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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krmelín,
IČ 00296848 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 29. 4. 2021.
Kontrolní skupina
Ing. Miroslava Šlégrová
Ing. Pavla Frydrychová
Ing. Radka Smyčková Adamusová

Funkce

Pověření č.

Identifikační
karta č.

kontrolor pověřený řízením
kontrolor
kontrolor

534/03/2021
528/03/2021
533/03/2021

2569
3789
2865

Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 9. 2021 bylo vykonáno dne 13. 12. 2021.
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Krmelín.
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2021 bylo vykonáno dne 24. 5. 2022.
Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Krmelín.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 24. 11. 2021.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 24. 5. 2022.

Zástupci územního celku, kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
- Ing. Kovalčíková Yveta, starostka
- Naděžda Šlachtová, účetní
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Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:
-

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků,
finanční operace, týkající se cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí,
k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem,
ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
-

dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním
hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzorku finančních, účetních
a majetkoprávních operací:
- akce "Chodník podél silnice I/58",
- akce "Stavební úpravy zdravotního střediska Krmelín",
- akce „Chodníky u Paleska“,
- kupní smlouvy na převod nemovitého majetku,
- smlouvy o zřízení věcného břemene,
- pořízení majetku obce,
- veřejnoprávní smlouvy.
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.

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 766 000,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 1 350 000,00)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,95 %
2,04 %
0,00 %

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. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření
za rok 2021
Drobné pochybení, které nemělo vliv na hospodaření obce
V průběhu přezkoumání hospodaření bylo zjištěno drobné pochybení, které s ohledem na hladinu
významnosti nemělo vliv na hospodaření obce.
- V rámci přezkoumání hospodaření byl ověřen postup uveřejňování uhrazené ceny u smluv uzavřených
na veřejné zakázky na profilu zadavatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb. Bylo zjištěno, že plnění
z kupní smlouvy č. 310/2021 se společností BV – Technika, a.s., IČ 26824256, ze dne 9. 12. 2021
na pořízení traktoru nebylo uveřejněno ve lhůtě do 90 dnů od splnění. Dodavatelská faktura byla
uhrazena dne 22. 12. 2021 (účetní doklad č. 261453). Plnění bylo zveřejněno na profilu zadavatele dne
24. 5. 2022. Jelikož se jedná o ojedinělé pochybení, neboť u všech ostatních akcí uvedených
ve "Vybraném kontrolním vzorku" byly dokumenty zveřejněny včas, které nemá vliv na hospodaření
obce, nepovažujeme toto zjištění za chybu a nedostatek ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.
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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. 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.
Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.
Datum vyhotovení: 26. 5. 2022
Zprávu zpracovaly:
Ing. Miroslava Šlégrová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Pavla Frydrychová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Radka Smyčková Adamusová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
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Vybraný kontrolní vzorek:
akce "Chodník podél silnice I/58"
- smlouva o dílo uzavřená dne 29. 3. 2021 se zhotovitelem STAVIA - silniční stavby, a.s., předmětem
smlouvy je provedení stavby s názvem "Chodník podél silnice I/58" dle projektové dokumentace, cena
díla činí Kč 1.630.054,83 včetně DPH,
- smlouva o dílo schválená usnesením rady obce č. 2/2/63 ze dne 15. 3. 2021 a zveřejněná na profilu
zadavatele dne 30. 3. 2021,
- dodatek č. 1 uzavřený dne 3. 6. 2021 se zhotovitelem STAVIA - silniční stavby, a.s., předmětem je
změna ceny o vícepráce - cena včetně DPH po změně činí Kč 1.926.635,35,
- dodatek schválen usnesením rady obce č. 1/2/68 ze dne 24. 5. 2021 a zveřejněn na profilu zadavatele
dne 7. 6. 2021,
- dodatek č. 2 uzavřený dne 23. 8. 2021 se zhotovitelem STAVIA - silniční stavby, a.s., předmětem je
změna ceny o méněpráce - celková cena včetně DPH po změně činí Kč 1.902.020,57,
- dodatek schválen usnesením rady obce č. 2/2/72 ze dne 26. 7. 2021 a zveřejněn na profilu zadavatele
dne 3. 9. 2021,
- účetní doklady č. 4189 ze dne 5. 5. 2021 (předpis), č. 260614 ze dne 11. 5. 2021 (úhrada), č. 4309
ze dne 30. 7. 2021 (předpis), č. 260949 ze dne 13. 8. 2021 (úhrada), č. 4233 ze dne 7. 6. 2021
(předpis), č. 260763 ze dne 16. 6. 2021 (úhrada), č. 4232 ze dne 7. 6. 2021 (předpis), č. 260762
ze dne 16. 6. 2021 (úhrada), č. 4282 ze dne 7. 7. 2021 (předpis), č. 260867 ze dne 12. 7. 2021
(úhrada), úhrady celkem činí Kč 1.902.020,56 včetně DPH,
- seznam faktur - evidence 042.0065 ORJ akce 22195, tisk účetních dokladů - výpis zápisů 042.0065 ORJ
akce 22195 (období 10/2021),
- zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla "Chodník podél silnice I/58, Krmelín" ze dne
30. 7. 2021,
- protokol o převzetí PP-020-21-I/58 ze dne 17. 9. 2021 (účastníci přejímacího řízení - obec Krmelín
a Ředitelství sinic a dálnic ČR, zahájeno dne 29. 8. 2021),
- kolaudační souhlas vydaný Magistrátem města Frýdku-Místku o povoleném účelu užívání stavby
s názvem "Chodník podél silnice I/58 na č.p. 1047/1, k.ú. Krmelín" ze dne 7. 10. 2021,
- rozpočtové krytí zajištěno ve schváleném rozpočtu obce na rok 2021, akce uvedena v příloze
schváleného rozpočtu na rok 2021 (opravy a investiční akce na rok 2021),
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 3. 9. 2021,
- protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání číslo 4/2021 Chodník podél silnice I/58
na č. parc. 1047/1, k.ú. Krmelín CZ CC 211219, Chodník pro pěší k dostupnosti autobusových zastávek
z ulice Lyskova, na silnici Staroveská Vlastní zdroje,
- účetní doklad č. 51084 ze dne 7. 10. 2021 - zařazení do majetku, inv. č. 20234,
předložené podklady k veřejné zakázce malého rozsahu
- organizační zajištění veřejné zakázky zajišťuje společnost KM admin s.r.o.,
- výzva k podání nabídky ze dne 15. 2. 2021, výzva k podání nabídky zveřejněná na profilu zadavatele
dne 15. 2. 2021,
- výzva k podání nabídky - e-maily ze dne 15. 2. 2021, informace o doručení zásilky příjemci,
- zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce: „Chodník podél silnice
I/58" zveřejněná na profilu dne 15. 2. 2021,
- vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 22. 2. 2021,
- seznam oslovených firem - uvedeny 3 společnosti,
- čestné prohlášení ke střetu zájmů ze dne 1. 3. 2021,
- protokol o otevírání obálek ze dne 1. 3. 2021 (7 nabídek), protokol o jednání komise - otevírání,
- protokol o jednání hodnotící komise (posouzení a hodnocení) ze dne 1. 3. 2021 (včetně seznamu
hodnocených nabídek - 7 nabídek, výsledek hodnocení, posouzení nabídek),
5/16
tel.: 595 622 222

