Ev. č. Ol5l2020

Zprúva

o výsledku

přezkoumání hospodaření

podle zákona ě. g3l200g Sb., o auditorech a o změně někteqich zákonŮ, ue zŇnt PozdějŠÍch
pr"opi..i (dále jen ,,zákono auditorech"), auditorského standardu Č.52, dalŠÍchrelevantních
pr"Óirt, vyaaňirctr Komorou auditoru Českérepubliky, podle ustanovení §42 zákona ě.
izgnooo šb., o obcích, ve zněri pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zrákona
dobrovolných
42012004 Sb., o přezkoumávání hospódaíeúúzemníchsamosprávnýchce|kŮ a
jen
Sb,')
42012004
,,zákoí:ra
svazků obcí, ve měrtt pozdějších předpisů (dále

pro Územní samosprávný celek

oBEC

^rYDEK

(dóle jen,,úz,emní belek9

za období od 1. 1. 2019 d,o 31. 12. 2019

I.

všEoBEcNnrNponvracn

Osoba oprávněná jednat jménem územního celku:
Mgr. Jan Konečný - starosta

Přezkum provedl:

Auditor:
číslooprávnění
místo podnikání:

Ing. Jiří Turoň
1907

Havířov-Město, Palackého 689/2

Dalšíosoby podílejícíse na přezkoumání hospodaření územníhocelku:
Bc. Hana Mikešová
Marika Gradková Qlouze při dílčímpřezkoumání)
Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumóní hospodaření územníhocelku
Auditor provedl přezkoumání hospodaření úzernního celku v souladu s ustanovením § 4 odst.
7 záů<onaě. 42012004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech

Místo přezkoumúní:
Obecní úřad v Nýdku, Nýdek 251, PSČ Tg 96
Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
o Dílčípřezkoumání hospodaření proběhlo v místě přezkoumání dne 20. II.2019,
o Závérečnépřezkoumání hospodaření proběhlo v místě přezkoumrání dne I1 .3.2020
Určenízahájení a ukončenípřezkoumání hospodaření územníhocelku auditorem
o první činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčípřezkoumání hospodaření,
den provedení: 9. 9.2019
o poslední činnost auditora: převzeti ,,prohlášení vedení obce Nýdek k přezkumu
hospodaření za rok 2019 *, den proved ení 25 .3 .2020.

II.

pŘEDMĚr pŘnzKouMÁNí rrospounŘnNi

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. I zákonaě.42012004 Sb,
údaje o ročnímhospodaření, ťvořícísoučást závéreěného účtupodle §17 odst, 2 a3 zákona
ě. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve zněni pozdějších
předpisů, a to:

a)

plnění příjmůa výdajů rozpočfu včetně peněžníchoperací, týkqicich
rozpočtových prostředků,
finančníoperace, týkajícíse tvorby apoužiti peněžních fondů,

b)
c) náklady a 1ýnosy
v

podnikatelské činnosti územníhocelku, Qlozn.
u územníhocelku

přezkoumávaném období nebyly takovéto operace

identffikovány)

se

d)

e)

0

penéžnioperace, týkajíci se sdružených prostředků vynakládaných na zžk|adé
smlouvy mezi dvěma nebo více územnímicelky, a nebo na zíklaóé smlouvy
s jinými právnickými nebo §zickými osobami Qlozn. v přezkoumávaném období
nebyly takovéto operace u uzemního celku identifikovány)
finančníoperace, týkajíci se cizích zdrojtt ve smyslu právních předpisů o
účetnictví,
hospodaření anakládiní s prostředky poskýnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničníposkytnutými na zák|adé mezinárodních smluv Qlozn.
uzemního celku
v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace

u

identifi.kovány),

g)

vyičtování a vypořádání finaněních vztahů ke státnímu rozpoěfu, k rozpočtům
krajů, k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším
osobám.

