
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

 

MINISTERSTVO FINANCÍ 
odbor 17 – Kontrola 

 

 
PID: MFCRCXEAZV 

Č. j.: MF-19772/2021/1703-25 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření 
Moravskoslezského kraje za rok 2021 

  

 
 
 
 

 

mailto:podatelna@mfcr.cz


Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření strana 2 / 7 
 

Shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření 
 
Ustanovení 

zákona 
č. 420/2004 

Sb. 
Předmět přezkoumání Výsledek  

přezkoumání 

§ 2 odst. 1 
písm. a) 

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, 
týkajících se rozpočtových prostředků A 

§ 2 odst. 1 
písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů A 
§ 2 odst. 1 
písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku A 

§ 2 odst. 1 
písm. d) 

peněžní operace, týkající se sdružených prostředků 
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více 
územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 
právnickými nebo fyzickými osobami 

A 

§ 2 odst. 1 
písm. e) 

finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních 
předpisů o účetnictví A 

§ 2 odst. 1 
písm. f) 

hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými 
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí 
poskytnutými na základě mezinárodních smluv 

A 

§ 2 odst. 1 
písm. g) 

vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným 
rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám 

A 

§ 2 odst. 2 
písm. a) 

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního 
celku A 

§ 2 odst. 2 
písm. b) 

nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří 
územní celek A 

§ 2 odst. 2 
písm. c) 

zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou 
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle 
zvláštního právního předpisu 

A 

§ 2 odst. 2 
písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi A 
§ 2 odst. 2 
písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob A 
§ 2 odst. 2 
písm. f) 

zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích 
osob A 

§ 2 odst. 2 
písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku A 
§ 2 odst. 2 
písm. h) účetnictví vedené územním celkem A 

§ 2 odst. 2 
písm. i) 

ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů 
za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu 
upravujícího rozpočtovou odpovědnost 

A 

 
A … nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
B … byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod C 
C … byly zjištěny nedostatky dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 
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Přezkoumání hospodaření (dále také „přezkoumání“) bylo vykonáno na základě 
ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 420/2004 Sb.“) 
 
Přezkoumávající orgán: Ministerstvo financí, odbor 17 – Kontrola 
 
Přezkoumaný územní celek:  Moravskoslezský kraj (dále také „kraj“) 
 
Předmět kontroly: přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. 
 
Přezkoumané období: rok 2021 
 
Zahájení přezkoumání hospodaření:  
Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 1. 7. 2021 doručením oznámení 
v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“), ve 
spojení s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.,  
č. j. MF-19772/2021/1703-2 ze dne 1. 7. 2021. 
 
Přezkoumání hospodaření vykonáno: 
 

1. dílčí přezkoumání hospodaření od 13. 9. 2021 do 24. 9. 2021 
2. dílčí přezkoumání hospodaření od 7. 2. 2022 do 11. 2. 2022 a od 28. 2. 2022 
do 4. 3. 2022 

v místě určeného výkonu služby zaměstnanců Ministerstva financí (kancelářské 
prostory, popřípadě jiné místo výkonu služby sjednané na základě příslušných dohod 
s jednotlivými zaměstnanci); jednání mezi zaměstnanci Ministerstva financí 
a zástupci přezkoumávaného subjektu, včetně zajišťování podkladové dokumentace, 
probíhalo dálkově s využitím informačních technologií a telekomunikačních nástrojů. 
  

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na základě pověření k přezkoumání 
hospodaření vydaného ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. 
a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. ředitelem odboru 17 – Kontrola, pod 
č. j. MF-19772/2021/1703-3 dne 1. 7. 2021, včetně dodatku č. 1 ze dne 4. 1. 2022. 
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Přezkoumání hospodaření vykonali: 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Mgr. Ivana Smolková 
kontroloři: Ing. Iveta Králová  
 Ing. Ivana Lagová 
 Ing. Hana Linhartová 
 Ing. Tomáš Sládeček 
  
Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření 
Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření kraje, tvořící 
součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
vymezené ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. a dále údaje vymezené 
ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž výčet je uveden na str. 2 ve 
shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření. 

