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Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kozmice,
IČ 00849961 za rok 2019
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 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 25. 4. 2019.
Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 30. 6. 2019 bylo vykonáno dne 13. 8. 2019.
Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31. 12. 2019 bylo vykonáno dne 26. 5. 2020 kontrolní skupinou
ve složení:
Identifikační
Kontrolní skupina
Funkce
Pověření č.
karta č.
Ing. Blanka Gábová
Ing. Pavla Frydrychová

kontrolor pověřený řízením
kontrolor

506/03/2019
507/03/2019

Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2019 dne 26. 7. 2019.
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 26. 5. 2020.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
- Ing. Petr Kozák, starosta
- Žaneta Burečková, 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 operacích:
- investiční akce obce: "Rekonstrukce kulturního domu v Kozmicích - Vzduchotechnika", „přestavba
sportovní hasičské motorové stříkačky PS 12“, „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce
Kozmice“
- výkon zřizovatelských funkcí vůči příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Kozmice.

Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti, uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“.
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A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2019
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 2019 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 0,00)
 podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0,00)
 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0,10 %
1,59 %
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. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2018
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.
Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
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Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy,
jsou uvedeny v Seznamu předložených dokumentů.
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.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu.

Datum vyhotovení: 26. 5. 2020

Zprávu zpracovaly:
Ing. Blanka Gábová,
kontrolor pověřený řízením

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Pavla Frydrychová,
kontrolor

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
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Seznam předložených dokumentů:
investiční akce obce
- stavební akce "Rekonstrukce kulturního domu v Kozmicích - Vzduchotechnika":
- směrnice - vnitřní předpis č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek účinná ode dne 1. 11. 2009,
- výzva k podání nabídky ze dne 21. 1. 2019, usnesení rady obce č. 6/1 ze dne 21. 1. 2019 - schválení
výzvy a uchazečů, 3 ks nabídek, zpráva o otevírání hodnocení nabídek ze dne 11. 2. 2019, oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12. 2. 2019, smlouva o dílo ze dne 12. 2. 2019 uzavřená
s vybraným uchazečem KLIMCO, s.r.o. ve výši Kč 360.450,- bez DPH (Kč 436.144,50 s DPH), usnesení
ze zasedání rady obce č. 8/7 ze dne 11. 2. 2019 - schválení uzavření smlouvy na základě výběrového
řízení, dodatek č. 1. ze dne 12. 2. 2019 - změna termínu předání na 12. 4. 2019 z důvodu překážky
na straně zadavatele, protokol o předání klimatizací TOSHIBA do provozu ze dne 10. 4. 2019, účetní
doklad č. 1900153 ze dne 10. 4. 2019 (předpis faktury), a č. 55 ze dne 16. 4. 2019 (platba), č. 41903
ze dne 10. 4. 2019 (zařazení do užívání), inventární karta majetku č. 60201, účetní doklad č. 9103
ze dne 8. 4. 2019 (faktura za zpracování žádosti a administraci veřejné zakázky malého rozsahu),
- žádost o poskytnutí dotace ze dne 8. 1. 2019, usnesení ze zasedání rady obce č. 4/7 schválení žádosti
a pověření firmy jkgrant na kompletní administraci projektu, smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje č. 01235/2019/RRC ze dne 25. 4. 2019 na investiční dotaci ve výši
Kč 140.000,- (max 38,89 %) na "Rekonstrukci Kulturního domu v Kozmicích - vzduchotechnika"
s vyúčtováním do 20. 1. 2020, usnesení zastupitelstva obce č. 2/3 ze dne 4. 3. 2019 - schválení
smlouvy, závěrečné vyúčtování projektu ze dne 7. 6. 2019 ve výši Kč 140.000,- z celkových
Kč 360.450,-, účetní doklad č. 66 ze dne 14. 5. 2019 (přijetí zálohy na dotaci), č. 61901 ze dne
7. 6. 2019 (vyúčtování dotace a zrušení dohadu) a č. 88 ze dne 27. 6. 2019 (přijetí 2. splátky dotace),
41902 ze dne 10. 4. 2019 (vytvoření dohadu na dotaci), schválený rozpočet obce na rok 2019 - příjem
pol. 4222, výdej OdPa 2141 pol. 6121,
-

investiční akce: „přestavba sportovní hasičské motorové stříkačky PS 12“:
- vnitřní předpis 1/2019 o zadávání veřejných zakázek schválený usnesením zastupitelstva obce ze dne
9. 3. 2019 bod č. 4,
- inventární karta majetku č. 47 ve výši Kč 254.100,- - sportovní hasičská motorová stříkačka PS 12,
účetní doklad č. 919214 ze dne 21. 9. 2019 (zařazení do majetku), č. 9269 ze dne 19. 9. 2019 (předpis
faktury) a č. 127 ze dne 20. 9. 2019 (úhrada faktury),
- cenová nabídka ze dne 12. 9. 2019, objednávka ze dne 18. 9. 2019, usnesení rady obce č. 21/5
ze dne 18. 9. 2019 - schválení cenové nabídky a sjednání prací,

