Ev. č. Ol5/20t8

Zpróva

e výsleďku přezkoumóní hospodaření
podle zálrona ě. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zikon o auditorech"), auditorského standardu č. 52, dalších relevantních
předpisŮ vydaných Komorou auditoru Českérepubliky, podle ustanovení §42 zákona ě.
12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zakona
42012004 Sb., o přezkoumávrání hospodaření úzernníchsamosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve méru pozdějšíchpředpisů (drále jen ,,zákoíta420l2004 Sb!)

pro Územní samosprávný celek

oBEC rrYDEK
(dále

jen oúzemnícelek"}

za období od 1.

I. 20í8 ďo 3I. I2. 2018

L

všBogBcNnrNronvr.q.cn

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

Přezkum proveďl:

Auditor:
číslooprávnění
místo podnikaní:

Ing. Jiří Turoň
|9O7

Havířov-Město, Palackého 68912

Dalšíosoby podílejícíse na přezkoumání hospodaření územníhocelku:
Bc. Hana Mikešová Qlouze při závěrečném přezl<oumání)
Marie pastorková
Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumúní hospodaření územníhocelku
Áuditor provedl přezkoumání hospodaření územníhocelku v souladu s ustanovením § 4 odst.
7 zékonač.420l2OO4 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech

Místo přezkoumání:
Obecní uřad v Nýdku, Nýdek 251, PSC 739 96

přezkoumání hospodaření provedeno:
Dílčípřezkoumání hospodaření proběhlo v místě přezkoumání dne 16. 10. 2018
Závéreénépřezkoumání hospodaření proběhlo v místě přezkoumání dte26.4.2019

Obď.obí, ve kterém bylo

o
o

Určenízahájení a ukončenípřezkoumání hospodaření územníhocelku auditorem
o první činnost auditora: zaslění přehledu podkladů pro dílčípřezkoumání hospodaření,
den provedem: 29. 8. 201 8
o poslední činnost auditora: píevzeti ,,Prohlášení vedení obce Nýdek k Přezkumu
*,
den provedení: 30.4-2019hospodaření zarok2Ot8

II.

pŘEDMĚr pŘnzrouMÁNí HospoDAŘENí

předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. l zákonač. 42012004 Sb-,
údaje "o ročnímhospodaření, tvořícísoučást závérečnélloúětu podle §17 odst. 2 a3 zál<ona
č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech izernntchrozpoětŮ, ve znérúpozdějŠÍch
předpisů, a to:

a)

b)
c)

plnění příjmůa výdajů rozpočtu včetně perrěžních operacÍ, týkajícíchse
rozpočtových pro sfi edků,
finančníoperace, týkajícíse tvorby apoužitípeněžníchfondů,
náklady a qforosy podnikatelské ěinnosti územníhocelku,

d)

penéžfioperace, týkajíci se sdružených prostředků vynakládaných na zékIadé
smlouvy mezi dvěma nebo více úzernnímicelky, a nebo na zákJadé smlouvy
s jinými právnickými nebo fizickými osobami (pozn. v přezkoumávaném období

nebyly takovéto operace u uzemního celku identifikovány)
e)

0

finančníoperace, týkajíci se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o

účetnictví,
hospodaření anakládáni s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze za\lratičníposkytnutými na záHadé mezinárodních smluv Qlozn.
územníhocelku
v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace
identifikovány),
vyričtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státrúmu rozpočtu, k rozpočtům
krajů, k rozpočtůmobcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším
osobám.

u

g)