IČ: 70890692

fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

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

Klasifikace informací: Veřejná

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

www.msk.cz

Čj.:

MSK 66429/2022

Sp. zn.:

KON/10482/2021/Sam

- rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 15. 3. 2021, oznámení zasláno e-mailem dne 17. 3. 2021,
- výzva k součinnosti při uzavření smlouvy o dílo ze dne 17. 3. 2021 (doložen e-mail ze dne 17. 3. 2021),
organizační zajištění veřejné zakázky
- objednávka ze dne 27. 1. 2021, dodavatel - KM admin s.r.o., dohodnutá cena Kč 30.000,- bez DPH
(DPH činí Kč 6.300,-),
- cenová nabídka ze dne 15. 1. 2021 (KM admin s.r.o., cena Kč 30.000,- bez DPH),
- účetní doklady č. 4057 ze dne 17. 2. 2021 (předpis), č. 260229 ze dne 18. 2. 2021 (úhrada ve výši
Kč 18.150,- včetně DPH), č. 4143 ze dne 16. 4. 2021 (předpis) a č. 260507 ze dne 19. 4. 2021 (úhrada
ve výši Kč 18.150,- včetně DPH),
další náklady na realizaci akce
- objednávka ze dne 9. 3. 2021, dodavatel - Ing. Milan Sauer, IČ 079 35 323, činnost TDI, KO BOZP,
Plán BOZP při akci ,,Chodník podél silnice I/58", cenová nabídka ze dne 23. 1. 2021 - není plátcem
DPH, účetní doklady č. 4186 ze dne 3. 5. 2021 (předpis) a č. 260611 ze dne 11. 5. 2021 (úhrada
ve výši Kč 13.000,-), předávací protokol ze dne 6. 4. 2021 (včetně přehledu činnosti TDl a KO BOZP
duben 2021), účetní doklady č. 4222 ze dne 1. 6. 2021 (předpis) a č. 260726 ze dne 8. 6. 2021
(úhrada ve výši Kč 19.200,-), účetní doklady č. 4315 ze dne 4. 8. 2021 (předpis) a č. 260955 ze dne
13. 8. 2021 (úhrada ve výši Kč 16.000,-), účetní doklady č. 4280 ze dne 2. 7. 2021 (předpis)
a č. 260865 ze dne 12. 7 2021 (úhrada ve výši Kč 21.600,-),
- účetní doklad č. 4226 ze dne 2. 6. 2021 (předpis) a č. 260756 ze dne 16. 6. 2021 (úhrada ve výši
Kč 1.210,- včetně DPH) - konzultace k akci "Chodník podél silnice I/58", dodavatel KM admin s.r.o.,
akce "Stavební úpravy zdravotního střediska Krmelín"
- smlouva o dílo č. 019-03-20 uzavřená dne 3. 3. 2021 se zhotovitelem EUROprojekt build and
technology s.r.o. na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané "Stavební úpravy
zdravotního střediska Krmelín", cena díla činí Kč 4.815.665,40 včetně DPH, smlouva schválena
usnesením rady obce č. 13/2/62 ze dne 22. 2. 2021 a zveřejněná na profilu zadavatele dne 4. 3. 2021,
- dodatek č. 1 uzavřený dne 1. 4. 2021 ke smlouvě o dílo - změna ceny o vícepráce a méněpráce celková cena po změně činí Kč 5.203.295,55 včetně DPH, dodatek schválen usnesením rady obce
č. 2/2/64 ze dne 29. 3. 2021 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 15. 4. 2021,
- dodatek č. 2 uzavřený dne 30. 6. 2021 ke smlouvě o dílo - změna ceny o vícepráce a méněpráce celková cena po změně činí 5.400.702,74 včetně DPH, dodatek schválen usnesením rady obce
č. 2/2/70 ze dne 28. 6. 2021 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 9. 7. 2021,
- dodatek č. 3 uzavřený dne 4. 10. 2021 ke smlouvě o dílo - změna ceny o méněpráce - celková cena
po změně činí 5.324.531,44 včetně DPH (Kč 4.400.439,21 bez DPH), dodatek schválen usnesením rady
obce č. 11/2/77 ze dne 4. 10. 2021 a zveřejněn na profilu zadavatele dne 11. 10. 2021,
- účetní doklady č. 4341 ze dne 23. 8. 2021 (předpis) a č. 261002 ze dne 24. 8. 2021 (úhrada), č. 4269
ze dne 30. 6. 2021 (předpis) a č. 260848 ze dne 9. 7. 2021 (úhrada), č. 4235 ze dne 31. 5. 2021
(předpis) a č. 260765 ze dne 16. 6. 2021 (úhrada), č. 4179 ze dne 30. 4. 2021 (předpis) a č. 260604
ze dne 11. 5. 2021 (úhrada), č. 4115 ze dne 6. 4. 2021 (předpis) a č. 260468 ze dne 14. 4. 2021
(úhrada), č. 4420 ze dne 30. 9. 2021 (předpis) a č. 261176 ze dne 13. 10. 2021 (úhrada),
- předávací protokol ze dne 15. 9. 2021,
- skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky zveřejněna dne 12. 10. 2021,
- účetní doklad č. 51078 ze dne 30. 9. 2021 zařazení na majetkový účet 021, protokol o zařazení
dlouhodobého majetku do užívání číslo 03-2021 ze dne 30. 9. 2021, výpis zápisů účtu 042.0061 ORJ
36132, evidenční karta - inv. č. 20029,
- rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2021,
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smluvní pokuta
- žádost o prominutí penále zaslaná společností EUROprojekt build and technology s.r.o. doručena dne
21. 9. 2021, odpověď na žádost o prominutí penále na akci "Stavební úpravy zdravotního střediska
Krmelín" odeslaná dne 21. 9. 2021,
- usnesení rady obce č. 10/2/77 ze dne 4. 10. 2021 - vyčíslení smluvní pokuty ve výši Kč 46.121,50
za nedodržení termínu předání díla,
- účetní doklady č. 80056 ze dne 6. 10. 2021 ve výši Kč 46.121,50 (předpis) a č. 261139 ze dne
8. 10. 2021 (úhrada),
podklady k výběrovému řízení
- administraci veřejné zakázky zajišťuje společnost KM admin s.r.o.,
- usnesení rady obce č. 1/2/59 ze dne 11. 1. 2021 - rada obce schvaluje vyhlášení poptávkové řízení
na akci "Stavební úpravy zdravotního střediska Krmelín",
- výzva k podání nabídky ze dne 2. 2. 2021, zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně příloh,
- seznam oslovených firem, potvrzení o odeslání nabídky - podací stvrzenka ze dne 2. 2. 2021 (uvedeno
pět firem), potvrzení o odeslání výzvy k podání nabídky - e-maily ze dne 2. 2. 2021 včetně potvrzení
doručení (5 ks),
- dotaz k výběrovému řízení ze dne 3. 2. 2021, vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 2. 2021
(včetně e-mailů ze dne 5. 2. 2021), vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 2. 2021 (e-maily
ze dne 8. 2. 2021),
- rozhodnutí zadavatele o jmenování komise ze dne 15. 2. 2021 (e-mail ze dne 16. 2. 2021 - oznámení
o jmenování členem hodnotící komise),
- seznam doručených a přijatých nabídek ze dne 22. 2. 2021 (tři přijaté nabídky),
- čestné prohlášení ke střetu zájmů ze dne 22. 2. 2021 (7 ks),
- protokol o otevírání obálek ze dne 22. 2. 2021,
- protokol o jednání komise - otevírání ze dne 22. 2. 2021,
- protokol o jednání hodnotící komise (posouzení a hodnocení) ze dne 22. 2. 2021,
- rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 22. 2. 2021 včetně odůvodnění výběru dodavatele, oznámení