-

stavební akce: „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Kozmice“:
- směrnice č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválená zastupitelstvem obce
dne 20. 10. 2019,
- usnesení rady obce ze dne 18. 2. 2019 - schválení akce a zadání zakázky 3 firmám,
- výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 27. 2. 2019, rozhodnutí zadavatele
o jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise schválené usnesením zastupitelstva
obce dne 21. 1. 2019, čestná prohlášení členů hodnotící komise ze dne 20. 3. 2019, protokol
o otevírání obálek s nabídkami ze dne 20. 3. 2019, protokol o jednání členů hodnotící komise ze dne
20. 3. 2019, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 3. 2019, rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky ze dne 20. 3. 2019, usnesení rady obce ze dne 20. 3. 2019 - schválení vybraného
uchazeče a uzavření smlouvy,
- smlouva o dílo ze dne 29. 3. 2019 uzavřená s vybraným uchazečem ČEZ Energetické služby, s.r.o.
na dodávku a montáž veřejného osvětlení v obci Kozmice v hodnotě Kč 1.985.388,96 bez DPH
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(Kč 2.402.320,64 s DPH), zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele ode dne 1. 4. 2019, předávací
protokol ze dne 28. 8. 2019,
- účetní doklady č. 81905 ze dne 12. 9. 2019 (tvorba dohadné položky k fakturaci), č. 81906 ze dne
28. 8. 2019 (zařazení do užívání), č. 9274 ze dne 26. 9. 2019 (předpis faktury) a č. 10131 ze dne
11. 10. 2019 (úhrada faktury), zveřejnění skutečně uhrazené ceny na profilu veřejného zadavatele,
- sestava výpis zápisů pro účet 042.0014, inventární karta majetku č. 102136 - technické zhodnocení
veřejného osvětlení v hodnotě Kč 2.568.504,05,
- registrace akce snížení energetické náročnosti VO obce Kozmice 122D221009212 ze dne 12. 2. 2019
ve výši Kč 1.098.080,- (z celkových Kč 2.196.161,-), sestava 1a_soupiska faktur ze dne 7. 11. 2019,
finanční vypořádání dotace ze dne 7. 11. 2019 ve výši Kč 1.084.147,-, účetní doklady č. 10117 ze dne
16. 5. 2019 (záloha na dotaci), č. 81905 ze dne 12. 9. 2019 (zaúčtování dohadu na dotaci),
výkon zřizovatelských funkcí
- oznámení o stanovení závazného ukazatele na rok 2019 zřízené příspěvkové organizaci Základní škola
a mateřská škola Kozmice, okres Opava, p.o., závazný ukazatel schválen v rámci rozpočtu obce na rok
2019 - usnesení č. 1/8 ze dne 17. 12. 2019,
- protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018 příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
Kozmice, okres Opava, p.o., usnesení rady obce č. 10/4 ze dne 4. 3. 2019,
- pověření k provedení kontroly ze dne 12. 2. 2019, protokol z veřejnoprávní kontroly na místě
provedené dne 26. 2. 2019 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Kozmice, okres
Opava, p.o. ze dne 11. 3. 2019, protokol o realizaci nápravných opatření ze dne 12. 4. 2019,
- rozpočet školy na rok 2019 schválený radou obce č. 11/3 ze dne 20. 3. 2019, zveřejnění elektronickým
způsobem ode dne 26. 3. 2019,
- střednědobý výhled rozpočtu školy sestavený do roku 2022 schválený radou obce č. 11/4 dne
20. 3. 2019, zveřejnění elektronickým způsobem ode dne 26. 3. 2019.
Ostatní písemnosti:
výkazy
- výkaz FIN 2-12 M rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha rozvahy a obratová předvaha k 30. 6. 2019,
- výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2019, rozvaha k 31. 12. 2019, příloha rozvahy k 31. 12. 2019, výkaz zisku
a ztráty k 31. 12. 2019,
rozpočet, závěrečný účet a účetní závěrka obce
- návrh rozpočtu obce na rok 2019, zveřejnění návrhu rozpočtu obce na úřední desce obce ve dnech
30. 11. - 18. 12. 2018, schválený rozpočet obce na rok 2019, usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
č. 1/7 ze dne 17. 12. 2018 – schválení rozpočtu obce, zveřejnění schváleného rozpočtu obce na rok
2019 elektronickým způsobem,
- střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 schválený zastupitelstvem obce dne
18. 9. 2017, zveřejnění schváleného střednědobého výhledu obce elektronickým způsobem,
- návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018