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

a)
b)

nakládártt a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
nakládéní a hospodaření s majetkem stáfu, s nímžhospodaří územni ce|ek (pozn.
v

c)
d)
e)
0
g)
h)
D

přezkoumávaném období nebyly takovéto operace

u

uzemního celku

identifiknvány)

zadávéní a uskutečňování veřejných zakázek, s vfiimkou úkonŮ a postupŮ
přezkoumaných orgránern dohledu podle zákona 13412016 Sb., o zadávéni
veřej ných zakánek, v e znénípozděj šíchpředpi sů,
stav pohledávek a závazkttanaHáďáni s nimi,
ručenízazávazky fyzickýcha právnických osob Qlozn. v přezkoumávanérn období
nebyly takovéto operace u územníhocellal identifikovány)
zastavovárúmovitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřtzování věcných břemen k majetku územníhocelku,
účetlrictvívedené územnim celkem,
ověření poměru dluhu územníhocelku k pruměru jeho pňjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu uprawjícího rozpočtovou odpovědnost.

ilI. I{LEDISKA pŘnzxouMÁNÍ IIosPoDAŘENÍ
Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č.42012004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se
ověřuje z hlediska:
a) dodržovrání povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s íinančnímiprostředky ve srovnání s rozpoČtem,
c) dodržení účeluposkytnuté dotace nebo návratné finančníqipomoci a podmínek jejich

potlžiti,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávanýchoperacích.

Iv. DEFINovÁlqÍ oDPovĚDNosTÍ
Za hospodaření, které bylo předmětan přezkoumání a za jeho zobrazetú v ÚČetních

fi

nančníchv ýkazech, j e zodpově díLý ilzemíúcel ek.

Mou úlohou je, na zékladě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zptávu o
výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickýrn kodexem
přijatým Komorou auditoru Českérepubliky jsem na územnímcelku nezávíslý a splnil jsem i

dalšíetické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsem splnil požadavky
týkajici se íízerikvality stanovené mezinárodním standardem ISQC 1. Přezkoumání
hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem é. 9312009 Sb., o auditorech a o zméně
některlých zákon.ů, ve znění pozdějšíchpředpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími
relevantními přepisy vydanými Komorou auditoru Českérepubliky a s ustanoveními § 2, 3 a
I0 zákona 42012004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen naplánovat a provést
přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření úzernního
celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. nÁUCOrnÝ ROZSAII PRACÍ
Zaúěeletn vykonání přezkoumání hospodaření územníhocelku a vyjádření závěru právy o
výsledku přezkoumrání hospodaření byly potlžity postupy ke shromaždění dostatečných a
vhodných důkazníchinformací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním lišíod
postupů prováděných l zakánky poskytujícípřiměřenou jistotu a mají menšírozsah a jsou
auditorem aplikovány na základéjeho odbomého úsudku včetně vyhodnocení oblastí, u nichž
je u přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a
nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém
územníhocelku. Použitépostupy zahmqí výběrový způsob šetřenía vpnamnosti
(materialitu) jednotliqých skutečností.Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je
tudiž vyznamně nižšínež jistota, která by byla ziskána provedením zakéaky poskytující
přiměřenou jistotu.
Oznaěern všech dokladů a jiných materiálů vylžitých při přezkoumání 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.

rI. z^rrÉR zpRÁvy o rnísr,nDKu pŘnzrouMÁNí HospoDAŘnní

A. w.lÁnŘnrrlí K SoULADu HospoDAŘBNí s HLEDIsI(y pŘnzrouMÁNí
HOSPODAŘnNÍ

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsem nezjistil
žádnol skutečnost, která by mne vedla k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
uveden;imi v bodu III. této zprávy.

B. wrÁuŘnNí orrr,nDNĚ cHyB

A NEDoSTATKŮ

Zikonč. 42012004 Sb., stanoví, abych ve zprávé uvedl závér podle ustanovení §

10 odst.
své zprávé o

2 písm. d) a odst. 3 citovaného zžl<ona. Toto ustanovení vyžadqe, abych ve
výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda pří přezkoumání hospodaření byly zjištěny
chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly,a to bez ohledu na jejich významnost
(materialitu) a jejich vztahk hospodaření úzernního celku jako celku.

Při přezkoumúní hospodaření za rok 2018 jsem zjistil chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odsí 3 písm. b)
Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v píIoze B této zpíáw.