o výběru dodavatele odesláno e-mailem dne 23. 2. 2021 (potvrzení o odeslání),
- výzva k součinnosti včetně e-mailu ze dne 23. 2. 2021 zaslaná společnosti EUROprojekt build and
technology s.r.o., e-mail ze dne 24. 2. 2021 - zaslání požadovaných dokumentů,
- předávací protokol ze dne 14. 4. 2021 - předání kompletní dokumentace k veřejné zakázce, předávající
- společnost KM admin s.r.o., přebírající - obec Krmelín,
- usnesení rady obce č. 13/2/62 ze dne 22. 2. 2021 - rada obce schvaluje smlouvu s vítězem výběrového
řízení veřejné zakázky firmu EUROprojekt build and technology s.r.o., IČO 26843226,
další náklady na realizaci zakázky
- administrace veřejné zakázky
- objednávka ze dne 25. 11. 2020 v dohodnuté ceně Kč 25.000,- bez DPH (dodavatel - KM admin s.r.o.),
cenová nabídka ze dne 18. 11. 2021, účetní doklady č. 4145 ze dne 19. 4. 2021 (předpis) a č. 260526
ze dne 26. 4. 2021 (úhrada - cena bez DPH činí Kč 25.000,-),
- účetní doklady č. 4227 ze dne 2. 6. 2021 (předpis) a č. 260757 ze dne 16. 6. 2021 (úhrada ve výši
Kč 1.210,- včetně DPH) - konzultace ke změnám závazku v rámci akce "Stavební úpravy zdravotního
střediska Krmelín", dodavatel KM admin s.r.o.,
- účetní doklady č. 4120 ze dne 6. 4. 2021 (předpis) a č. 260473 ze dne 14. 4. 2021 (úhrada ve výši
Kč 10.600,-), č. 4188 ze dne 3. 5. 2021 (předpis) a č. 260613 ze dne 11. 5. 2021 (úhrada ve výši
Kč 5.200,-), č. 4223 ze dne 1. 6. 2021 (předpis) a č. 260727 ze dne 8. 6. 2021 (úhrada ve výši
Kč 3.200,-), č. 4281 ze dne 2. 7. 2021 (předpis) a č. 260866 ze dne 12. 7. 2021 (úhrada ve výši
Kč 3.200,-), č. 4314 ze dne 4. 8. 2021 (předpis) a č. 260954 ze dne 13. 8. 2021 (úhrada ve výši
Kč 3.600,-), č. 4415 ze dne 4. 10. 2021 (předpis) a č. 261171 ze dne 13. 10. 2021 (úhrada ve výši
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Kč 4.000,-) - fakturace za činnost koordinátora BOZP, objednávka ze dne 1. 3. 2021 na činnost KO
BOZP a plán BOZP při akci "Stavební úpravy zdravotního střediska Krmelín" (dodavatel Ing. Milan
Sauer, IČO 07935323),
akce „Chodníky u Paleska“
- účetní doklad č. 51107 ze dne 20. 12. 2021 – zařazení do majetku, inv. č. 20246,
- kolaudační souhlas s užíváním stavby vydaný magistrátem města Frýdek-Místek č.j. MMFM
194718/2021 ze dne 20. 12. 2021,
- účetní doklad č. 4485 ze dne 15. 11. 2021 – předpis závazku, č. 261346 ze dne 30. 11. 2021 - platba,
fakturace souhlasí na objednávku,
- objednávka č. 2021040 ze dne 30. 8. 2021 na Kč 266.573,45,
další náklady na akci
- účetní doklad č. 4549 ze dne 17. 12. 2021 a č. 4246 ze dne 14. 6. 2021 – předpis závazku, č. 261460
ze dne 22. 12. 2021 a č. 260783 ze dne 18. 6. 2021 – platba, fakturace souhlasí na objednávku
- předávací protokol ze dne 10. 6. 2021, objednávka č. 2020064 ze dne 13. 10. 2020 na Kč 40.000,za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost,
- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2021,
kupní smlouvy na převod nemovitého majetku
- kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem na koupi pozemků p.č. 856/3, 856/4
a 859/2 v k.ú. Krmelín ze dne 20. 5. 2021, koupě pozemků schválená zastupitelstvem obce dne
3. 12. 2020, bod 13, právní účinky ze dne 21. 5. 2021, účetní doklady č. 51044 ze dne 21. 5. 2021 –
zařazení do majetku, č. 51043 ze dne 20. 5. 2021 – předpis závazku, č. 260776 ze dne 18. 6. 2021 –
platba,
- kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem na koupi pozemku p.č. 46, jehož
součástí je stavba Krmelín č.p. 215 a pozemků p.č. 47 a 48 v k.ú. Krmelín za Kč 1.650.000,- ze dne
20. 5. 2021, koupě pozemků schválená zastupitelstvem obce dne 19. 5. 2021, bod 7, právní účinky
ze dne 21. 5. 2021, účetní doklady č. 51044 ze dne 21. 5. 2021 – zařazení do majetku, č. 51043 ze dne
20. 5. 2021 – předpis závazku, č. 260777 ze dne 18. 6. 2021, účetní doklad č. 51104 ze dne
30. 11. 2021 – zařazení budovy do majetku, inv. č. 20244,
- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2021 a rozpočtovými opatřeními č. 3 (schválené
zastupitelstvem obce dne 30. 3. 2021 a zveřejněné na internetových stránkách obce v části úřední
deska dne 16. 4. 2021, navýšení odd/pa 3639 o Kč 353.000,-) a č. 7 (schválené zastupitelstvem obce
dne 19. 5. 2021 a zveřejněné na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 21. 5. 2021,
navýšení odd/pa 3639 o Kč 1.000.000,-),
- kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem na prodej pozemků p.č. 496/2 v k.ú.
Krmelín ze dne 6. 11. 2021, záměr prodeje pozemku schválen radou obce dne 9. 11. 2020 usnesení
č. 14/2/55 a zveřejněn od 11. 11. do 27. 11. 2020, prodej pozemku schválen zastupitelstvem obce dne
3. 11. 2020, usnesení č. 11, právní účinky ze dne 14. 10. 2021, účetní doklady č. 51085 ze dne
14. 10. 2021 – vyřazení z majetku, č. 51083 ze dne 6. 10 2021 – předpis pohledávky, č. 261155 ze dne
12. 10. 2021 - platba,
smlouvy o zřízení věcného břemene
- smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8019019/02 se společností ČEZ Distribuce,
a.s., povinný, na pozemky p.č. 426/11 a 423/2 v k.ú. Krmelín na zemní vedení NN ze dne 30. 4. 2021,
věcné břemeno schváleno radou obce dne 23. 12. 2020, usnesení č. 4/2/58, účetní doklady č. 80025
ze dne 13. 5. 2021 – předpis pohledávky, č. 260742 ze dne 11. 6. 2021 – platba,
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smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8015475/03 se společností ČEZ Distribuce,
a.s., povinný, na pozemek p.č. 325/1 v k.ú. Krmelín na zemní vedení NN ze dne 16. 3. 2021, věcné
břemeno schváleno radou obce dne 15. 3. 2021, usnesení č. 5/2/63, účetní doklady č. 80020 ze dne
6. 4. 2021 – předpis pohledávky, č. 260567 ze dne 6. 5. 2021 - platba,
smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8024148 se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
povinný, na pozemky p.č. 352/2, 352/4, 658, 1047/15, 1047/16 v k.ú. Krmelín na zemní vedení NN
(zemní kabel AYKY 4x35, skříň SS100) ze dne 19. 10. 2021, věcné břemeno schváleno radou obce dne
18. 10. 2021, usnesení č. 5/2/78, účetní doklady č. 80066 ze dne 10. 11. 2021 – předpis pohledávky,
č. 261432 ze dne 22. 12. 2021 - platba,

