Ev.č. 0/5/2017

Zpráva
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739 96 NÝDEK

Podle zákona ě. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně někter.ých zákonů, ve znéti
pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalšíchrelevantrích předpisů vydaných
Komorou auditoru Českérepubliky, podle ustanovení §42 zákona ě. l28DOa0 Sb., o obcích,
ve znénípozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona 42012004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření inemrtíchsamosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, ve nĚntpozdějších
předpisů (dále jen ,,zákona 42012004 Sb.") vydávám tuto zprávl za období od 1.1. 2016 do
3I.I2. 2016 pro Obec Nýdek.

L

vŠrorncNÉrNponvracB

Název obce
Obec Nýdek
se sídlem: Nýdek 251,
IČo: oo+gzsos

PSC

739 96

Přezkum provedl:
auditor Ing. Jiří Turoň
číslooprá,uněíú 1907
místo podnikrání: Havířov-Město, Palackého 689 12

Dalšíosoby podílejícíse na přezkoumání hospodaření územního celku:
Bc. Hana Mikešová
Miroslava kaštanová
Marie pastorková
Vymezení pruvomoci auďitora k provedení přezkoumání hospodaření obce Nýdek
Auditor provedl přezkoumání hospodaření obce Nýdek v souladu s ustanovením § 4
odst. 7 zákona é. 42012004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 9312009 Sb., o
auditorech a o změně někter,ých zákonů, ve znérd pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:
OLecní uřad v Ný,dku, Nýdek 251, PSČ T9 96
Obďobí, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
o Dílčípřezkoumání hospodaření proběhlo v místě přezkoumání dne í2.10. 2a16
o závěrečné přezkoumiání hospodaření proběhlo v místě přezkoumání dne 12.4.
2017

Určenízahájení a ukončenípřezkoumání hospodaření obce Nýdek aaďitorem
o první činnost auditora: zasláru přehledu podkladů pro dílčípřezkoumání hospodaření,
den proved erlt L4. 9. 2016
o poslední činnost auditora: pŤevzetí ,,prohlášení vedení obce Nýdek k přezkumu
hospodaření za rok 201 6*, den provedení: 1 9. 4. 2017

II .

pŘEDMĚr pŘnzrouvtÁNí rrosponaŘnNí

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. I zákona ě. 42012004 Sb.,
údaje o ročnímhospodaření, tvořící souěást závéreěného úětu podle §17 odst. 2 a3 zákona
ě. 250Da00 Sb., o rozpoětových pravidlech územních rozpočtu, ve znénípozdějších
předpisů, a to:
a) plnění příjmů a qýdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajícíchse
rozpočtoqých prostředků,
b) finančníoperace tykajicí se tvorby apoužítípeněžních fondů (sociální fond),
c) vyičtováníavypořádáru finaněních vňah:ů ke státnímu rozpočtu, k rozpočfum
krajů, k rozpoětům obcí, k ji"ým rozpoětům, ke státním fondům a k dalším
osobám.
Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb.
jsou dále oblasti:
a)
b)
c)

d)
e)

0

g)

nalrcádéni a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
hospodaŤení s majetkem státu,

zadávžnl, a uskuteěňování veřejných zakázek, s qfijimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zál<ona č. l37l2aa6 Sb., o veřejných
zakžzkách, ve znění pozdějšíchpředpisů,
stav pohled áv ek a záv ark.& a nakládáru s nimi,
zíízovánivěcných břemen k majetku územního celku,
účetnictvívedené uzemním celkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k průměru jeho příjmůza posledni 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

Obec Nýdek v roce 2016:
neprovozovala podnikatelskou činnost anevykázala v této činnosti žádnénáklady
a výnosy,
nehospodařila a nenakládala s prosředky poskytnutlimi z Národního fondu a
b)
s dalšímiprostředky ze zahrantéí poskytnutými na zílJrJadě mezinárodních smluv,
neprováděl a peněžníoperace týkajicí se sdružených prostředků vynakládaných
c)
na zái<Iaďě smlouvy mezi dvěma nebo více územnímicelky, anebo na záklaóé
smlouvy s jinými právnicťymi nebo fyzickými osobami,
neprováděla finančníoperace týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních
d)
předpisů o účetnictví,
neuzaťela smlouvy o ruěení zazávazky ýzických a právnických osob,
e)
nezastavila noqý majetek obce ve prospěch třetích osob,
0

a)

a proto

přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo b]it provedeno.