Má doporučeníuvedená

v

Zápisu z dílčíhopřezkoumóní hospodaření byla územním

celkem k 31. 12. 2018 akceptována.

c.

UPOZORNĚNÍ Na pŘÍpaonÁ RIZIKA
Na zrákladě zjištěnípodle ustanovení §10, odst. 2), písmene b) zákona 42012004 Sb., jsern

neidentifikoval žádná významná izlka, která by měla negativní dopad na hospodaření

územníhocelku v budoucnosti

D. poDÍL poIILEDÁvEK A z|ylzrů Na RozpočTU úzEMNírrocnr,Ku A
PODÍL ZASTAVENEHO MAJETKU NA CELKOVBVI MAJETKU ÚZnVrNÍrrO

cELKU

poIožka

A
B

c^lB%
B

clB%
D
E

DlE%

název položky v,ýpočtu
vymezení pohledávek (v tis. Kč)
vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)
výpočet podílu pohledávek na rozpočtu
vymezení závazků ( v tis. Kč)
vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)
v,ýpočet podíIu závazků na rozpočtu
vymezení zastaveného majetku (v tis. Kč)
vymezení majetku pro výpočet ukazatele (v tis. Kč)
výpočt podílu zastaveného majetku na celkovém majetku

hodnota
223,22

33283,05
o,67
1800,39

33283,05
5,4L
3,93

L5927I,t6
0,00

Noý algoritmus ýpočtu v souvislosti se změnou směrné účetníosnovy byl publikován
ve Zprávách ministerstya financí pro finančníorgány obcí a krajů číslo1/2018.

Z dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků se do uýpočtu zahrnují pouze závazlty a
pohledávlcy splatné v roce 2019.

K poMĚRu DLuHu úznnrNírrocELKu K pnŮuĚnu JEHo
pŘí.lvrůzA posLEDNí 4 RoI(y DLE zÁKoNA upRAvt]Jícírro

E. rrýnor

ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST
dluh

Zákon ě. 42012004 Sb., stanoví, abych ve své zprávé uvedl vlrok (vyjádření) o tom, že
územníhocelku nepřekročil 60% pruměru jeho příjmů za poslední čtyři roky.

V opačnémpřípadě jsem povinen uvést o kolik dluh uzemního celku překročil 60% pruměru

jeho příjmů za poslední čtyři roky.

Dluh územního celku k31. L2. 2018 nepřekročil 60 % pruměru jeho přijmŮ za

poslední čtyři rozpočtovéroky.

Místo a datum vyhotovení zprávy:

$ů&
^c,R.

V Havířově dne 30.4.2019

l /
----<-l
-4

Odpovědný auditor:
Ing. Jiří Turoň
číslooprárměnt 1907

-L:ú-

a{^*.}

l4ť1

Zpráva projednana sorgánem územníhocelku oprávněným jednat jeho jménem dne 30.4.
z019
Zprávapředana orgánu územníhocelku oprávněnému jednat jeho jménern dne30-4-20119

-fuV,
Ing. Jiří Turoň

-

auditor

Zpráva je sepsána ve

Příloha

A

Příloha B
Příloha D

j

vyhotoveních obsahuje
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a následující přílohy:

Přehled právních předpisů, jejíchžsoulad s přezkoumávaným hospodařením
auditor ověřil,
Detailní popis zjištěnéchyby a nedostatku podle § 10 ods.t 3 písm. b) zákonaé.
420l2a04 Sb.,
označení všech dokladů a jiných materiálů využitychpři přezkoumání
hospodaření
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Příloha A
Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor
ověřil

s

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně
následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

a) zákonem č. 128t2000 Sb., o obcích, ve znénípozdějšíchpředpisů a souvisejícími

b)

prováděcími právními předpisy:
o naíizetúm vlády 3712003 Sb., o odměnách zastupitelstev,
zákonem é. 250t2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoČtŮ, ve znění
pozdějšíchpředpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
o vyhláškou č. 32312002 Sb., o rozpočtovéskladbě, ve zlěni pozdějších
předpisů,
o vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajůpředkládaných
pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtůstátních fondů, rozpočtŮ
taemních samosprávných celků, rozpočtůdobrovolných svazků obcí a
rozpočtůRegionálních rad regionů soudržnosti, ve znénípozdějších předpisŮ,
kíerá provádí některá ustanovení zákona é. 21812000 Sb., o rozpočtoqých
pravidlech a o změně některych souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znértt po zděj