pořízení majetku obce
- dodávka a instalace napojení na pult policie – účetní doklady č. 4287 ze dne 30. 6. 2021 – předpis
závazku a zařazení do majetku, č. 260890 ze dne 23. 7. 2021 – platba, smlouva o dílo se společností
Trade FIDES, a.s., IČ 61974731, na dodání a montáž napojení na pult policie za Kč 73.143,- bez DPH
ze dne 7. 6. 2021, smlouva schválená radou obce dne 7. 6. 2021, usnesení č. 1/2/69, fakturace
souhlasí na smlouvu o dílo,
- odvodňovací žlab – inv. č. 20232, účetní doklady č. 4404 ze dne 30. 9. 2021 – předpis závazku
a zařazení do majetku, č. 261160 ze dne 13. 10. 2021 – platba, objednávka č. 2021033 ze dne
11. 8. 2021, cenová nabídka ze dne 16. 7. 2021,
- ruční radiostanice – inv. č. 20233, účetní doklady č. 4436 ze dne 19. 10. 2021 – předpis závazku
a zařazení do majetku, č. 261205 ze dne 26. 10. 2021 – platba, objednávka č. 2021045 ze dne
6. 10. 2021, cenová nabídka ze dne 5. 10. 2021,
- dopravní automobil pro jednotku požární ochrany - inv. č. 20235, účetní doklady č. 51087 ze dne
27. 10. 2021 – zařazení do majetku, darovací smlouva s Moravskoslezským kraje č. 04310/2021/KH
ze dne 21. 10. 2021 na převod dopravního automobilu – Mercedes-Benz Sprinter 516CDI/L KAWA 4x4
s vestavbou, účetní hodnota Kč 3.843.020,50, o pořízení automobilu darem rozhodla rada obce dne
21. 9. 2021, usnesení č. 9/2/76,
- traktor - inv. č. 20245, účetní doklady č. 4542 ze dne 13. 12. 2021 – předpis závazku, č. 261453 ze dne
22. 12. 2021 – platba, č. 51106 ze dne 16. 12. 2021 – zařazení do majetku, kupní smlouva č. 310/2021
se společností BV – Technika, a.s., IČ 26824256, ze dne 9. 12. 2021 na pořízení traktoru
za Kč 707.850,-, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 13. 12. 2021, rozpočtové krytí zajištěno
rozpočtovým opatřením č. 18/2021, schváleným zastupitelstvem obce dne 7. 12. 2021, navýšení
odd/pa 3745 o Kč 720.000,-, skutečné uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 24. 5. 2022
(fotokopie),
- solární osvětlení - inv. č. 20247, účetní doklady č. 51109 ze dne 31. 12. 2021 – zařazení do majetku,
účetní doklad č. 4535 ze dne 10. 12. 2021 a č. 4580 ze dne 2. 12. 2019 – předpis závazku, č. 26146
ze dne 22. 12. 2021 a č. 260395 ze dne 20. 12. 2019 – platba, objednávka č. 2021048 ze dne
16. 11. 2021 a ze dne 26. 11. 2019, další náklady na akci - účetní doklady č. 4536 ze dne 10. 12. 2021
a č. 4548 ze dne 17. 12. 2021 – předpis závazku, č. 261447 a č. 261459 ze dne 22. 12. 2021 - platba,
rozpočet
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 – 2033 zveřejněn na internetových stránkách obce
od 16. 11. 2020 dosud,
- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 – 2023 schválen zastupitelstvem obce dne 3. 12. 2020, bod
17 a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 30. 12. 2020,
- návrh rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách obce od 16. 11. 2020 dosud,
- rozpočet obce na rok 2021 schválen zastupitelstvem obce dne 3. 12. 2020, bod 16 a zveřejněn
na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 30. 12. 2020,
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návrh závěrečného účtu obce zveřejněn na internetových stránkách obce od 31. 5. 2021
do 31. 12. 2022,
závěrečný účet obce za rok 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 16. 6. 2021, bod z,
a to bez výhrad a zveřejněn na internetových stránkách obce v části úřední deska dne 12. 7. 2021,
účetní závěrka obce sestavená k 31. 12. 2020 schválená zastupitelstvem obce dne 16. 6. 2021, bod 6,