Předměty přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 3 zákona 
č. 420/2004 Sb. přezkoumávány z hlediska: 

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména 
předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich 
majetkem, o účetnictví a o odměňování,  

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci 

a podmínek jejich použití, 
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

Přezkoumání hospodaření kraje bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se 
zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly 
z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného 
úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení 
rizikovosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí 
a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení 
přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet 
konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování 
vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je 
obsahem přílohy A návrhu zprávy, která je jeho nedílnou součástí. Míru ujištění 
vycházející ze závěrů tohoto návrhu zprávy o přezkoumání hospodaření je nezbytné 
vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, 
že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou 
podrobně popsány v další části návrhu zprávy. 

 
Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo ověřováno dodržování povinností 
vyplývajících zejména z právních předpisů uvedených v příloze B, která je nedílnou 
součástí návrhu zprávy. 
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Zaměření přezkoumání hospodaření  
Přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2021 se detailně 
zabývalo zejména: 

˗ kontrolou provádění řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), v platném znění, se zaměřením na procesy vedoucí k vynakládání 
veřejných výdajů v souladu se zásadami účelnosti, hospodárnosti 
a efektivnosti na kontrolním vzorku v celkové hodnotě 1 511 309 611,11 Kč 
včetně DPH, 

˗ kontrolou realizace výběrových a zadávacích řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se 
zaměřením na kontrolu postupu zadavatele ve smyslu dodržení zásad 
transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a přiměřenosti, na 
kontrolním vzorku veřejných zakázek v celkové hodnotě 30 851 526,36 Kč bez 
DPH1, 

˗ kontrolou dodržování povinností stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a kontrolou 
správnosti zachycení vybraných operací v rozpočtu dle vyhlášky 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 

˗ kontrolou správnosti, úplnosti a průkaznosti zachycení vybraných 
hospodářských operací v účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění, a souvisejících předpisech upravujících oblast účetnictví, 

˗ analýzou procesů vedoucích k výběru žadatelů o dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje – individuální, název projektu „Podpora sportu 
v Moravskoslezském kraji 2021 “ na kontrolním vzorku 1 žádosti v celkové 
hodnotě 30 000 000,00 Kč a dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – 
individuální, název projektu „Provoz Protialkoholní záchytné stanice“ na 
kontrolním vzorku 1 žádosti v celkové hodnotě 11 000 000,00 Kč, 

˗ analýzou procesů vedoucích k výběru žadatelů o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci z Fondu sociálních služeb na kontrolním vzorku 2 žádostí v celkové 
hodnotě 26 242 000,00 Kč. 

˗ kontrolou poskytnutí úvěru z Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na 
kontrolním vzorku 2 žádostí v celkové hodnotě 60 879 867,52 Kč. 

˗ kontrolou poskytování dotací u 4 smluv, z toho včetně kontroly procesu 
vyúčtování a vypořádání u 2 smluv v celkové hodnotě 55 502 000,00 Kč bez 
DPH. 

˗ kontrolou procesu inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021, ověření 
účetní závěrky k 31. 12. 2021 

                                                 
1 Jedná se o součet předpokládaných hodnot veřejných zakázek 
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Kontrola plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků 
zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 
Kontrola opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků nebyla provedena, neboť dle 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyly v předcházejících 
obdobích zjištěny chyby a nedostatky.  
 
 
Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2021 
Při dílčích přezkoumáních hospodaření kraje nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.  
 