ších

předpi sů,

c) zákonem č. 563tt991 Sb., o účetnictví,ve znénípozdějších předpisŮ, a souvisejícími
prováděcími právními předpisy:
o vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí někíerá ustanovení zákona ě.
5631199| Sb., o účetnictví,ve znětú pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetníjednotky,
o vyhláškou č. 38312009 Sb., o účetníchzáznamech v technické formě
vybraných účetníchjednotek a jejich předávání do centrálního systánu
účetníchinformací státu a o požadavcích na technické a smíšenéformy
účetníchzá.znanlů (technická vyhláška o úěetníchzáznatrtech),
o česk]imi účetnímistandardy pro některé vybrané účetrdjednotky, které vedou
účetnictvípodle vyhlášky č.41012009 Sb., (701 až710),
o vyhláškou210l20I0 Sb., o inventaizaci majetku azávazků,
d) vyhláškol 220l2Ol3 Sb., o požadavcích na schvalovrání účetníchzávérek některých
vybraných účetníchj ednotek
e) zákonem č.13412016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek,
0 zákonem č.262t2006 Sb. Sb., zákoník práce, a souvisejícímiprováděcími právními
předpisy:

o

g)

nňzerlrm vlády

č. 56412006

Sb., o platoqých poměrech zaměstnancŮ ve

veřejných službách a správě, ve znění pozdějšíchpředpisů, provádějící některá
ustanovení zékona č. 26212006 Sb., zál<ottlk práce, ve znéni pozdějších
předpisů,
"
zákonem č. 23t2017 Sb.o o rozpoětové odpovědnosti a zákonem Č. 24l20L7 Sb., o
změně některých zékon'ův souvislosti s přijetím zákonao rozpočtovéodpovědnosti.

Příloha B
Detailní popis zjištěné chyby a nedostatku podle § 10 ods.t 3 písm. b) zákona č.42012004

Sb,

Územni celek se pruběžně zabýval svým rozpočtoqim hospodařením a příslušnéorgány e
prováděly znény rozpočtu rozpoětorlýani opatřeními. V roce 2018 bylo provedeno 60
rozpočtoqich opatření.
V §16, odst. 4) zákona 25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech územníchrozpočtŮ
vplatnán znénim je stanoveno: ,,(4) Rozpočtové opaření se provádí před provedením
rozpočtově nezajištěného yúdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného uýdaje lze
rozpočtové opatření provést pouze při živelnípohromě nebo havárii ohrožujícíživoty a
majetek, při plnění peněžnípovinnosti uloženépravomocným rozhodnutím, při obdržení
dotace před koncem kalendářního roku, nebo pokud se jedná o finančních prosředlE podle §
28 odst. ]2." Dne 27. 12.2018 rada obce schválila rozpočtová opatření číslo51 až 60.
Těmito rozpočtovýrni opatřeními bylo zajištěno i kqrtí některých výdajů zvýšením
rozpočtových příjmů. Při kontrole bylo zjištěno, že rozpočtová opatření číslo5t, 52, 56 a 57
byla provedena až po překročenívýdajů na příslušných paragrafech 2411,2321,3326 a 3632
a tato rozpočtová opatření v celkové wší202 000,-Kč tedy byla provedena ů po provedení
rozpočtového nezajištěných wýdajů.

Tímto postupem územni celkern nedodržel výše uvedené ustanovení zflkona o provádění
rozpočtových opatření před provedením rozpočtově nezaj ištěnéhovýdaj e.