odměňování členů zastupitelstva obce
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2019 bod č. 16 - stanovení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce s účinností od 1. 1. 2020,
- usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 2. 2020 bod č. 16 - stanovení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce s účinností od 1. 4. 2020 (navýšení odměn),
- mzdové listy členů zastupitelstva obce osobní číslo 900, 901, 351, 902, 352, 903, 904, 354, 285, 905,
463, 287, 906, 907 a 556 za období 1-10/2021,
- odměňování členů zastupitelstva obce
- mzdové listy členů zastupitelstva obce osobní číslo 900, 901, 902, 352, 903, 904, 354, 285, 905, 463,
287 a 906 za období 11-12/2021,
výkazy
- výkaz rozvaha k 30. 9. 2021,
- výkaz Fin 2-12 M k 30. 9. 2021,
- výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2021,
- výkaz rozvaha k 31. 12. 2021,
- výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2021,
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021,
- obratová předvaha k 31. 12. 2021,
inventarizace
- inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 7. 2. 2022,
- zápis o provedeném školení členů inventarizační komise ze dne 10. 1. 2022,
- plán inventur za rok 2021 ze dne 13. 12. 2021 schválen radou obce dne 13. 12. 2021, usnesení
č. 10/2/82,
- inventurní soupisy majetku a závazku k 31. 12. 2021,
dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - ÚZ 98071
- účetní doklad č. 230023 ze dne 6. 9. 2021 ve výši Kč 62.000,- (příjem dotace), výpis z účtu ČNB ze dne
6. 9. 2021,
- předběžné vyúčtování dotace ze dne 22. 11. 2021 ve výši Kč 53.810,- včetně účetních dokladů a dohod
o provedení práce v celkovém počtu 9 ks,
- účetní doklad č. 51118 ze dne 31. 12. 2021 - vyúčtování skutečně použité části dotace ve výši
Kč 53.810,-,
- rozpočtové krytí zajištěno schváleným rozpočtem obce na rok 2021 a rozpočtovým opatřením
č. 14/2021 (schváleno radou obce dne 6. 9. 2021 a zveřejněno dne 13. 9. 2021),
- finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo
státních finančních aktiv ze dne 2. 2. 2022 (vratka dotace ve výši Kč 8.190,-), účetní doklad č. 51007
ze dne 2. 2. 2022 a účetní doklad č. 260131 ze dne 3. 2. 2022,

10/16
tel.: 595 622 222

IČ: 70890692

fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

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

Klasifikace informací: Veřejná

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

www.msk.cz

Čj.:

MSK 66429/2022

Sp. zn.:

KON/10482/2021/Sam

darovací smlouvy
- darovací smlouva ze dne 27. 7. 2021 uzavřená s obdarovaným Domov pro seniory ONDRÁŠ,
příspěvková organizace ve výši Kč 20.000,- na krytí provozních nákladů v roce 2021, schváleno
usnesením rady obce č. 1/2/72 ze dne 26. 7. 2021, účetní doklad č. 260937 ze dne 10. 8. 2021
(úhrada), rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2021 (OdPa 4350 pol. 5339),
- darovací smlouva ze dne 12. 3. 2021 uzavřená s obdarovaným Podané ruce – osobní asistence,
pobočný spolek ve výši Kč 10.000,- na služby sociální péče – osobní asistence, schváleno usnesením
rady obce č. 19/2/62 ze dne 22. 2. 2021, účetní doklad č. 260374 ze dne 24. 3. 2021 (úhrada),
rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2021 (OdPa 3900 pol. 5222),
veřejnoprávní smlouvy
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín č. j. 236/2021 ze dne 28. 5. 2021
uzavřená s příjemcem TJ Sokol Krmelín, spolek, ve výši Kč 330.000,-, předmět smlouvy vymezen
v článku III. smlouvy, finanční vypořádání do 31. 10. 2021, usnesení zastupitelstva obce ze dne
3. 3. 2021 (bod 9), žádost o poskytnutí dotace doručena dne 30. 9. 2020, účetní doklad č. 260688
ze dne ze dne 1. 6. 2021 (úhrada), rozpočtově kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2021 (OdPa
3419), veřejnoprávní smlouva zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
31. 5. 2021,
- dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. j. 236/2021 uzavřený dne 13. 12. 2021 s příjemcem TJ Sokol
Krmelín, spolek, předmětem dodatku změna termínu finančního vypořádání do 31. 12. 2021, schváleno
usnesením zastupitelstva obce č. 21 ze dne 7. 12. 2021, žádost ze dne 29. 9. 2021, dodatek zveřejněn
na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 13. 12. 2021,
- vyúčtování dotace z rozpočtu obce ze dne 30. 12. 2021, účetní doklad č. 51108 ze dne 30. 12. 2021,
- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krmelín č. j. 230/2021 ze dne 21. 4. 2021
uzavřená s příjemcem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Krmelín, nestátní nezisková organizace,
ve výši Kč 242.000,-, předmět smlouvy vymezen v článku III. smlouvy, finanční vypořádání dotace
do 31. 10. 2021, usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. 3. 2021 (bod 8), žádost o poskytnutí dotace
doručena dne 8. 10. 2020, účetní doklad č. 260519 ze dne ze dne 23. 4. 2021 (úhrada), rozpočtově
kryto schváleným rozpočtem obce na rok 2021 (OdPa 5512), veřejnoprávní smlouva zveřejněna
na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 27. 4. 2021,
- dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. j. 230/2021 uzavřený dne 13. 12. 2021 s příjemcem
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Krmelín, nestátní nezisková organizace, spolek, předmětem
dodatku změna účelu čerpání (specifikováno v čl. III. dodatku), schváleno usnesením zastupitelstva
obce č. 20 ze dne 7. 12. 2021, žádost ze dne 29. 9. 2021, dodatek zveřejněn na úřední desce
způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 13. 12. 2021,
- vyúčtování dotace z rozpočtu obce ze dne 26. 10. 2021, účetní doklad č. 51086 ze dne 26. 10. 2021,
příspěvkové organizace
- oznámení o schválení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Krmelín, příspěvkovou organizaci
ze dne 28. 12. 2020,
- oznámení o schválení příspěvku na provoz pro Základní školu T. G. Masaryka Krmelín, příspěvkovou
organizaci ze dne 28. 12. 2020,
- protokol č. NVK/2021/1/Krmelín o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u Mateřské
školy Krmelín, příspěvkové organizace ze dne 8. 4. 2021, kontrola provedena dne 7. 4. 2021, kontrola
hospodaření, bez nedostatků, kontrolované období rok 2020, pověření k provedení kontroly ze dne
4. 2. 2021, oznámení o provedení kontroly ze dne 4. 2. 2021,
- protokol č. NVK/2021/2/Krmelín o provedení následné veřejnosprávní kontroly rok 2020 u Základní
školy T. G. Masaryka Krmelín, příspěvkové organizace ze dne 12. 4. 2021, kontrola provedena dne
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7. 4. 2021, kontrola hospodaření, bez nedostatků, kontrolované období rok 2020, pověření k provedení
kontroly ze dne 4. 2. 2021, oznámení o provedení kontroly ze dne 4. 2. 2021,
účetní závěrka Mateřské školy Krmelín, příspěvkové organizace sestavená k 31. 12. 2020, schválená
radou obce dne 12. 4. 2021, usnesení č. 3/2/65,
účetní závěrka Základní školy T. G. Masaryka Krmelín, příspěvkové organizace sestavená
k 31. 12. 2020, schválená radou obce dne 12. 4. 2021, usnesení č. 4/2/65,