na úřední desce obce ve dnech 23. 5. - 11. 6. 2019, usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/4
ze dne 10. 6. 2019, zveřejnění schváleného závěrečného účtu obce za rok 2018 elektronickým
způsobem,
- schválení účetní závěrky obce za rok 2018 - usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/3 ze dne
10. 6. 2019,
- hlavní kniha za období 12/2019,
- plán inventur na rok 2019 schválený usnesením rady obce č. 23/8 ze dne 4. 12. 2019, inventarizační
zpráva za rok 2019 ze dne 29. 1. 2020,
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nakládání s nemovitým majetkem
- nájemní smlouva uzavřená dne 2. 7. 2019 s fyzickou osobou na pronájem místnosti v budově č.p. 60
v k.ú. Kozmice, usnesení rady obce dne 1. 7. 2019 – schválení smlouvy, záměr pronájmu schválen
usnesení rady obce ze dne 10. 6. 2019 – schválení záměru pronájmu, zveřejnění záměru pronájmu
nemovitosti na úřední desce obce ve dnech 11. 6. - 27. 6. 2019,
- kupní smlouva ze dne 12. 7. 2019 uzavřená s kupujícím GasNet s.r.o. na prodej pozemku 872/2
v k.ú. Kozmice, záměr prodeje zveřejněný na úřední desce obce ve dnech 21. 12. 2018 - 7. 1. 2019,
usnesení zastupitelstva obce č. 3/5 ze dne 10. 6. 2019, znalecký posudek č. 2018/177 ze dne
27. 7. 2018, účetní doklady č. 121806 ze dne 17. 12. 2018 (zaúčtování reálné hodnoty), č. 71903
ze dne 12. 7. 2019 (předpis smlouvy), č. 71905 ze dne 30. 7. 2019 (návrh na vklad do katastru
nemovitostí), č. 101901 ze dne 11. 9. 2019 (zpětvzetí návrhu), č. 101907 ze dne 21. 10. 2019 (návrh
na vklad do katastru nemovitostí), účetní doklad č. 179 ze dne 9. 12. 2019 (úhrada smlouvy),
oznámení o vyznačení plomby na pozemku parc. č. 872/2 ze dne 21. 10. 2019,
hospodaření s movitým majetkem
- zařazení majetku - klimatizace nástěnná vnitřní 4ks a klimatizace nástěnná venkovní 1ks na základě
protokolu o předání ze dne 15. 5. 2019, účetní doklad č. 51903 ze dne 15. 5. 2019, inventární
č. 1300231, 1300232, 1300233, 1300234 a 13210,
odměňování zastupitelstva obce
- mzdové listy členů zastupitelstva obce os. č. 148, 248, 282, 136, 146, 318, 308, 319, 354, 353, 251
za období 1-7/2019,
veřejnosprávní smlouvy – poskytnuté dotace
- veřejnoprávní smlouva č. 4/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ze dne 1. 2. 2019 uzavřená
s TĚLOVÝCHOVNOU JEDNOTOU SOKOL KOZMICE, z.s. ve výši Kč 505.000,- na rozvoj tělovýchovy
a sportu, dotace schválena zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2018, zveřejnění smlouvy na úřední
desce obce dne 12. 2. 2019, žádost o poskytnutí dotace ze dne 22. 10. 2018, finančně kryto v rámci
schváleného rozpočtu pro rok 2019 (Od Pa 3419 Pol. 5222), účetní doklad č. 16 ze dne 1. 2. 2019
(platba zálohy),
- veřejnoprávní smlouva č. 2/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ze dne 1. 2. 2019 uzavřená
s organizací CHARITA HLUČÍN ve výši Kč 25.000,- na činnost charitní pečovatelské služby pro občany
trvale žijící v obci, dotace schválena zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2018, žádost z dne 20. 11. 2018,
finančně kryto v rámci schváleného rozpočtu OdPa 4349 pol. 5223, účetní doklad č. 16 ze dne
1. 2. 2019 (platba zálohy),
- finanční vyúčtování dotace ve výši Kč 25.000,- poskytnuté CHARITĚ HLUČÍN ze dne 10. 12. 2019,
účetní doklad č. 121902 ze dne 10. 12. 2019 - vyúčtování dotace a zúčtování dotace,
- finanční vyúčtování dotace ve výši Kč 505.000,- poskytnuté Tělovýchovné jednotě SOKOL Kozmice, z.s.
ze dne 31. 12. 2019, účetní doklad č. 121941 ze dne 31. 12. 2019 - vyúčtování dotace a zúčtování
dotace,
sociální fond obce
- rozpočet sociálního fondu na rok 2019, schválený v rámci rozpočtu obce na rok 2019 usnesením
ze zasedání zastupitelstva obce č 1/8 ze dne 17. 12. 2018,
- příloha č. 2 - způsob placení stravného s účinností od 1. 1. 2019, schváleno zastupitelstvem obce dne
21. 1. 2019,
- inventurní soupis k účtu 419 k 31. 12. 2019 ze dne 16. 1. 2020.
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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.
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