Příloha D
Označenívšech dokladů a jiných materiálů využifých při přezkoumání hospodaření
Pč

Druh dokladu, dokumentu nebo

specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti

písemnosti

2a. Návrh rozpočtu na rok 2018

zasedání čísla22. až25, a L. a 2,. konaná v roce 2018 a 2].. konaná v roce
2Ot7 ke schválenírozpočtu na rok 2018
schůze čísla76. až94. a L. až 4, konané v roce 20].8
vwěše n od 4,L2,20I7 - 2t.12,2O17 schvá e n 20, t2. 2017

2b. střednědobý výhled rozpočtu

na rokv 2OI8 - 2O2O

2c. Rozpočtová opatření čísla

1 až 60 schválená příslušnými orgány obce

2d. Rozpočtovédoklady
Pověření radě obce k provádění
2e.
rozpočtových opatření

000001,00021, 00022

1a.

Usnesení z jednání zastupitelstva

1b. Usnesení z jednání rady

2f.

Rozpis rozpočtu

3a. Dokumentace k peněžnímfondům
3b.

4a. Uzavřené smlouvy
4b.

L2.2OI8

L280L304I/3
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK čís|o04243|2O17/DSH + dohoda
o narovnání ktéto smlouvě, závěrečnévyúčtováníprojektu ze dne 25,7.2OL8
Smlouva o poskytnutídotace z rozočtu MSK číslo05504/2018/Soc, závěrečné
vyúčtováníprojektu ze dne 16. L,2OL9
Finančnívypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2018 ze dne 24. I.
2019
Státní závěrečný účetza rok 2018 ze dne 24,L.20L9

5b.
5c.
5d.

6e.

o dílo na akci "Sanace kanalizace DN200 a DN300..." čísloWY209O{2O78 ze dne
9.5. 2018 + dodatek č. 1 ze dne 9.7.2018
o dílo na akci"opravy MK Nýdek" číslo20L8/o47/N227/s3249o ze dne 6.8.

o zřízení věcného břemene (obec povinná) číslo|V-L280L3789/VB4 a lV-

5a. Dokumentace k přijatým dotacím

6d.

rozpočet sociálního fondu obce na rok 2018 schválený dne2O.L2,2017
Statut Sociálního fondu ze dne 2.5,2O0L

c dílo na akci "Rekonstrukce ÚV N,ldek" ze dne 5,

4d.

6c.

oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2Ot8 ze dne 27, 12,20L7 zřízenéPO

2018

4c.

6b.

schválené ZO dne 30. ].0, 2006

Zásady pro tvrobu a pro poskytování půjček,příspěvků a darů ze sociálního
fondu obce ze dne 24. 11. 2006 ve zněnídodatků číslo1. až4, a Směrnice č. 12
"Zásady pro tvorbu a používáníSociálního fondu obce Nýdek"

3c.

5a,

l

Dokumentace k poskytovaným
dotacím

Smlouva o poskytnutíveřejné podpory číslo2l2O78, včetně vyúčtování
Smlouvy o poskytnutých dotacích čísla2L|2OL8, L8l20L8, 13l2OL8,8/20L8
včetně žádostío dotace a vyúčtování
Smlouva o poskytnutí dotace číslo2l2OL8, žádost o poskytnutí dotace a žádost
o změnu účeludotace

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nýdek číslo04008/2018/RRC
včetně závěrečného vyúčtování
ýeřeinoprávní smlouva o poskvtnutí NFV a dotace číslo2018/10

Pč
7a.

Druh dokladu, dokumentu nebo

specifikace dokIadu, dokumentu nebo písemnosti

písemnosti
Dokumentace

k

veřeiným zakázkám

malého rozsahu na akci: "Oprava kanalizace v obci Nýdek

podlimitníVZ na akci: "REKONSTRUKCE ÚV NÝDEK"

7b,

-

v osadě Gora"

8.

Finančnívýkaz Fin 2-t2 M

k 30.9.

2078ze dne ].2. 10. 2018 ak3t,t2,2OL8 ze dne 30.1. 2019

9.

