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Podle zákona ě. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některych zákona, ve znění
pozdějších předpisů, auditorského standardu ě. 52, dalších relevantních předpisů vydaných
Komorou auditoru Českérepubliky, podle ustanovení §42 zákona č. 12812000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějšíchpředpisů a podle ustanovení §10 zakona 42012004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územníchsamospráwých celků a dobrovolných svazků obcí, ve znérupozdějších
předpisů (dále jen ,,zákona 420DOa4 Sb.") vydávám tuto zprávu za období od 1. 1 .2017 do
31. 12.2,017 pro Obec Nýdek.

I.

VŠEOBECNÉ,tr{FoRMACE

Název obce
Obec Nýdek
se sídlem: Nýdek 25l,
IČo: oo+gzaog

PSC

739 96

Přezkum provedl:
auditor Ing. Jiří Turoň
číslooprávněí117907
místo podnikání: Havířov-Město, Palackého 689 12

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

Místo přezkoumdní:
ďbecní úřad v Nýdku, Nýdek 251, PSČ T9 96
Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
o Dílčípřezkoumání hospodaření proběhlo v místě přezkoumání dne 27.1l .2017
e Závérečnépřezkoumiání hospodaření proběhlo v místě přezkoumání dne7.3. 2018
I]rčenízahájení a ukončenípřezkoumání hospodaření obce Nýdek auďitorem
o první činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílěípřezkoumání hospodaření,
den provedent: t7 . 8. 2017
o Poslední činnost auditora: pŤevzetí ,,Prohlášení vedení obce Nýdek k přezkumu
hospodaření zarok2017 ", denprovedení: 16. 3.2018

n . pŘBnuĚr pŘnzrouvtÁNí HospoDAŘBNí
Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. l zákona ó. 420/2004 Sb.,
údaje o ročnímhospodaření, tvořící součást záv&ečnéboúčtupodie §17 odst. 2 a3 zékona
ě. 250l2a\a Sb., o rozpočtových pravidlech územtvch rozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a to:

a)

b)
c)

plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně peněžníchoperací, týkajicích se

rozpočtových prostředků,
finančníoperace týkajíci se tvorby apoužitt peněžních fondů (sociální fond),
vytičtovánía vypořádriní finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtum
krajů, k rozpočtum obcí, k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším
osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona ě. 42012004 Sb.
jsou dále oblasti:
a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
hospodaření s majetkem státu,
zadávátlt a uskutečňování veřejných zakázek, s qfiimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 13412016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve zněri pozdějších předpisů,
stav pohledávek a závazkb anakládártt s nimi,
zŤizovánívěcných břemen k ma-ietku územníhocelku,
účetnictvívedené územnímcelkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k pruměru jeho příjmůza poslední 4
rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

Obec Nýdek v foce 2017:
a) neprovozovala podnikatelskou činnost a nevykázala v této činnosti žádnénáklady
a výnosy,
b) nehospodařila a nenakláďala s prosťedky poskytnutýmrí z Národního fondu a
s dalšímiprostředky zezahraniěí poskytnutými na zzkladémezinárodntch smluv,
c) neprovádělapenéžníoperace týkajícíse sdružených prostŤedků vynakládanýchna
záL<Iadé smlouvy mezi dvěma nebo více íuemntmi celky, anebo na zákJaďé
smlouvy s jinými právnickými nebo ffzickými osobami,
d) neprováděla finančníoperace týkajíď se cizích zdrojů ve smyslu právních
předpisů o účetnictví,
e) neuzavŤela smlouvy o ruěení zazávazky ýzických a právnických osob,
f) nezastavila nový majetek obce ve prospěch třetích osob,
a proto

přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo bYt provedeno.

III. HLEDISKA PŘBZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 42U2a04 Sb. (viz bod II. této zprávy) se
ověřuje z hlediska:
a) dodržovanípovinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančnímiprosťedky ve srovnání s rozpoětem,

c)

dodrženíúěelu poskytruté dotace nebo náwatné finančnívýpomoci a podmínek
jejich použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumár,aných operacích.
Prármí předpisy pollžítépřipřezkoumání hospodaření pok4ývající uýše uvedená hlediska jsou
uvedeny v přiloze d která je nedílnou součástítéto zprálry.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ
Za hospodaíeni, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobtazeni v

ÚČetních

a finančních výkazech,je odpovědný statutární orgán Obce Nýdek.