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

b)

c)

d)
e)

0

g)
h)

i)

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří ílzeínnícelek Qlozn.
v přezkoumávaném období nebyly taknvéto operace u územníhocelku
identifikovány)
zadávání a uskuteěňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona 13412016 Sb., o zadávání
veřej ných zakázek, v e znéníp ozděj ších předpi sů,
stav pohled ávek a závazki a nakládání s nimi,
ručenízazávazky fyzických aprávnických osob Qlozn. v přezkoumávaném období
nebyly takovéto operace u uzemního celku identffikovány)
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřízování věcných břemen k majetku úzernního celku,
účetnictvívedené ízemnim celkern,
ověření poměru dluhu územníhocelku k pruměru jeho příjmůza poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. IILEDISKA

pŘnzrouMÁNÍ HoSPoDAŘnNÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č.420l2a04 Sb. (viz bod II. této zprávy) se
ověřuje z hlediska:
a) dodňovánípovinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účeluposkýnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek jejich

polůiti,

d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
IV. DEFINOVÁIVÍ ODPOVĚDNOSTÍ
Za hospodaření, které bylo předmětern přezkoumiání a ža jeho zobrazení v účetních

finančníchvýkazech,j e zodpovědný územnícelek.

Mou úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o
qisledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem
přijatým Komorou auditoru Českérepubliky jsem na iuemnímcelku nezávis|ý a splnil jsem i

dalšíetické povinnosti r,yplývajici zuvedených předpisů. Rovněž jsem splnil požadavky
týkajícíse řízeníkvality stanovené mezinárodním standardem ISQC 1. Přezkoumání
hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně
některých zákoni, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími
relevantními přepisy vydanými Komorou auditoru Ceské republiky a s ustanoveními § 2, 3 a
IO zikona 42012004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen naplánovat a provést
přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření územního
celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ
Zaúée\etnvykonánípřezkoumání hospodaření územníhocelku a vyjádření závéru právy o
výsledku přezkoumání hospodaŤení byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a
vhodných důkazníchinformací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním lišíod
postupů prováděných u zakázky poskytujícípřiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou
auditorem aplikovány na základéjeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, u nichž
je u přezkoumání hospodaření pravděpodobný wýskyt výztamných (materiálních) chyb a
nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém
úzernníhocelku. Použitépostupy zafurttljí výběrový zpŮsob šetřenía významnosti
(materialitu) jednotlivých skuteěností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je
tudížvýznamně nižšínež jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující
přiměřenou jistotu.
oznaěeni všech dokladů a jiných materiálů využitých pfi přezkoumiání hospodaření
územního celku je uvedeno v samostatné přiLoze D, která je nedílnou součástítéto zprávy.
V rámci přezkoumání hospodaření územníhocelku činil auditor i dalšíkroky a využívaldalší
informace, které nejsou součástítohoto označeni.

y|. z^yř)R zpRÁvy o vÝsLEDKu pŘEzKouvrÁNí HospoDAŘrcNí

A. w.lÁoŘnNí K souLADu HospoDAŘnNÍ s HLEDIsI(y pŘEzKouMÁNÍ

HosPoDAŘnnÍ

l

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaŤeni tlze,mního celku jsem nezjistil

žádnou skutečnost, která by mne vedla k domněnce, že píezkoumávané hospodaření není ve
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
uvedenými v bodu III. této zprávy.

B. vy.rÁlŘBNÍ orrr,nuNĚ crryn

A NEDosTATKŮ

Zákon č. 42012004 Sb., stanoví, abych ve zprávé uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst.
2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávé o
výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda pří přezkoumání hospodaření byly zjištěny
chyby a nedostatky a v ěem případně spočívaly,a to bez ohledu na jejich významnost
(materialitu) a jejich vztahk hospodařerlíínemniho celku jako celku.

Při přezkoumúní hospoduření zu rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatlE
Chyby

a nedostatky zjištěné při

dílčímpřezkoumrání hospodaření byly do 3I. 12.2019

odstraněny.

Má doporučeníuvedená

celkemk

v

Zápisu z dílčíhopřezkoumání hospodaření byla územním

31. 12. 2019 akceptována.

C. PODÍL POHLEDÁVEK A Z^VAZXŮ Nl ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A
PODÍL ZAsTAvENnrro MAJETKU NA CELKOVEM MAJETKU ÚznvrNÍrro

CELKU

poIožka

A
B

^lB%
c
B

clB%
D
E

DIE%

název položky výpočtu
vymezení pohledávek (v tis. Kč)
vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)
v,ýpočet podílu pohIedávek na rozpočtu
vymezení závazkú ( v tis. Kč)
vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)
v,ýpočet podílu závazků na rozpočtu
vymezení zastaveného majetku (v tis, Kč)
vymezení majetku pro výpočet ukazatele (v tis. Kč)
yýpočt podílu zastaveného majetku na celkovém majetku

hodnota
I92,05
57799,94
0,33
2484,08

57799,94
4,30
3,93

I915ot,22
0,00

Algoritmus uýpočtu byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanČní
orgány obcí a lcrajů číslo1/2018. Z dlouhodobýchpohledávek a dlouhodobých závazků se do
ýpočtu zahrnují pouze závazlql a pohledávlq splatné y roce 2020,