Učetnízávěrka sestavená k 31.12.
20L8

ze dne

8,2,2019

10,

Ostatní účetnívýkazy

rozvaha a výkaz zisku a ztráty sestavené k 30,9. 2018

LIa. Hlavní kniha

za měsíc září 2OL8 a prosinec 2018

11b. Obratová předvaha

k

I2a.

Lzb,

I2c,
13.

L4a.
1,4b.

Plán inventur k inventarizaci majetku
a závazků k 31,.12, ZO1,8

lnventurní soupisy k účtůmmajetku a
závazků

k3I.I2,20L8

lnventarizačnízpráva k inventarizaci
majetku a závazků k 31.12.18
ÚčtovÝ rozvrh oro rok 2018
Platové výměry a výpočet praxe u

zaměstnanců osobní číslo
Zásady pro poskytování odměn

neuvolněnÝm členůmzo
Mzdové listy za rok 20].8 u
L4c,
zaměstnanců osobní číslo
Mzdové listy za rok 2018 členů
t4d.
zastupitelstva obce číslo
14e, Vnitřní předpisy k odměňování
15.

30,9. 20L8 a k 31.12,2018

ze

dne 10, 12.2018

J].3,

0

+

směrnice číslo8

19, 02L, o37, 042, 23L, 236,

ze dne 22,

3!I,

3 3

1, 336, 347, 349, 37 3, 389, 388, 403

1.20L9

platný k3t.L2,20L8

t32,3o9,3t8
ze dne 20.12.2OL7 a ze dne 31, 10. 2018

132,309,318

7,6,9,269,347
Vnitřní předpis k odměňování zaměstnanců platný od 1. 1. 2018

Účetnídoklady čísla:

].5a. k tvorbě a použitísociálního fondu

čísladokladů 500001 až 500044 k bankovnímu účtu19-3822870287lol00 Bv L
až L2 a denní výpisy 32 a 33

15b. pokladní doklady

240252 až 240442, 241L83 až 24t322, 24L993 až 242II9

15c. K bankovním operacím

předpis příjmů660056 až660438,660010 až66O020,660490 až 650503,
úhrady přúmů 600055 až 600108,600336 až 600359, 600743 až 600820,
výpisy z gÚ číslo2382078Llot00 č. 2t až 40, t22 až 739 a 224 až 24o
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Pč
15d.

Druh dokladu, dokumentu nebo

specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti

písemnosti

vúdaie oředois

15e, výdaje úhrady

43 až72, 27L až 327, 425 až 6LL, rok 2019 (1 až 61)
2OOO72 až2OOL28,2OO4O4 až2OO475,200778 až2OO867, rok 2019 (200001
až2OOO77|

15f.

2oo47 4, 220327, 200496, 220389, 200627

16b.

100050 ažLOOLL2,
evidence úřednídesky v letech 2oL7 a2oI8
výpisy z KN ze dne 4. t,2OI9 pro k.ú. Nýdek (LV 1, 394, L663, 678,3185) a
pro k,ú. Bystřice nad Olší(LV 3185)
Sdělení o počtu obyvatel obce k t,I.2OL4 a k 1. 1. 2018, informace o vývoji
počtu obyvatel na adrese

dokladv ke smlouvám
15s. dotace a daňové přúmy
L6a, ostatní dokumentace

16c.

m istopisy.c z/ pruv odce / obecl 64L2lnydek/pocet-obyvatel/
profi l zadavatele na adrese https://www. profi lzadavatele.cz/profi l-

https://www.
16d.
16e.
16f.
].5s.

zadavate lelo bec-nyde k_70/

server MF Státní pokladna monitor pro Obec Nýdek přehled hospodaření

2oL5,2oL6,20L7
internetové stránky obce http://www.nydek.cz/ a internetové stránky zřízené
po http://www,zsnydek.cz
seznam členůZO pro volební období 20t4 až 2018 a 20L8 až2022
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