Mou úlohou je, na základé provedeného přezkoumaní hospodaŤenÍ, vydat zprávl

o

výsledku přezkoumrání hospodaření. Přezkoumání hospodařeni jsem provedl v souladu se
zákonem ó.93/2009 Sb., o auditorech a o zménéněkteqich zéí<on.ů,ve znéru pozdějŠÍch
předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšímirelevantními přepisy vydanými Komorou
auditoru Českérepubliky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona ě. 42012004 Sb. V souladu s
těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické noímy 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).

v. nÁvrcovÝ RozsAI{ pRAcí
účelernvy,konání přezkoumání hospodaření Obce Nýdek byly použity postupy ke
shromáždění dostateěných a vhodných důkazníchinformací. Tyto postupy jsou svlýrrn
rozsahem menšínež u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na
záklaďějeho odbomóho úsudku včetrrě ryhodnocení ťrzíkýznamných (materiálních) chyb a
nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvaltu vniřní kontrolní systém
ízemníhocelkrr Otlce Nýdek. Použitépostupy zahmtlji výběrový zpŮsob Šetřenía
významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Za

vr. z^:yÉR zpRÁvy o v,fsr,BDKu pŘBzrouMÁNí HospoDAŘBNí

A. w.rÁoŘnní K sotILADu IIospoDAŘENí s IILEDIsKy

pŘBzxomnÁNÍ

HOSPODAŘENÍ

Na základě filnou provedeného přezkoumání hospodaření Obce Nýdek jsem nezjistil

žádnou skutečnost, která by mne vedla k přesvědčeru, že přezkoumávané hospodaření není ve

všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
uvedenýrni v bodě III. této zprávy.

B.

VYJÁDŘENÍ om,EDtvĚ cnrg A NEDOSTATKŮ

Zžkonč.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celku
a dobrovolných svazku obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů, stanoví, abych ve zprávě uvedl
závér podle ustanovení § 10 odst.2 písm. d) a odst.3 citovaného zákona. Toto ustanovení
vyzadije, abych ve své zprávě o rnýsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda Při
piezkoumaní hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spoČÍvalY.

Při přezkoumdní nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Obec akceptovala doporučení uvedená v zápisu z dilěího přezkumu hospodaření.

c.

poDíL poHLEDÁvEK A zÁvAzrŮ
ZA§TAvENÉno MAJETKU NA
1.

2.
a
J.

RozpočTu oBcE nl,fnpr A poDíL
cEl,KovÉvr prarnTKu oBcE Ivfonr
N.q.

k31.I2.2017 ěiíl1 2,360Á
6,960Á
Podíl závazků na rozpoětu obce Nýdek k31.IZ.2017 činl
k31.12.2017
majetku
na
celkovém
majetku
obce
Nýdek
Podíl zastaveného

Podíl pohledávek

na rozpočtu obce Nýdek

ěittí 0oÁ,

obec má zastaven povze pozenrek pě.39413 v pořizovací hodnotě 3 930,-Kč

Oproti r. 2016 nedošlo k zásadnt změně algoritmu qipočtu poměrových ukazatelů,
nově definovaný algoritmus byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční
orgány obcí a krajů číslo1l20l8. Z dlouhodobých závazků byly zahrnuty pouze ty, které
jsou splatné vroce 2018 Obec nevy,kazuje vrozvaze k3I. 12. 2017 žádnédlouhodobé
pohledávky.
Celková výše dlouhodobých závazkik3l. 12.2017 činíla4 000 tis. Kč.

D" v,fnox K poMĚRu DLt]Hu oBcE K

pRů§{ĚRu JEJIcH pŘíJtwůzA posLBDNí
ROKY DLE Z^RDNA t PRAvu"rÍcÍrro RoZPoČTovoU oDPoVĚDNoST

Dluh Obce Nýdek
rozpočtovéroky

k3I. 12,2017

4

nepřekročil 60 % pruměru jejich příjmů za poúední4

Dalšídoporučeníjsou uvedena v samostatném dopisu předaném starostovi obce
Odpovědný auditor:
Ing. Jiří Turoň

číslooprávnění 1907

TY

Místo a datum vyhotovení zprávy:
V Havířově dne 16. 3. 2018

Zprávaje sepsána
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ve 2 vyhotoveních obsahuje 6 stran a násleďující

přílohy:

Příloha A Přehled právních předpisů jejichžsoulad s přezkoumávan;im hospodaření auditor
ověřil
Příloha E FinančníÝkazFin 2-12 M sestavený k 31.I2, 2077,
Příloha F Oznaěení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání
hospodařeni