 

Závěr  
Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2021, vykonaného 
ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky. 
Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 
Sb. 
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 
4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
 
Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za 
rok 2021 
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku 
na celkovém majetku kraje:  
 
a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje 0,67 % 
b) podíl závazků na rozpočtu kraje 2,90 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje 0 % 
 
Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za 
rok 2021 
 
Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
 
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 255/2012 Sb. bylo uplynutí lhůty pro podání písemného stanoviska k návrhu 
zprávy dne 5. 4. 2022. 
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Praha  
 
Podpisy kontrolorů: 
 
Ing. Mgr. Ivana Smolková  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 
Ing. Iveta Králová   

 

Ing. Ivana Lagová  

 

Ing. Hana Linhartová  

 

Ing. Tomáš Sládeček  

 

 
 
 
Přílohy 
A – Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání 

hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2021 
B – Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání 

hospodaření ověřováno 
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Příloha A – k č. j. MF-19772/2021/1703-25 
 
Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření 
Moravskoslezského kraje za rok 20211 
 
Druh písemnosti Popis písemnosti 
Bankovní výpis Bankovní výpis č. 124 ze dne 28. 6. 2021 z účtu  

č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 144 ze dne 28. 7. 2021 
z účtu č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 46 ze dne 
30. 7. 2021 z bankovního účtu č. 27-1650676349/0800, bankovní 
výpis č. 83 ze dne 30. 4. 2021 z účtu č. 27-1650676349/0800, 
bankovní výpis č. 100 ze dne 25. 5 2021 z účtu  
č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 182 ze dne 18. 12. 2020 
z účtu č. 190086-1650676349/0800, bankovní výpis č. 186 ze dne 
29. 12. 2020 z účtu č. 190086-1650676349/0800, bankovní výpis 
č. 21 ze dne 5. 2. 2021 z účtu č. 190086-1650676349/0800, bankovní 
výpis č. 55 ze dne 16. 4. 2021 z účtu č. 190086-1650676349/0800, 
bankovní výpis č. 34 ze dne 1. 3. 2021 z účtu  
č. 190086-1650676349/0800, bankovní výpis č. 39 ze dne 9. 3. 2021 
z účtu č. 190086-1650676349/0800, bankovní výpis č. 42/2021 
ze dne 27. 4. 2021 z účtu č. 1002520362/2700, bankovní výpis 
č. 5/2021 ze dne 10. 2. 2021 z účtu č. 2112819765/2700, bankovní 
výpis č. 21/2021 ze dne 1. 6. 2021 z účtu č. 2112819765/2700, 
bankovní výpis č. 51/2021 ze dne 13. 5. 2021 z účtu 
č. 1002520362/2700, bankovní výpis č. 57/2021 ze dne 24. 5. 2021 
z účtu č. 1002520362/2700, bankovní výpis č. 108/2021 ze dne 
30. 8. 2021 z účtu č. 1002520362/2700, bankovní výpis č. 6/2021 
ze dne 18. 2. 2021 z účtu č. 2112819765/2700, bankovní výpis 
č. 28/2021 ze dne 10. 6. 2021 z účtu č. 2112819765/2700, bankovní 
výpis č. 83 ze dne 30. 4. 2021 z účtu č. 27-1650676349/0800, 
bankovní výpis č. 103 ze dne 28. 5. 2021 z účtu  
č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 126 ze dne 30. 6. 2021 
z účtu  
č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 83 ze dne 30. 4. 2021 
z účtu  
č. 27-1650676349/0800, Bankovní výpis č. 82 ze dne 29. 4. 2021 
z účtu  
č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 103 ze dne 28. 5. 2021 
z účtu  
č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 102 ze dne 27. 5. 2021 
z účtu  
č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 127 ze dne 1. 7. 2021 
z účtu  
č. 27-1650676349/0800 

 Bankovní výpis č. 161 ze dne 20. 8. 2021 z účtu  
č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 184 ze dne 22. 9. 2021 