fondy
- sociální fond obce schválen zastupitelstvem obce dne 3. 12. 2020, bod 18,
- vazba zůstatku účtu 419 - Ostatní fondy a účtu 231 - Základní běžný účet územních samosprávných
celků k 31. 12. 2021, rozdíl zdůvodněn,
dokontrolované písemnosti z minulých let
akce "Návsí v obci Krmelín - projektová dokumentace"
- smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor pro „Náves
v obci Krmelín – projektová dokumentace“ se společností ATELIER 38 s.r.o., IČ 25858343, ze dne
15. 9. 2021 na Kč 1.438.000,- bez DPH, realizace do 20 týdnů od uzavření smlouvy, smlouva schválená
radou obce dne 6. 9. 2021, usnesením č. 8/2/75, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne
15. 9. 2021,
- dodatek č. 1 ze dne 3. 1. 2022 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti a autorský dozor pro „Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace“ předmětem dodatku
změna doby plnění (specifikováno v článku II. a III. smlouvy), dodatek schválen usnesením rady obce
č. 1/ 2/81 ze dne 29. 11. 2021, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 3. 1. 2022,
- dodatek č. 2 ze dne 11. 5. 2022 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti a autorský dozor pro „Náves v obci Krmelín – předmětem dodatku změna doby plnění, ceny
díla a platební podmínky (specifikováno v čl. II. a III. smlouvy), dodatek schválen usnesením rady obce
č. 4/2/91 ze dne 9. 5. 2022, dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 12. 5. 2022,
podklady k veřejné zakázce malého rozsahu
- poptávkové řízení na projektovou dokumentaci studie a projektové dokumentace „Náves v obci
Krmelín“,
- výzva k podání cenové nabídky ze dne 17. 6. 2021 zaslána mailem – osloveni 3 dodavatelé
- telefonické oslovení 3 dodavatelů,
- 3 cenové nabídky, vybrána společnost ATELIER 38 s.r.o.,
- vítěz poptávkového řízení schválen zastupitelstvem obce dne 19. 8. 2021, bod 7,
dotace
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 04851/2019/RRC ze dne 2. 9. 2019
na realizaci akce „Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace“ ve výši 60% celkových skutečně
vynaložených uznatelných nákladů, max. Kč 487.500,-, realizace do 30. 6. 2021, vyúčtování
do 30. 7. 2021, částečné vyúčtování vždy na konci roku, přijetí dotace schváleno radou obce dne
1. 7. 2019, usnesení č. 3/2/20, uznatelné náklady od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021,
- dodatek č. 1 ze dne 22. 6. 2021 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
č. 04851/2019/RRC/1 – změna termínu realizace do 31. 12. 2022, vyúčtování do 23. 1. 2023, uznatelné
náklady od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022, dodatek schválen radou obce dne 7. 6. 2021, usnesení
č. 7/2/69,
- průběžné vyúčtování ze dne 2. 1. 2020 – nulové,
- účetní doklad č. 230022 ze dne 24. 9. 2019 – příjem finančních prostředků Kč 390.000,-,
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další náklady na realizaci akce
- administrativní práce - účetní doklad č. 4345 ze dne 12. 7. 2019 – předpis závazku, č. 210816 ze dne
19. 7. 2019 – platba, objednávka č. 2019061 ze dne 12. 7. 2019 na administrativní práce u společnosti
INNOVA Int. za Kč 12.000,- bez DPH, fakturace souhlasí na objednávku,
- studie a příprava podkladů - účetní doklad č. 4527 ze dne 26. 11. 2020 – předpis závazku, č. 261417
ze dne 14. 12. 2020 – platba, objednávka studie a příprava podkladů č. 2019074 ze dne 23. 10. 2019
u firmy Tomáš Čech za Kč 75.000,-, fakturace souhlasí na objednávku,
akce „Školní hřiště pro ZŠ v Krmelíně“
- smlouva o dílo se společnosti sport cite + s.r.o. IČ 04929845, na akci „Školní hřiště pro ZŠ v Krmelíně“
na Kč 5.986.293.02 bez DPH (Kč 7.243.414,55) ze dne 28. 8. 2019, smlouva schválena radou obce dne
12. 8. 2019, usnesení č. 6/2/23 a zveřejněna na profilu zadavatele dne 28. 8. 2019, realizace
do 29. 11. 2019,
- účetní doklad č. 51012 ze dne 24. 2. 2021 – zařazení do majetku, inv. č. 20228,
- kolaudační souhlas s užíváním stavby vydaný Městským úřadem Brušperk, stavební úřad
č. SÚ/330/2418/2020Sp dne 24. 2. 2021,
- smlouva o dílo a příkazní smlouva se společností PITTER DESING, s.r.o. na autorský dozor
na Kč 52.030,-, dohoda o narovnání se společností PITTER DESING, s.r.o. ve výši 52.030,- Kč včetně
DPH ze dne 24. 11. 2021, autorský dozor nebyl vykonán,
akce "Hřbitovní zeď s kolumbáriem"
- smlouva o dílo s VDS, spol. s r.o., IČ 45194980, na akci „Hřbitovní zeď s kolumbáriem, Krmelín“
za Kč 1.299.167,62 + 1.571.992,82 + DPH Kč 272.825,20 ze dne 23. 9. 2020, smlouva schválená
radou obce dne 31. 8. 2020, usnesení č. 2/2/50 a zveřejněna na profilu zadavatele dne 29. 9. 2020,
realizace do 30. 4. 2021,
- dodatek č. 1 ze dne 30. 4. 2021 ke smlouvě o dílo – doplnění o práce a dodávky obsažené