III. HLEDISKA PŘBZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona é. 42al2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se
ověřuje z hlediska:
dodržovánípovinností stanovených zvláštními právními předpisy,
souladu hospodaření s fi.naněními prostředky ve srovnání s rozpoČtem,

a)
b)

c)

dodržeru účeluposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek
jejich polňití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávanýchoperacích.
Právní předpisy použitépři přezkoumání hospodaření pok4ývajícívýše uvedená hlediska jsou
uvedeny v př{Iozed kteú je nedílnou součástí této zptávy.

IV. DEFINOVANI ODPOVEDNOSTI
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních

a

finančníchvýI<azech,je odpovědný stafutární orgán Obce Nýdek.

Mou úlohou je,

ta

přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o
wýsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se
zákonem ě. 93/2009 Sb., o auditorech a o nnénéněkterých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou
auditoru Ceské republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zékona č. 42012004 Sb. V souladu s
těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické nolmy a naplánovat a provést přezkoumání
hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření Obce Nýdek je v souladu s
hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).
záů<7adě provedeného

v. nÁucoyÝ RozsAH pRAcí
Za těe\em vykonání přezkoumání hospodaření Obce Nýdek byly použity postupy ke
shromáždění dostatečných a vhodných ďtkazních informací. Týo postupy jsou svým
rozsahem menšínežuzakénky poskyťujícípřiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na
základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení izlk vyznamných (materiálních) chyb a
nedostatků. Při vyhodnocování těchto ňzik audítor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém
územníhocelku Obce Nýdek. Použitépostupy zahmují výběrový způsob šetření a
významnost (materialitu) jednotlirných skutečností.
vr. z^vÉRZpRÁ\ry o rni,sr,nDKu pŘnzxouMÁNí HospoDAŘBNí

A. lry.lÁpŘnNÍ

IIOSPODAŘENÍ

1)

K

SoI]LADU HosPoDAŘENÍ

s HLEDISKY

pŘBzxounnÁxí

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření Obce Nýdek jsem nezjistil
žádnou skutečnost, která by mne vedla k přesvědčetú, že přezkoumávané hospodaření
není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání

hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.
2) Aniž bych vyjádřil qihradu k předmětu přezkoumání upozorňují užívateleúčetních
informací a této zprávy na tyto skutečnosti
a) vúěetních výkazech sestavených k31. 12,2016 neru promítnut nárok na dotaci na
veřejně prospěšné ptáee za měsíc prosinec 2016 ve v,ýši 28 000,-Kč. Tímto měly být
informace natiže uvedených položkách účetníchvykazn o 28 000,-Kč vyšší:
o Rozvaha: položky číslaB., B.II. B.II.17.,C. C.III. a C.III.1,
. Yýktz zisku aztráty: položky ěísla B., B.rV., B.IV.2., C.l. aC.2.

b) Ve výkazu zisku a nráty je ve qýnosech z transferů na položce rV. uvedena záponá
částka ve výši 571875,74 Kě. Této bylo dosaženo z důvodu zíětovárlt rozdílu
předpokládaného investiěního transferu na akci ,,Zéaemi pro sportovce v obci Nýdek" na
vrub účtu672 ve wši 2 611 823,43 Kč. Tento postup je v souladu s CUS 703 a 709, ale
informace o této významné skutečnosti je popsrána včásti E.1. (doplňující informace
k položkám rozvahy) přílohy účetnízávérlq. Informace měla být uvedena v části E.2
(doplňující informace k položkrám výkanl zisku a firáty) přílohy účetnízávěrtq.

B.

vyJÁDŘENÍ orry.roNĚ cgrn A NEDosTATI(Ů

Zákon ě. 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územruch samosprávných celku
a dobrovolných svazku obcí, ve znént pozdějšíchpředpisů, stanoví, abych ve zprávé uvedl
závér podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení
vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zďa pŤi
přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly.

Při přezkoumdní nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Obec akceptovala doporuěení uvedená v zápisu z díIéíhopřezkumu hospodaření.

c.

poDíL poHLEDÁvEK

zLyuzrŮ Nn Roz,počTu oBcE rrrforr A

^ NA CELKovÉvr nnArnTKU oBCE n,fnnr
ZAsTAvENÉHo MAJETKU
Podíl pohledávek

poDÍL

čini

2,790Á
na rozpočtu obce Nýdek k 31.I2. 2016
5r03oÁ
2. Podil závazků na rozpočtu obce Nýdek k3t.12.2016 číni
k31.12.
2016 číni0oÁ,
obce
Nýdek
na
majetku
majetku
celkovém
J. Podíl zastaveného
obec má zastavenpouze pozemek pě.39413 v poňzovací hodnotě 3 930,-Kč
1.