                                                            
1 Seznam dokladů a materiálů představuje prostý výčet dokumentů, které měla kontrolní skupina v rámci 

přezkoumání hospodaření k dispozici pro účely svého šetření. Způsob a rozsah využití jednotlivých dokladů a materiálů 
v rámci přezkoumání hospodaření se lišil v závislosti na konkrétních oblastech, které byly předmětem detailního šetření, 
a dále v závislosti na kontrolních metodách, které byly v rámci přezkoumání zvoleny. 
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z účtu č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 205 ze dne 
22. 10. 2021 z účtu č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 224 ze 
dne 22. 11. 2021 z účtu č. 27-1650676349/0800 , bankovní výpis 
č. 246 ze dne 22. 12. 2021 z účtu č. 27-1650676349/0800, bankovní 
výpis č. 194 ze dne 7. 10. 2021 z účtu č. 27-1650676349/0800, 
bankovní výpis č. 216 ze dne 9. 11. 2021 z účtu  
č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 231 ze dne 1. 12. 2021 
z účtu č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 250 ze dne 
29. 12. 2021 z účtu č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 96  
ze dne 2. 6. 2021 z účtu č. 94-15827691/0710, bankovní výpis č. 17 
ze dne 2. 2. 2022 z účtu č. 94-15826761/0710, bankovní výpis č. 18 
ze dne 3. 2. 2022 z účtu č. 94-15826761/0710, bankovní výpis č. 19 
ze dne 4. 2. 2022 z účtu č. 94-15826761/0710, bankovní výpis č. 15 
ze dne 31. 1. 2022 z účtu č. 94-15826761/0710, bankovní výpis č. 26 
ze dne 15. 2. 2022 z účtu č. 94-15826761/0710, bankovní výpis č. 16 
ze dne 1. 2. 2022 z účtu č. 94-15826761/0710, bankovní výpis č. 7  
ze dne 19. 1. 2022 z účtu č. 94-15826761/0710, bankovní výpis č. 24 
ze dne 11. 2. 2022 z účtu č. 94-15826761/0710, bankovní výpis č. 1 
ze dne 23. 8. 2021 z účtu č. 60011-1650676349/0800, bankovní výpis 
č. 3 ze dne 22. 9. 2021 z účtu č. 60011-1650676349/0800, bankovní 
výpis č. 9 ze dne 28. 12. 2021 z účtu č. 60011-1650676349/0800, 
bankovní výpis č. 103 ze dne 28. 5. 2021 z účtu  
č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 240 ze dne 14. 12. 2021 
z účtu č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 105 ze dne 
1. 6. 2021 z účtu č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 213  
ze dne 4. 11. 2021 z účtu č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis  
č. 198 ze dne 13. 10. 2021 z účtu č. 27-1650676349/0800, bankovní 
výpis č. 143 ze dne 2. 9. 2021 z účtu č. 1650676349/0800, bankovní 
výpis č. 150 ze dne 14. 9. 2021 z účtu č. 1650676349/0800, bankovní 
výpis č. 152 ze dne 23. 11. 2021 z účtu  
č. 2106597481/2700, bankovní výpis č. 16 ze dne 31. 1. 2022 z účtu 
č. 2106597481/2700, bankovní výpis č. 156 ze dne 29. 11. 2021  
z účtu č. 2106597481/2700, bankovní výpis č. 15 ze dne 28. 1. 2022 
z účtu č. 2106597481/2700, bankovní výpis č. 159 ze dne 
29. 10. 2021 z účtu č. 190086-1650676349/0800, bankovní výpis  
č. 18/2021 ze dne 19. 5. 2021 z účtu č. 2112514953/2700, bankovní 
výpis č. 37/2021 ze dne 4. 11. 2021 z účtu č. 2112514953/2700, 
bankovní výpis č. 189 ze dne 28. 12. 2021 k účtu č. 190086-
1650676349/0800, bankovní výpis č. 212 ze dne 3. 11. 2021 z účtu  
č. 27-1650676349/0800, bankovní výpis č. 75 ze dne 19. 5. 2021 
z účtu č. 40096-15826761/0710, bankovní výpis č. 80 ze dne 
27. 5. 2021 z účtu č. 40096-15826761/0710, bankovní výpis č. 107  
ze dne 13. 7. 2021 z účtu č. 40096-15826761/0710, bankovní výpis 
č. 114 ze dne 22. 7. 2021 z účtu č. 40096-15826761/0710, bankovní 
výpis č. 125 ze dne 16. 8. 2021 z účtu č. 40096-15826761/0710, 
bankovní výpis č. 128 ze dne 26. 8. 2021 z účtu  
č. 40096-15826761/0710, bankovní výpis č. 139 ze dne 13. 9. 2021 
z účtu č. 40096-15826761/0710, bankovní výpis č. 146 ze dne 
23. 9. 2021 z účtu č. 40096-15826761/0710, bankovní výpis č. 171  
ze dne 5. 11. 2021 z účtu č. 40096-15826761/0710, bankovní výpis 
č. 176 ze dne 12. 11. 2021 z účtu č. 40096-15826761/0710, bankovní 
výpis č. 178 ze dne 16. 11. 2021 z účtu č. 40096-15826761/0710, 
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bankovní výpis č. 8 ze dne 19. 1. 2022 z účtu č. 40096-
15826761/0710, bankovní výpis č. 16 ze dne 1. 2. 2022 z účtu 
č. 40096-15826761/0710, bankovní výpis č. 226 ze dne 10. 12. 2021 
z účtu č. 94-15826761/0710, bankovní výpis č. 229 ze dne 
15. 12. 2021 z účtu č. 94-15826761/0710, bankovní výpis č. 31 ze 
dne 23. 2. 2022 z účtu č. 94-15826761/071, bankovní výpis č. 234 ze 
dne 22. 12. 2021 z účtu č. 94-15826761/0710 , bankovní výpis  
č. 236 ze dne 27. 12. 2021 z účtu č. 94-15826761/0710, 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