PříIoha A
Přehted právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor
ověřil

Při provádění přezkoumání

s

hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně

následujícími právními předpisy popř. jejich vybranjrnni ustanoveními:

a)
b)

c)

d)
e)

D

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zrění pozdějšíchpředpisů a souvisejícími prováděcími
prár,rrími předpisy:
o nařízením vlády 3712003 Sb., o oclměnách zastupitelstev,
zákonem č.25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech územníchrozpočtů,ve zriléni pozdějších
předpisů a souvisejícímiprováděcími právními předpisy:
o lyhláškoué.323l2a02 Sb., o rozpočtovéskladbě, ve znění pozdějších předpisů,
r vyhláškou č. 512014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajůpředkiádaných pro
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtůstátních fondů, rozpoětŮ územntch
samosprávných celků, rozpočtůdobrovolných svazků obcí a rozpočtůRegionálních
rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějšíchpředpisů, která provádí některá
ustanovení zákona ě.21812000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někter,ých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 563/1991 §b., o úěetnictví, ve znětú pozdějších předpisů, a souvisejícími
prováděcími právními předpi sy:
o vyhláškouě. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákonaé. 563/199í
Sb., o účetnictví,ve zněnt pozdéjšíchpředpisů, pro některé vybrané účetníjednotky,
r vyhláškou č. 383/2009 Sb., o úěetníchzáznartech v technické forrně vybraných
úěetníchjednotek a jejich předávání do centralního systému účetníchinformací státu a
o požadavcíoh na technické a smíšenéformy účetníchzáznamů (technická vy,hláška o
úěetníchzántamech),
o českými úěetnímistandardy pro některé vybrané úěetníjednotky, které vedou
úěetnictvípodle vyhlášky č, 410/2009 Sb., (70t a:ž7l0),
o vyhláškol 27012010 Sb., o inventarizacimajetku a závazki,
o vyhláškol 22012013 Sb., o požadavcich na schvalování účetníchzávětek některých
vybraných úěetníchjednotek (Jelikož zastupitelstvo obce bude samostatně schvalovat
účetnízávěrku sestavenou krozvahovému dni 3i.12.20]7 není tato účetnízávěrlrn
přílohou k této zprávě)
zákonem ě.134l20t6 Sb.o o zadávání veřejných zakánek,
zákonem č.26212006 Sb. Sb., zákoník práce, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
o naŤízenímvlády č. 56412006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení
zákona é . 262 / 200 6 Sb., zákoník pr áce, v e znétúpozděj šíchpředp isů,
zákonem é. ž3/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti a zákonem č.24l2an Sb., o změně
některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o rozpoětové odpovědnosti.

Příloha E

Finanřrtí ť}raz Fin 2-12 M(přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samo§prátYch celků a doĚiovolných svazků obcí) sestavený k 31.12.2017

.

Příloha F

Označení všech dokladů a jiných mateňálů ryužtých při přezkoumání

Pc
oruh doktarru, dotumentu íebo písemno§t!
la. Jsnesení z jednání za§tupitelstva
1b

Jsnesení

lb.

;tř€dnědobý

lc,
ld.
2e,

la.

z

jednání ndy

uýhIed rozpočtu

,ozoočtové dokladv

3c.

4a,

Jzavřené smlouw

na roky 2018 - 2020

000001-00023

)ověření radě obce k Drovádění rozpočtouíchopatřeni
)okumentace k peněžním fondům

3b.

e-T

specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnostl
rasedáníčísla17. až 21. konaná v roce 2017
schůze čísla5o. až 75. konaná v roce 20j

_

;chválené zo dne 30. 10. 2006
,ozpočet sociálního fondu obce na rok 2017 schváiený dne 21.12
;tátut sociálního fondu ze dne 2. 5. 2001
Zásády pro wrobu a pro poskytování půjček,příspěvkú a darů ze sociálního íondu obce ze dne
r dílo na akci

"Opraw místních komunikacív obci Nýdek" ze dne 8. 6. 2017
stáVajícího oplocení u evangelického kostela" ze dne 27.7.2017

) dílo na akci "rekonstsrukce

zřízenívěcného břemene (obec povinná} ze dne 12. 10. 2017
) hudební produkci (obec pořadatel) ze dne 22. 5. 20u
) dílo ze 18. 12. 2017
) dílo z 15.11.2017
(uDní (obec kUDuiící} na nákup stroie kubota ze dne 31. 10. 20x7
rr rnní íohpc krrnuiícíi Drodáva iícíl na Dozemek Da r. 52112 a 3O5l7 ze dne L4.9.2O!7
í (obec dárce) ze dne !. !2. 2o!7
r

4d.
4e,

4h.
li.
tk.