Oproti r. 2015 nedošlo k zásadru zménéalgoritrnu výpoětu poměrových ukazatelŮ,
nově definovaný algoritmus by1 publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční
orgány obcí a krajů čísloll2017. Z dlouhodobých závazki byly zahrnuty povze ty, které
jsou splatné vroce 2017. Obec nevykazuje vrozvazek3I. 12.2016 žádné dlouhodobé
pohledávky.
Do výpočtu podílu pohledávek jsem zahmu| i nevykazanou pohledávku uvedeno
v části A., odstavci 2), písmenu a) závérutéto zptávy.
Celková výše diouhodobých závazkůk3l.12.2016 činila 5 000 tis. Kč.

D. rrÝnor

K poMĚRu DLuHu oBcE K pRŮtwĚRu JEJIcH pŘíJMŮ zA posLEDNÍ 4
ROKY DLr. ZÁriONA I]PRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST
Dluh Obce Nýdek k31. 12.2016 nepřekročil 60 % průměru jejich příjmů za posledrtt 4
rozpočtové roky

Dalšídoporuěení jsou uvedena v samostatném dopisu předaném starostovi obce

a

Odpovědný auditor:
Ins. Jiří Turoň
číslooprávněni 1907

--=\j
l0| ,í

Místo a datum vyhotovení zpráty,:
V Havířově dne 19. 4.2017

fiůfi
----

aŇD
^(c'R.

Zpráva je sepsána ve 2 vyhotoveních obsahuje ó stran a nósleilující přílohy:

příloha

A

Příloha
Příloha

E
F

Přehled právních předpisů jqíchžsoulad s přezkoumávanlým hospodaření auditor
ověřil
FinančníwkazFtn 2,L2 sestave,rrý k 3 1.12. 2016,
Oznaěeni všech dokladů a jiných materiálů využityeh při přezkoumání
hospodaření

Příloha

A

přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor
ověřil

Při provádění přezkoumání

s

hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně

následujícími právními předpisy popř. jejich vybranfrni ustanoveními:

a)

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,ve znétúpozdějšíchpředpisů a souvisejícími prováděcími
právními předpisy:
o nařízenimvlády 37Da03 Sb., o odměnách zastupitelstev,
b)zákonemé.250t2000Sb.'orozpočto\.ýchpravidlechúzemníchrozpočtů,veméntpozdějších
předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
r vyhláškou ě. 323l2aa2 Sb., o rozpočtovéskiadbě, ve znění pozdějšíchpředpisŮ,
o vyhláškou é. 5l2Ol4 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajŮ předkládaných pro
hodnocení ptnění státního ro4oětu, rozpočtůstátních fondů, rozpoČtŮ Územních
samosprávných celku, rozpoětů dobrovolných svazků obcí a rozpočtůRegionálních
rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějšíchpředpisů, kíerá provádí některá
ustanovení zékona ě. 2í8l20O0 Sb., o rozpoětových pravidlech a o zméléněkterých
souvisejících zákonů (rozpoětová pravidla), ve znénípozdějšíchpředpisŮ,
c) zákonem é. 56311991 Sb., o účetrrictví,ve znént pozdějších předpisů, a souvisejícími
prováděcími právními předpisy:
o vyhláškotl é. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákola é. 56311991
Sb., o účetnictví,ve znénl pozdéjšíchpředpisů, pro některé vybrané úěetníjednotky,
r vyhláškou é. 38312009 Sb., o účetníchzáunamech, v technické formě vybraných
úěetníchjednotek a jejich předávání do centrálního systému úěetních informací státu a
o požadavcíchna technické a smíšenéformy úěetníchzántamů (technická vyhláška o
úěetníchzánnmech),
o českými úěetními standardy pro některé vybrané úěetníjednotky, které vedou
úěetnictvípodle vyhlášk1y é.41012009 Sb., (70I až71,0),
o vyhláškou 27012010 Sb., o inventaizacimajetku azávazkťl,
o vyhláškou 220l2OI3 Sb., o požadavcích na schvalování účetníchzávěrek některých
vybraných úěetních jednotek (Jelikož zastupitelstvo obce bude samostatně schvalovat
účetnízávěrku sestavenou kromahovému dni 31.12.2016 není tato {tčetnízávěrka
přílohou k této zprávě)
d) zákonem č. t37l2006 Sb., o veřejných zakázkácb, ve znění pozdějšíchpředpisŮ a zákonem Č.
13412016 Sb., o zaďávánt veřejných zakázek,
e) zákonem č.262t2a06 Sb. §b., zákoník práce, a souvisejícími prováděcími pnávními předpisy:
o naťtzenim vlády é. 56412006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějšíchpředpisů, provádějící některá ustanovení
zlkona é. 2621 2006 Sb., zákoník práce, ve znénípozděj šíchpředpisů,
0 zákonem č. 2312017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti a zákonem Č.2412017 §b., o změně
některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Příloha E

Finančníyýkaz Fin2-12 (přehlod pro hodnocení plnění rozpoětu rúzemních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí) sestavený k31.12,20t6

Označení všech dokladů

Pč

Druh dokladu. dokumentu nebo Dísemnosti

La.