VZ "„Komplexní realizace expozic lesnictví s využitím zobrazovacích 
technologií AR a VR v prostorách zámku Bruntál a Kosárna Karlovice 
II.“ - Požadavek na uskutečnění podlimitní/nadlimitní veřejné zakázky 
„Komplexní ealizace expozic lesnictví s využitím zobrazovací 
technologie AR a VR v prostorách Zámku Bruntál a Kosárna 
Karlovice ze dne 8. 9. 2020, Stanovení předpokládané hodnoty.xls,  
e-mail ze dne 5. 10. 2020 – expozice lesnictví - od vedoucí oddělení 
kultury a projektů, Expozice lesnictví – zdůvodnění akce ze dne 
30. 8. 2021, Dopis čj. MSK 129716/2020 ze dne 14. 10. 2020 
adresovaný MT Legal s.r.o. ve věci Výpis z usnesení 97 schůze rady 
kraje konané dne 12. 10. 2020, Plná moc č. 185/2017/H ze dne 
15. 10. 2017, Plná moc č. 036/2018/H ze dne 1. 6. 2018, Výzva ze 
dne 25. 10. 2020, Zadávací dokumentace ze dne 25. 10. 2020 včetně 
příloh 1 - 4, Projektová dokumentace, Zápis z prohlídky místa plnění 
(v prostorách Kosárny v Karlovicích ve Slezsku) ze dne 4. 11. 2020, 
Zápis z prohlídky místa plnění (v prostorách Zámku Bruntál) ze dne 
4. 11. 2020, Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, podněty ke 
změně zadávací dokumentace ze dne 5. 11. 2020 doručené 
společností Futured apps s.r.o., Žádost z 10. 11. 2020 – dotaz 
společnosti Full Capacity s.r.o., Vysvětlení, změna nebo doplnění 
zadávací dokumentace ze dne 11. 11. 2020, Žádost o vysvětlení ZD 
zakázky ze dne 18. 11. 2020 doručené společností Full CapaCity 
s.r.o., Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace ze 
dne 23. 11. 2020, Seznam podaných nabídek ve lhůtě pro podání 
nabídek ze dne 4. 12. 2020, Strukturovaná data podání, dokument 
„podání nabídek NEN.pdf“Čestné prohlášení o neexistenci střetu 
zájmů a zachování mlčenlivosti ze dne 4. 12. 2020, Čestné 
prohlášení ke střetu zájmů ze dne 4. 12. 2020, Informace z NEN ze 
dne 15. 1. 2021 od společnosti PROFURE TECHNOLOGIES s.r.o., 
Protokol o otevírání nabídek ze dne 4. 12. 2020, e-mail ze dne 
5. 2. 2021 – Jednání hodnotící komise dne 9. 2. 2021, Čestné 
prohlášení ke střetu zájmů ze dne 9. 2. 2021, e-mail ze dne 
9. 2. 2021 – Komplexní realizace expozic lesnictví vy užitím 
zobrazovacích technologií AR a VR v prostorách zámku Bruntál 
a Kosárna, Protokol z 1. jednání hodnotící komise ze dne 9. 2. 2021, 
Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 9. 2. 2021, Žádost o písemné 
objasnění předložených informací a dokladů a jejich doplnění ze dne 
9. 2. 2021 adresovaná na společnost Yord s.r.o., Objasnění 
předložených informací a dokladů a jejich doplnění společnost Yord 
s.r.o. ze dne 10. 2. 2021, e-mail ze dne 10. 2. 2021 Žádost o ověření 
referenční zakázky, adresováno na ŠKODA Auto, a.s., e-mail ze dne 
10. 2. 2021 odpověď na Žádost o ověření referenční zakázky, 
od společnosti ŠKODA Auto, a.s., e-mail ze dne 15. 2. 2021 Jednání 
hodnotící komise dne 18. 2. 2021, e-mail ze dne 18. 2. 2021 
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Komplexní realizace expozic lesnictví  
využitím zobrazovacích technologií AR a VR v prostorách zámku 
Bruntál a Kosárna, Protokol z 2. jednání hodnotící komise ze dne 
18. 2. 2021, Výzva vybranému dodavateli k předložení údajů 