)okumentace

t

přija§m dotacím

íarovací (obec dárcel ze dne !3- 4. 2077
> věcném břemeni
{obec povinná} na pozemku 2634/3 ze dne 23- 70.2077
) věcném břemeni (obec povinná) na pozemku 2570/1 ze dne 72. 70. 2ol'l
lozhodnutí č. o14D241oo6362 na projekt "Nýdek - Dopravní automobil"
této dotaci: Whodnocení ze dne 30. 9, 2017
6. 9. 2017
]ankovní urpis č. 77 ze dne 27.4.2ox7,íaktuÉ přijatá 1017o362ze dne z9.3.2o!7,

)okumentace

k

loéva k závěrečnému whodnocení akce ze dne

,b.

;tátní závěrečnÝ účetza rok 2017 ze dne 23. 1. 2018

,c.

jb

Dokumentace k poskytovaným clotacím
Dokumentace

k

veřejným zakázkám

lb.
lc_

Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2017
l0. ostatní úěetnísikily
Lla, Hlavní kniha
l1b. óhrátóvi bře.lváha
Lza, )lán inventur k inventarizaci majetku a zárezků k 31.12. 2017
12b. nventurní souoisv k účtůmmaietku a závazkú k3!.L2,2077
12c, nventariz3ční zpráVa k inventarižaclmajetku a záVazkú k 31.12.1;
]čtovÝ rozvrh pro rok 20x7
74a, )latové srměry a uipočet praxe u zaměstnanců osobní číslo
14b, lásadv pro poskvtováni odměn neuvolněným členům ZO
L4c. \4zdové listv za rok 2017 u zaméstnanců osobní číslo
13

14d. Mzdové listY za rok 2017 členúzastupitelstva obce číslo
15a. ,/nitřní oředoisv:

jčetní dokladv čísla:
tvorbě a použití sociálního íondu
15b lokladní dokladv
bankovním opereacím
15c.
16.

16a.

údaie předpis

t6d

l6e

(

oohvbúm na nákladouých účtechve wtahu k Rs

L6F

17b.

!7c.
!7d.
[7e.

wúétqánídotace ze dne

14. L2. 2o7a

NvoL

é dne 15. 2. 2018
ozvaha a V\ikaz zisku a ztrátv sestavené k 3o.9.2077
a mě5ic záři 2017 a proslnec
30, 9. 2017 a k 37.t2. 2o!7 ze df,e 20, 2. 2078

,edne7-12.2077

)13,o18,o19,o21,o22,o28,o37,M2,237,3L4,321,373,374,377,38r,388,4a3,45r
3 dne 22. 1. 2018
platný k 31.12, 2017

3Lz,2az,3o9,3r8
dne 8. 6. 2015

2.2s2.3o9,37a
6,36, 266,273
/nitřní předpis k odměňování zaměstnanců platný od 1. 3. 2017
iísle dokladů 500001 až 500040 k bankovnímu

\l2ol7

é. 2&397-240597,

7

l2ol7

é. 247o7o-z4l!42

rankovní dokladv 3/2017 č. 200108-200153, 7 l2oL7 č. 2oo339-2oo4o2
1212016 čisla dokladů 200655 - 200755
|ýpisv z Bt] čí5lo 23820787/0700 é.220 - 23a

L2l2or7 220469 - 22o53a
Ll2o].a 22000].-22004!

LzoL77,22o4lz,7oo752,z2o2a5,220342,2204!7,220434,22o5x8,22oo22,220022,

z29}9!.?s3!!t205]3

2o07s6

příimům
íokladv ke smlouvám
17e. )statní dokumentace
16í

a č. 2/2o!l,

Talého rozsahu na akci: "opravalua_letrloct
Talého rozsahu na akci: "Rekonstrukce oploceni u eEngellckeho kostela,
Talého rozsahu na akci: "stavebni Upraw pozarnl zDroJnlce-

c

;oo957 - 601037 z měsíce prosince
100685, 200683, 22M81, 200654, 110009, KP-2_17-P1-01690
lvidence úřední deskyv letech 2016 a 2017
4ipisy z KN pro obec NydeK LV 1, 394, rbo9, o/ě,
;dělení o oočtu obwatel obce k 1. 1. 20x
xofil zadavatele na adrese https://ww.profilzadaVatele.cz/profil-zadavatele/obec-nydek_70l
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