D. vÝnor K poMňRu DLuHu úznuNírroCELKu K pnůuĚnu JEHo
pŘí.lvrůzA posLEDNí 4 RoKy DLE zÁroNa upRAvuJícíno
ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákonč.42012004 Sb., stanoví, abych ve své zprávé uvedl výrok (vyjádření) o tom, že
dluh územníhocelku nepřekročil 60% pruměru jeho příjmů za poslední čtyn roky.
V opačnémpřípadě jsem povinen uvést o kolik dluh územníhocelku překročil 60% pruměru
jeho příjmů za poslední čtyři roky.

Dluh územního celku k31. 12. 2019 nepřekroěil 60 % pruměru jeho příjmŮ za

poslední čtyři rozpočtové roky.

Místo a datumvyhotovení zprávy:

V Havířové dne 25.3.2020

Odpovědný auditor:
Ing. Jiří Turoň
číslooprávnéní1907

$&

-TaY /

=F

at^-*,

Zpráva projednrána s orgánem územníhocelku oprávněným jednat jeho jménem dne 25.3.
2020
Zprávapředana orgánu územníhocelku oprávněnému jednat jeho jménem dne253.2020

Zprúvaje sepsána ve 3 vyhotoveních obsahuje

Příloha A
Příloha D

6

stran a nósledující přílohy:

Přehled právních předpisů, jqíchžsoulad s přezkoumávaným hospodařením
auditor ověřil,
označenivšechdokladů a jiných materiálů využifých při přezkoumání
hospodaření

l.

, ldfut

I

lY 17 lrZo

/o l7ai-nru:

nAEMAnDĚOřOvÁ

frs*S-/

oBEcNí ÚŘnn

739 96 NÝDEK

Příloha A
Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor
ověřil
Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně
s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

a) zákonem č. t28l2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími

b)

prováděcími právními předpisy:
. naŤizenimvlády 3'712003 Sb., o odměnách zastupitelstev,
zákonemč.250t2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ilze,mnich rozpočtŮ, ve znění
pozdějšíchpředpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
o vyhláškou č. 32312002 Sb., o rozpočtovéskladbě, ve znénípozdějších
předpisů,
o vyhláškou č. 5l20t4 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajůpředkládaných
pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtůstátních fondů, rozpočtů
i,zemnich samosprávných celků, rozpočtůdobrovolných svazků obcí a
rozpočtůRegionálních rad regionů soudržností,ve znéni pozdějších předpisů,
která provádí některá ustanovení zákona č. 21812000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně někteqých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znénípozděj

c)

ších

předpi sů,

zákonem č. 563t1991 Sb., o účetnictví,ve zněrú pozdějších předpisů, a souvisejícími
prováděcími právními předpisy:
o vyhláškou č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
5631199l Sb., o účetnictví,ve znéni pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetníjednotky,
o vyhláškou č. 38312009 Sb., o úěetníchzáznamech v technické formě
vybraných účetníchjednotek a jejich předávání do centrálního systému
účetníchinformací státu a o požadavcích na technické a smíšenéformy
účetníchzárznarrt:ů (technická vyhláška o účetníchzéunamech),
. českými účetnímistandardy pro některé vybrané účetníjednotky, které vedou
účetnictvípodle vyhlášky č.41012009 Sb., (701 až7l0),
o vyhláškotl270l2010 Sb., o inventarizaci majetku azávazktl,
qihláškou
22Ol20I3 Sb., o požadavcích na schvalování účetníchzávérek některých
d)
vybraných účetníchj ednotek
e) ,ikor,"- č.134t201,6 Sb.o o zadáváníveřejnýbh zakiaek,
0 zákonem č.26212006 Sb. Sb.o zákoník práce, a souvisejícímiprováděcími právními
předpisy:

o

g)

č. 56412006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znénípozdějšíchpředpisů, provádějící některá
ustanovení zákona č. 26212006 Sb., zákonik práce, ve znéni pozdějších
předpisů;
zákonem č. 2312017 Sb., o rozpočtovéodpovědnosti a zákonem Č. 2412017 Sb., o
změně někter"ých zákon:ův souvislosti s přijetím zákonao rozpočtovéodpovědnosti.
naíízenimvlády