ve změnovém listu, cena díla se zvyšuje na Kč 1.435.536,21 bez DPH (Kč 1.736.998,82), dodatek
schválen radou obce dne 26. 4. 2021, usnesení č. 5/2/26 a zveřejněn na profilu zadavatele dne
12. 5. 2021,
- dodatek č. 2 ze dne 30. 6. 2021 ke smlouvě o dílo – doplnění o práce a dodávky obsažené
ve změnovém listu, cena díla se zvyšuje na Kč 1.515.478,78 bez DPH (Kč 1.833.729,32), dodatek
schválen radou obce dne 28. 6. 2021, usnesení č. 3/2/70 a zveřejněn na profilu zadavatele dne
13. 7. 2021,
- rozpočtové krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2021,
- účetní doklady č. 4423 ze dne 7. 10. 2021 – předpis závazku, č. 268186 ze dne 15. 10. 2021 – platba,
fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne 15. 9. 2021,
- kolaudační souhlas s užíváním stavby vydaný Městským úřadem Brušperk, č.j. SÚ/330/2334/2021/Šr
ze dne 18. 11. 2021,
- účetní doklad č. 51098 ze dne 18. 11. 2021 – zařazení do majetku Kč 2.403.716,19 a zaúčtování
na účet 403, inv. č. 20239,
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 12. 10. 2021,
dotace
- rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D8210G3488 na akci "Hřbitovní zeď s kolumbáriem, Krmelín"
ze dne 26. 10. 2020 (podepsáno elektronicky 9. 11. 2020), poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj,
dotace Kč 500.000,-, vlastní zdroje Kč 1 455 267,42, celkem Kč 1.955.267,42, realizace do 31. 5. 2021,
finance do 31. 10. 2021, vyúčtování do 30. 11. 2021, dotace Ex ante,
- rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D8210G3488 (změna) na akci "Hřbitovní zeď s kolumbáriem,
Krmelín" ze dne 2. 6. 2021, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace Kč 500.000,-, vlastní
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zdroje Kč 1 455 267,42, celkem Kč 1.955.267,42, realizace do 31. 10. 2021, finance do 31. 3. 2022,
vyúčtování do 30. 4. 2022, dotace Ex ante,
- žádost o úhradu dotace ze dne 22. 11. 2021,
- účetní doklad č. 230034 ze dne 8. 12. 2021 – příjem finančních prostředků,
- zpráva pro závěrečné vyúčtování dotace ze dne 9. 2. 2022,
další náklady na realizaci akce
- žádost o dotaci – účetní doklady č. 4060 ze dne 15. 2. 2020 a č. 4274 ze dne 24. 6. 2020 – předpis
závazku, č. 200283 ze dne 4. 3. 2020 a č. 260951 ze dne 6. 8. 2020 – platba, objednávka č. 2019013
ze dne 25. 1. 2019 na žádost o dotaci u společnosti ProFakturm na Kč 24.200,-, fakturace souhlasí
na objednávku,
- administrace a dotační management k dotaci - objednávka č. 20200049 ze dne 15. 9. 2020
u společností ProFaktur na Kč 15.000,- bez DPH, schváleno radou obce dne 31. 8. 2020, usnesení
č. 3/2/50, 2 cenové nabídky,
- realizace veřejné zakázky - účetní doklady č. 4431 ze dne 9. 9. 2019 – předpis závazku, č. 260046
ze dne 18. 9. 2019 – platba, objednávka č. 2019034 ze dne 15. 4. 2019 na Kč 20.000,- bez DPH
na administraci výběrového řízení, fakturace souhlasí na objednávku,
- zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby v rámci veřejné zakázky - účetní doklady č. 4523
ze dne 20. 11. 2020 – předpis závazku, č. 261384 ze dne 9. 12. 2020 - platba, objednávka
u společnosti KM admin s.r.o., IČ 05107521, ze dne 8. 7. 2020 na Kč 12.100,-, cenová nabídka ze dne
7. 7. 2020, fakturace souhlasí na objednávku,
- činnost koordinátor BOZP - účetní doklady č. 4500 ze dne 3. 11. 2020, č. 4536 ze dne 2. 12. 2020,
č. 4041 ze dne 2. 2. 2021, č. 4124 ze dne 7. 4. 2021, č. 4187 ze dne 3. 5. 2021, č. 4221 ze dne
1. 6. 2021, č. 4279 ze dne 2. 7. 2021, č. 4316 ze dne 4. 8. 2021, č. 4414 ze dne 4. 10. 2021 – předpis
závazku, č. 261309 ze dne 20. 11. 2020, č. 261426 ze dne 18. 12. 2020, č. 260172 ze dne 8. 2. 2021,
č. 260477 ze dne 14. 4. 2021, č. 260612 ze dne 11. 5. 2021, č. 260725 ze dne 8. 6. 2021, č. 260864
ze dne 12. 7. 2021, č. 260956 ze dne 13. 8. 2021, č. 261170 ze dne 13. 10. 2021 - platba, objednávka
č. 202058 ze dne 29. 9. 2020 u firmy Ing. Milan Sauer, IČ 07935323, na činnost koordinátora BOZP,
- LED osvětlení kolumbária – účetní doklady č. 4426 ze dne 11. 10. 2021 – předpis závazku, č. 261205
ze dne 26. 10. 2021 – platba,
kovové prvky
- objednávka č. 202057 ze dne 29. 9. 2020 u firmy Hlimont s.r.o., IČ: 25893165, na kovářské prvky
za Kč 383.274,60, objednávka schválená radou obce dne 29. 9. 2020, usnesení č. 4/2/52
- dodatek ze dne 30. 4. 2021 k objednávce – změna termínu dodání do 31. 8. 2021,
- účetní doklady č. 4451 ze dne 29. 10. 2021 – předpis závazku, č. 261248 dne 4. 11. 2021 - platba,
- předávací protokol ze dne 29. 10. 2021,
akce "Vybudování a rozšíření hřišť v obci Krmelín"
- smlouva o dílo se společností Hřiště 8D, s.r.o., IČ 04436857, ze dne 19. 11. 2020 na akci „Vybudování
a rozšíření hřišť v obci Krmelín – dětské hřiště“ na částku Kč 573.676,- bez DPH (Kč 694.147,96),