Jsnesení z iednání zastuDitelstva

1b.

Jsnesení z iednáni radv
!ávrh rozpočtu na rok 2016

2a

2d3a

)ověření radě obce k provádění rozpočtouích opatření
)okumentace k peněžním fondům

2c.

Příloha F

jiných materiálů využtých při přezkoumáni

speciílkace dokladu, dokumentu nébo písemnosti
zasedání čísla10. až 16 . konaná v roce 2016 a 9. z roku 2015 ke schválení rozpočtu na rok 2016
schl]ze čísla28. až 49. konané v roce 2016
:v. čísloDísmenosti na UD 53/2015 schválenÝ

iozpočtouý yýhled
lozoočtová ooatření čisla
,ozpočtové dokladv

2b.

a

zo dne

14. 12. 2015

la rok 2016 až 2018 schválený v zo dne 22,72.2orA
1

3b.
3c.

až 15 schválená orgánv obce

]00001 až 000020
ichválené Zo dne 30. 10. 2006
ozDoč€t sociálního fondu obce na rok 2016 ze dne74.12.2oL5
itatut sociálního fondu ze dne 2. 5. 2001
lásadv pro tvrobu a pro posMování půjček,příspěvků a darů ze sociálního fondu obce ze dne
24. 11. 2006 ve znění dodatkú číslo1. až 4.

dílo na akci "opmw mistních komunikací v obci Nýdek" ze dne 78.7.2076
dílo na akci "studie rekonstrukce staVby a PD roubeného domu a přilehlé stodoly čp.78" ze dne 77.2.20],6
l dodatkv číslo1 a 2
r zajištění s|užeb (obec zástupce) ze dne 22.12-2OL6

Jzavřené smlouW

>

lb

)

k.

icenčnísmlouva íobec nabwatel} ze dne 19. 10. 2016
(obec kupuiící) na nákup pozemku p.é.684/1,685/7,686 a 691 ze dne 23. 5. 2016
(úóní íobec kuouiícílna nákuo doomvního automobilu ze dne 16.11. 2016
larovací íobec obdarovaná} o přísoěvku na Divní §lavnosti ze dne 26. 4. 2016
larovací {obec obdarovaná} o bezúplatném nabytí pozemků p,č. 680. 681, 694 a 26a5l3 ze dne 7.9.2076
larovací {obec dárce} ze dne 4.5. 2016
jarovací (obec dárce} ze dne 9, 6. 2015

4d.
le_

<upní

lf.
4h.

ti.
1i,

)věcnémbřemeni-služebnostíobecDovinná} napozemcích37414,6a3/2..,.zedne23.2.2ot6
> věcném břemeni (obec povinná) na pozemku 2938 ze dne t5. L2.2016
\vízo o platbě k prciektu ČÍslocZ.1.10/4.1.00/0501835 + doklad číslo10025 ze dne 2r-4.2076
lokladv k dotaci na volbv do KZ a senátu: 240338. 240358. 240479,240435,240453,24o6L3,700064
něsíčníwúětování mzdouj,ch nákladů na VPP za měsíce prosinec 2015 až prosinec 20x.6
Finančníwpořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2016 z20, L.zol1
Finančníwpořádání dotací se státním rozpo&em za rok 2016 - prcjekty V rámci oP VK z u. 5. 2016

4k
4l.

sa.

)okumentace k ořiiatým dotacím

5b.

,c.
id.

státní závěrečnÝ účetze dne 20. 1. 2017

,e.

;mlouva č. 1/2016. žádost ze dne 13. 11. 2015, Wtlčtování dotace ze dne 23,7,2oL7
smlouva č. 2/2016, žádost ze dne 26. 1. 2016, wúčtovánídotace ze dne 6.12. 2016
smlouva č. 8/2015, žádost ze dne 2. u. 2015, wúětování dotace ze dne 8.11. 2016
malého rozsahu na akci: "Opnw místních komunikací v obci Hnídek, Návsí, Nýdek"
'centrálním zadavatelem bvla obec Návsí)

)okumentace k poskvtovaným dotactm
3b.
)c.

a.