a dokladů ze dne 18. 2. 2021, adresováno společnosti Yord s.r.o., 
Výzva vybranému dodavateli k předložení údajů a dokladů II ze dne 
26. 2. 2021, Společnost Yord s.r.o. doložila před podpisem smlouvy - 
Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky ze dne 
3. 12. 2020, Čestné prohlášen ze dne 3. 12. 2020, Potvrzení FÚ pro 
hlavní město Praha ze dne 23. 2. 2021 o neexistenci daňových 
nedoplatků k 31. 12. 2020, Potvrzení o stavu závazků týkajících se 
pojistného, penále, pokuty a přirážky k pojistnému dle § 26e, zákon 
ač. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění ze dne 
24. 11. 2020, Čestné prohlášení o  bezdlužnosti organizace vůči 
orgánům státní správy, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního 
zabezpečení a vůči územním samosprávným celkům ze dne 
3. 12. 2020, Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném a penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ze 
dne 19. 11. 2020, Výpis z rejstříku trestů ze dne 2. 12. 2020, Výpis 
z rejstříku trestů ze dne 3. 12. 2020, Výpis z obchodního rejstříku ze 
dne 23. 2. 2021, Seznam významných zakázek, Objasnění 
předložených informací a dokladů, Čestné prohlášení o skutečném 
majiteli ze dne 23. 2. 2021, Pojistka – potvrzující uzavření pojistné 
smlouvy číslo 8074783616 vystavené společnosti ČSOB Pojišťovna, 
a.s., člen holdingu ČSOB ze dne 22. 2. 2021, Pojistka  
č. 8074783616 ze dne 22. 2. 2021 uzavřená se společností ČSOB 
Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, Čestné prohlášení ke střetu 
zájmů v rámci veřejné zakázky ze dne 3. 12. 2020, Výpis z Rejstříku 
trestů za společnost ze dne 26. 2. 2021. E-mail ze dne 1. 3. 2021 – 
Jednání hodnotící komise dne 4. 3. 2021, e-mail ze dne 4. 3. 2021 
Komplexní realizace expozic lesnictví s využitím zobrazovacích 
technologií AR a VR v prostorách zámku Bruntál a Kosárna Karlovice, 
Protokol ze 3. jednání hodnotící komise ze dne 4. 3. 2021, Nabídky 
uchazečů. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného 
dodavatele (§ 123 písm. b) zákona ze dne 22. 3. 2021, Oznámení 
výběru dodavatele dle ust. § 50 ze dne 22. 3. 2021, e-mail ze dne 
13. 4. 2021 Komplexní realizace expozic lesnictví s využitím 
zobrazovacích technologií AR a VR v prostorách zámku Bruntál 
a Kosárna Pojistná smlouva č. 8074783613 ze dne 22. 2. 2021 
(ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB (pojistitel), Yord s.r.o. 
(pojistník)). Pojistná smlouva č. 8075060028 ze dne 19. 4. 2021 
((ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB (pojistitel), Yord s.r.o. 
(pojistník)). Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení ze 
dne 3. 6. 2021. Písemná zpráva zadavatele ze dne 15. 6. 2021  
Jmenování výběrové komise č. j. MSK 28692/2021 ze dne 
17. 3. 2021 
Kalkulace hodnoty veřejné zakázky ze dne 19. 2. 2021 
Odůvodnění potřebnosti předmětu zakázky č. M006/21/V00005748 
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky č. j. MSK 46490/2021 ze 
dne 12. 4. 2021 
Požadavek na uskutečnění ostatní veřejné zakázky malého rozsahu 
ze dne 22. 2. 2021 
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Výzva k podání nabídky č. j. MSK 28688/2021 ze dne 17. 3. 2021 
 VZ "Pořízení detektorů a přenosného analyzátoru nebezpečných 