Příloha D
označenívšech dokladů a
Pč
].a,

Druh dokladu, dokumentu nebo

1b. Usnesení z jednání rady
2a, Návrh rozpočtu na rok 2019

2b. střednědobý výhled rozpočtu
2c. Rozpočtová opatření čísla
2d. Rozpočtovédoklady
Pověření radě obce k provádění
2e.

rozpočtových opatření

ren

specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti

písemnosti
Usnesení z jednání zastupitelstva

koumán

materiálů

zasedání čísla3. až 8. konaná v roce 2019 a číslo2. konané v roce 2018 ke
schválení rozpočtu na rok 20].9
schůze čísla5. až32. , konané v roce 2019
uwěšen od 3. 12,2078 - t9. 12.2018 schválen ]-9. 72.2OL8
na rokv 2020-2022 a 202L-2O23
1 až 80 schválená příslušnými orgány obce

000001, 00019, 00023

schválené ZO dne 30. 10. 2006 a dne ].6. L2.2OI9

3b.

rozpočet sociálního fondu obce na rok 20!9 schválený dne 19. 12. 2018 - jako
součást rozpočtu
Statut Sociálního fondu ze dne 2.5,20OL

3c,

fondu obce Nýdek
Směrnice č.72 - zásady pro tvorbu a používánísociíálního

4a. Uzavřené smlouvy

Lice nčn í sm louva o veřej né m provozová

4b.

Smlouvv o zřízeníVB

4c,

Smlouva o poskyntutí klilentského limitu pro derivátové obchody KA1907648

3a. Dokumentace k peněžnímfondům

4e,

4f.

49.

4h.
4i.
4j.
4k.

5b.

5c.

5d.

í VP_201-9_1 16L7 5

a práce na

Těšínském

520-037-0072 - ,,Výstavba bezbariérového
_
chodníku podél silnice lll/01,146 v obci Nýdek" 15 O55 103,81 vč. DPH doklad
č. 200920
Šmlouvao dílo na akci "Opravy místních komunikací v obcích Hrádek, Písečná,
Návsí a Nýdek" ze dne 24,7.2019
Kupní smlouva a předávací protokol č, 8L24l90005810 - nákup automobilu
Renault Master
Smlouva o dílo WZ21,8612019 - Sanace kanalizace .,.. ze dne 25,6.2OI9
Smlouva o dílo ze dne 2§.7 . 20L9 - Podzemní kontejnery v obci Nýdek
Smlouva o poskytování služeb "Seniortaxi" ze dne 28. 7.2OL9

Smlouva

5a.

n

služebnisti č. lP-12-8022443102,1P-L2-8022435l0z

Smlouva o úvěru - investičníúvěrKA1907552
ťíkaznísmlouva k zakázkám v rámci projektu ,,Život
slezsku v době průmyslové revoluce"

ld.

5.

_

Dokumentace k přijatým dotacím

o dílo č. zhotovitele

neg'lstrace akce a rozhodnutío poskyntutí dotace lČ 129D302003102 "Rekonstrukce úpravny vody Nýdek (doklady 100088, 100096, LOOOI24,
2oo522, 2oo61,L, 2683, 2007 7 6, Io0L26, 2005 5 9, 200648)

Smlouva č. 03001961o poskyntutípodpory ze SFŽP ČR - "Podpora výměny
kotlů v obci nýdek okr. FM" (doklady L00I23,100125)
Smlouva č. L384|BU2OI9 o poskytnutí finančníchprostředků z rozpočtu SF Dl
na "Výstavbu bezbariérového chodníku podél silnice lll/O1,L46 v obci Nýdek",
do kl a dy č ís a 200659, 2OO6LO, 200620, 200622, 2OO7 4L, 2OO807, 200808;
vÝpis z BÚ 94-46II781,1o7Lo č.36
Smlouva o poskynutídotace z rozpočtu MSK č, o1994l2o79/SoC na realizaci
proiektu "NÝdecká univerzita třítíhověku ll", doklad 100075
l

Pč

Druh dokladu, dokumentu nebo

specifikace dokIadu, dokumentu nebo písemnosti

písemnosti

Finančnívypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2OI9 ze dne 31. 1.

5e.

