Karlovice, příspěvkové organizace  
na rok 2020 a stanovení závazných ukazatelů ze dne 12. 2. 2020, 

- účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Karlovice, příspěvkové organizace sestavená  
k 31. 12. 2019 a schválená zastupitelstvem obce dne 24. 9. 2020, usnesení č. 6/06/2020 (fotokopie). 
 

smlouva o přijetí úvěru 
- smlouva o přijetí úvěru č. 99024683762 ze dne 2. 1. 2020 (poskytovatelem Komerční banka, a.s., 

předmětem smlouvy poskytnutí úvěru ve výši Kč 30.000.000 na financování „Modernizace VHI (ČOV) 
Karlovice“, splatnost do 31. 12. 2040), schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 17/07/2019 ze dne 
16. 12. 2019, 

 
ostatní 

-  zápis z jednání finančního výboru ze dne 19. 10. 2020, 20. 11. 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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