látek" - e-mail ze dne 5. 8. 2020 Průzkum trhu, e-mail ze dne 
5. 8. 2020 Průzkum trhu - odpověď,  
e-mail ze dne 6. 8. 2020 Průzkum trhu - odpověď, Dokument 
„Předpokládaná hodnota.docx“, Požadavek na uskutečnění 
podlimitní/nadlimitní veřejné zakázky „Pořízení detektorů 
a přenosného analyzátoru nebezpečných látek“ ze dne 4. 9. 2020, 
Plná moc č. 185/2017/H ze dne 25. 10. 2017, Rámcové dohoda na 
poskytování komplexních služeb č. 03711/2017/KŘ ze dne 
12. 10. 2017 v platném znění, F02 – Oznámení o zahájení 
zadávacího řízení ve VVZ: F2020-042358,  
e-mail ze dne 30. 11. 2020 – Věstník Veřejných Zakázek – 
Uveřejnění vyhlášení F2020-042358 ve VVZ, Oznámení o zahájení 
zadávacího řízení na dodávky v TED: 2020/S 235-579693, e-mail ze 
dne 2. 12. 2020 – 20-600385-001 – oznámení, Zadávací 
dokumentace ze dne 30. 11. 2020, Strukturovaná data podání, 
Čestné prohlášení ke střetu zájmů ze dne 5. 1. 2021, Čestné 
prohlášení o neexistenci střetu zájmů a zachování mlčenlivosti ze dne 
4. 12. 2020, Protokol o otevírání nabídek za dne 5. 1. 2021, Nabídka 
společnosti RMI, s.r.o. na část zakázky č. 3 ze dne 28. 12. 2020,  
e-mail ze dne 26. 1. 2021 – Jednání hodnotící komise dne 1. 2. 2021, 
Čestné prohlášení ke střetu zájmů ze dne 1. 2. 2021, e-mail ze dne 
1. 2. 2021 – Pořízení detektorů a přenosného analyzátoru 
nebezpečných látek – 1. jednání hodnotící komise, Protokol 
z 1. jednání hodnotící komise, Výzva vybranému dodavateli 
k předložení údajů a dokladů ze dne 1. 2. 2021, Výzva vybranému 
dodavateli k předložení údajů a dokladů II ze dne 10. 2. 2021, Výzva 
vybranému dodavateli k předložení údajů a dokladů III ze dne 
12. 2. 2021, dokumenty doložené společností RMI, s.r.o. na základě 
výzev, e-mail ze dne 17. 2. 2021 – Jednání hodnotící komise dne 
23. 2. 2021, e-mail ze dne 23. 2. 2021 – Pořízení detektorů 
a přenosného analyzátoru nebezpečných látek – 2. jednání hodnotící 
komise, Protokol ze 2. jednání hodnotící komise ze dne 23. 2. 2021, 
Oznámení o výběru dodavatele ze dne 17. 3. 2021, e-mail ze dne 
13. 4. 2021 – Pořízení detektorů a přenosného analyzátoru 
nebezpečných látek – výzva k podpisu smlouvy (část 2 a 3 VZ), 
Oznámení o výsledku zadávacího řízení na dodávky v TED: 2021/S 
104-273633, e-mail ze dne 1. 6. 2021 – 21-282061-001 – oznámení, 
F3 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení dne 27. 5. 2021, e-mail 
ze dne 13. 5. 2021 Věstník Veřejných Zakázek – Uveřejnění 
vyhlášení  
F2021-019398 ve VVZ, Písemná zpráva zadavatele ze dne 
9. 6. 2021;  