)okumentace k veřeinÝm zakázkám

malého rozsahu na akci: "Nýdek - dopravní automobil"
k 30.9. 2016 ze dne 12. 10. 2016 a k 31.12.2076 ze dne 3!.7.2077
ze dne 7 , 2- 2oL7

řb.

:inančníuikaz Fin 2-12 M
jčetnízávěrka sestavená k 31-12. 2016
10.

11a.
to_

rozvaha a yíkaz zisku a ztrátv sestavené k 30.9. 2016
za měsíc září 2016 a prosinec 2016

)statní účetnívýkazv
]lavní kniha

)bratová oředvaha
)lán inventur k inventarizaci maietku a závazků k 31.12.2016

k 30. 9. 2015 a k

31.!2.2ol6ze dne 7o.2.2o77

ze dne 30.11.2016
]13. 018, o19.021.022,oz8.o3Lo4z,z3!,236,371,314,3zL,

l4a

nventurní soupisv k účtůmmaietku a záVazkú k 31.12, 2016
,izačnízoráva k inventarizaci maietku a záVazkl] k 31.12.15 ze dne 23.1. 2017
]latný k 31.12. 2015
:touí rozvrh oro rok 2016
)latové uí,měru a vÝpočet praxe u zaměstnanců osobníčí5lo
253,289 a 3o9

14b.

:ásadv pro poskytování odměn neuvolněným

L4c.
t4d

ýlzdové listY za rok 2016 u zaměďnancú osobní čísIo
vlzdové listv za rok 2016 členúzastupitelstva obce číslo
/nitřní předpisv:

12b.
L3.

X5a

x5b.
15d.
16a.

Jčetní doklady čísla;
tvórbě e ooužití sociálního íondu

x6b. lokladní dokladv
16c.

ze dne 8. 6. 2015
253, 289 a 309

7,6,35,277
Dodatek č- 1 k vnitřní směrnici č. 7. kterou se ořiiímaií rozhodnutí v oblasti účetniďví
ýnitřní směrnice číslo8 pro provedení inventarizací majetku a závazků
/nitřní směrnice číslo9 pro odepisování dlouhodobého majetku obce
/nitřní olatnÝ od 1-9 ,2076 a od 7.!!.2oL6 k odměňování zaměstnanců

15c16

členům ZO

335, 343, 381, 346, 3a9,38a,447,457

nj,daie

úhradv

lbo. Ňdaie oředDis
16e. lředois oříimtj

Bv 1 až7, Lo ažLz, el.vÝp.43 a 44
t/2o16 čísladokladů 564 až 77o.7l 2076 éísla dokladr] 1054 až !769,72120!6 éísladokladů 1713 až x835
t/2O15 čísladokladů 2O0L66 až2OOZZ4, 7/2OX6 čísladokladů ZOO37O až2OO4]'8
iísla dokladů 500001 až 500051 k bankovnímU účtu19-382287o2a7/o7oo

2/2016 čísladokladů 200680 až 200758
Bú číslo2382o787lo7o0 62 až 82,7z4 až L40, z23 až242
t/2o16 čísladokladů 22o1L9 až 220765.7/2016 čí9ladokladů 220254 ažz2o298
"ýpisv z

2/2016 čísladokladú 220485 až220526
ý2016 čísladokladú 660037 až 660052,7l 2016 čísladokladú 660299 až 660307
1212016 čísladokladů 660522 až 660536

76í. jaňové oříimv

l/2016 čísladokladú 100021 až 100030,7/2016

čisla dokladú 100040 a 100045

t2l2016 čísladokladů 100073 až 100088
6e. loklady ke smlouvám
1bn. ,ealizace doooručeníz dílčíhoořezkumu
Lla - fstatní dokumentace
L7b.
7c
7d.

7e.

2oo345l6,20046118,200387/7,200333/6,600172/5,2oo447
z006!2, L7oo27
:vidence úřední deskvv letech 2015 3 2016

la,660025/3,2o05ool9,

200583/10

)rotokol o oředání a převzetí znodnoceného maietku do vlastnictví obce od soJ z 1. 1. 2016
pisv z KN pro obec Nýdek LV 1, 394, 1663, 678, 3185 ze dne ro.r.20!1
;dělení o počtu obwatel obce k 1. 1. 2016
)rofil zadavatele na adrese https://ww.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-nydek_70/
ieruer MF státní pokladna monitor pro obec Nýdek přehled hospodaření 2013, 2014, 2015