2020
Státní závěrečný účetza rok 2019 ze dne 3I.!,2O2O

5f.
6,

Dokumentace k poskytovaným
dotacím

7a,

Dokumentace

k

Smlouva o poskytnutíveřejné podpory číslo2l2OI9, včetně vyúčtování
na stavebnípráce: "Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice

veřejným zakázkám

Smlouva o sdruženíveřejných zadavatelů za účelemspolečnéhopostupu při
zadávání VZ na opravy MK v katastrech obcí Hrádek, Písečná, Návsía Nýdek
ňa stavební práce: "Oprava kanalizace v obci Nýdek, Nýdek-Novosada"
zadávaná jako zakázka malého rozsahu
na stavební práce: ,,Opravy místních komunikací v obci Hrádek, Písečná, Návsí,
Nýdek" zadávaná jako zakázka malého rozsahu

7b.

7c.

7d.
3.

9,

Finančnívýkaz Fin 2-L2 M

k 30.9.

Účetnízávěrka sestavená k 31,.12,
2019
ostatní účetnívýkazy

2OL9 ak3L,t2.2OL9 ze dne 31.1. 2020

ze dne 7.2,2O2O

11a. Hlavní kniha

rozvaha a vÝkaz zisku a ztrátv sestavené k 30.9, 2019
za měsíc září 2OI9 a prosinec 2019

1].b. Obratová předvaha

k

10.

12a.

Plán inventur k inventarizaci majetku

k3L.L2,2OL9
lnventurnísoupisy k účtůmmajetku
Izb.
závazků k3L72.20109
L2c.
13.

L4a.
14b.

LAc.

t4d.
L4e.
15.
]-5a.

lll/01146l

obci Nýdek" zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

a závazků

lnventarizačnízpráva k inventarizaci
majetku a závazků k31,.L2.L9

Účtový rozvrh pro rok 2019
Platové výměry a výpočet praxe u
zaměstnanců osobní číslo
Zásady pro poskytování odměn
neuvolněným členůmZO
Mzdové listy za rok 2019 u
zaměstnanců osobní číslo
Mzdové listy za rok 2019 členů
zastupitelstva obce číslo
Vnitřní předpisy k odměňování
účetnídoklady čísla:
k tvorbě a použitísociálního fondu

a

30.9. 2OI9 ak31..L2.20L9

ze dne

25.IL.2079

o13, o22, o31", o42, 23I, 245,

3I4,33t,349,373,

37

4, 378,388, 389, 403

ze dne 22.L.2O2O

platný k3t.72.20L9

3,2L2,374,
schválené Zo dne L9. Ir,2018 a dne

27

.3. 2oL9

3,2I2,374,

L,9,36,386
Vnitřní předpis k odměňování zaměstnanců platný od 1. 1. 2018
čísladokladů 5o0oo2 až 500037 k bankovnímu účtu79,3822870287lotoo

-242228

15b. pokladnídoklady

240423 - 240638, 24207

15c. oředois příimů

66002 2-660 o29, 66027,],,660 452

9

Pč

Druh dokIadu, dokumentu nebo

písemnosti
]-5d. výdaie předpis
15e. výdaie úhradv
15f. k účtucizích orostředků
15e. dotace a daňové příjmy

doklady k realizaci opatřenía
15h. doporučení z dílčíhopřezkoumání
hospodaření
16a. cstatní dokumentace

specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti

I, 2203 17 -2203 89
20015 1 - 200229, 200469-200558, 2005
7 10oo1-7 Loo 4I, 7 200oL-7 20oo 4
600139 - 600209, 600486-600524
22o Io t -22o 15

15

-2oLo29

200907, 200908, 200909, 2009 10, 2009 tL, 2207 45, 2207 46, 242208, 500043,
500045, 500047

16b,

souois bankovních účtův roce 2019
výpisy z KN ze dne 6. I.2O2O pro k.ú. Nýdek (LV 1, 394, 1663,678) a pro k.ú.
Bystřice nad Olší(LV 3185)
Sdělení o počtu obyvatel obce k 1. 1,. 2OI8, informace o vývoji počtu obyva te

16c.

na adrese https://www.mistopisy.czl pr uvodce/ obecl 64L2lnydek/pocet-

16d.

obyvatel/
profi l zadavatele na ad rese https ://www. profiIzadavate le.cz/profi lzadavatele/obec-nydek_70/
server MF Státní pokladna monitor pro Obec Nýdek přehled hospodaření

].6e.

16f.

16s,
16h.

2076,2ot7,2018
internetové stránky obce http://www.nydek.cz/ a internetové stránky zřízené

Po http://www. zsnydek.cz
seznam členůZO pro volebníobdobí 2OL8 až2022
Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace obce Nýdek ze dne L6,72,
20L9
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