realizace do 30. 9. 2021, smlouva schválená radou obce dne 9. 11. 2020, usnesení č. 3/2/55
a zveřejněna na profilu zadavatele dne 30. 11. 2020,
- účetní doklady č. 4454 ze dne 29. 10. 2021 – předpis závazku, fakturace souhlasí na smlouvu o dílo,
protokol o předání a převzetí díla ze dne 25. 8. 2021,
- účetní doklady č. 261318 ze dne 23. 11. 2021 - platba, dětské hřiště u OÚ – inv. č 20236, rozšíření
dětské hřiště u ZŠ – inv. č. 20237,
- smlouva o dílo se společností COLMEX, s.r.o., IČ 29037221, ze dne 19. 11. 2020 na akci „Vybudování
a rozšíření hřišť v obci Krmelín – workout a fitness“ na částku Kč 364.283,- bez DPH (Kč 440.782,-),
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realizace do 30. 9. 2021, smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 30. 11. 2021, smlouva
schválena radou obce dne 9. 11. 2020, usnesení č. 5/2/55,
- účetní doklady č. 4378 ze dne 8. 9. 2021 – předpis závazku, č. 261113 ze dne 30. 9. 2021 – platba,
fakturace souhlasí na smlouvu o dílo, předávací protokol ze dne 29. 7. 2021,
- akce schválena zastupitelstvem obce dne 16. 1. 2020, bod 6,
- účetní doklad č. 51091 ze dne 31. 10. 2021 – zařazení do majetku a zaúčtování dotace na účet 403,
workoutové hřiště – inv. č. 20238,
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 7. 12. 2021,
dotace
- rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D8210H5246 na akci „Vybudování a rozšíření hřišť v obci
Krmelín“ ze dne 30. 11. 2020, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace Kč 812.847,-, vlastní
zdroje Kč 348.636,-, celkem Kč 1.161.210,-, realizace do 30. 9. 2021, financování do 30. 11. 2021
a vyúčtování do 31. 1. 2022,
- rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D8210H5246 na akci „Vybudování a rozšíření hřišť v obci
Krmelín“ - změna ze dne 6. 3. 2021, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace Kč 812.847,-,
vlastní zdroje Kč 348.636,-, celkem Kč 1.161.210,-, realizace do 30. 9. 2021, financování
do 30. 11. 2021 a vyúčtování do 31. 1. 2022,
- rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D8210H5246 na akci „Vybudování a rozšíření hřišť v obci
Krmelín“ - změna ze dne 28. 9. 2021, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace Kč 812.847,-,
vlastní zdroje Kč 348.636,-, celkem Kč 1.161.210,-, realizace do 31. 12. 2021, financování
do 28. 2. 2022 a vyúčtování do 30. 4. 2022,
- podání žádosti o dotaci schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 1. 2020, bod 7,
- účetní doklad č. 230026 ze dne 4. 10. 2021 – 1. splátka dotace Kč 440.782,-,
- žádost o proplacení dotace ze dne 1. 11. 2021,
- účetní doklad č. 230031 ze dne 24. 11. 2021 Kč 372.065,- - příjmem dotace,
další náklady na realizaci akce
- zabezpečení přípravy, zpracování a podání žádosti o dotaci - účetní doklady č. 4156 ze dne 26. 4. 2021
– předpis závazku, č. 260560 ze dne 4. 5. 2021 – platba, objednávka u firmy Michal Pelc, IČ 87616530,
ze dne 13. 11. 2020 za Kč 20.000,-, fakturace souhlasí na objednávku,
- administrace a manažerské řízení veřejné zakázky - účetní doklady č. 4155 ze dne 26. 4. 2021 –
předpis závazku, č. 260561 ze dne 4. 5. 2021 – platba, objednávka u firmy Michal Pelc, IČ 87616530,
ze dne 14. 9. 2020 na Kč 25.000,-, fakturace souhlasí na objednávku,
- obnova zeleně - účetní doklady č. 4396 ze dne 22. 9. 2021 – předpis závazku, č. 261117 ze dne
30. 9. 2021 – platba, fakturace souhlasí na objednávku, objednávka ze dne 19. 11. 2020 u firmy Lukáš
Janáček, IČ 73908207, na obnovu zeleně na Kč 25.470,50,
- odstranění pískoviště před OÚ – účetní doklady č. 4298 ze dne 21. 7. 2021 – předpis závazku,
č. 260899 ze dne 23. 7. 2021 – platba, objednávka č. 2021019 ze dne 17. 6. 2021 u společností Jan
Slabý stavby s.r.o., IČ 09544640, na odstranění pískoviště,
- zpracování architektonické studie - účetní doklady č. 4074 ze dne 21. 2. 2020 – předpis závazku,
č. 260291 ze dne 21. 2. 2020 – platba, objednávka č. 2019085 ze dne 18. 12. 2019 u firmy Ing. Ivan
Klučka, IČ 05811252, na Kč 25.000,-,
- zabezpečení projektové přípravy, zpracování a podání žádosti o dotaci - účetní doklady č. 4105 ze dne
13. 3. 2020 – předpis závazku, č. 260405 ze dne 25. 3. 2020 – platba, objednávka č. 2020017 ze dne
27. 1. 2020 u firmy Ing. Jana Pelcová, Krejčová, IČ 05227453, na Kč 15.000,-, fakturace souhlasí
na objednávku.
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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.

16/16
tel.: 595 622 222

IČ: 70890692

fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

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

Klasifikace informací: Veřejná

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

www.msk.cz