 VZ "Pořízení osvětlovacích souprav v LED provedení" - Zadávací 
dokumentace, Dokument „Nabídka ARISTAR_HZS MSK.pdf“ 
Zápis o otevírání nabídek č. j. MSK 40477/2021 ze dne 26. 3. 2021 
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek čj. MSK 40697/2021 ze dne 
7. 4. 2021 

 VZ "Operativní leasing 7 ks osobních automobilů" - Dokument „0b 
Odůvodnění potřebnosti.docx“, Požadavek na uskutečnění ostatní 
veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 26. 5. 2021, Návrh 
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rozpočtového krytí požadavku na uskutečnění veřejné zakázky 
(agendové číslo VZ 0061/2021/KŘ/V), Písemná zpráva zadavatele  
ze dne 11. 5. 2021 k VZ Operativní leasing osobních automobilů, 
Dokument „1 Kalkulace předpokládané cen VZ.docx“, Nabídka 
společnosti „LeasePlan“ ze dne 20. 5. 2021, Oznámení o výběru 
nejvýhodnější nabídky k veřejné zakázce č. 062/2021 ze dne 
31. 5. 2021; čj. MSK 69220/2021 

 VZ "Operativní leasing osobních automobilů II." - Dokument 
„Odůvodnění potřebnosti.docx“, Dokument „Kalkulace předpokládané 
ceny VZ.docx“, Požadavek na uskutečnění podlimitní/nadlimitní 
veřejné zakázky ze dne 24. 3. 2021, Zadávací dokumentace, Dotazy 
na ZD (4x), Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 
ze dne 17. 5. 2021, Zadávací dokumentace – úprava, Vysvětlení, 
změna nebo doplnění zadávací dokumentace ze dne 20. 5. 2021, 
Dokument „Struktura_podání.pdf“, Čestné prohlášení ke střetu zájmů 
dle ustanovení § 44 zákona ze dne 18. 6. 2021, Čestné prohlášení 
o neexistenci střetu zájmů a zachování mlčenlivosti ze dne 
18. 6. 2021, Protokol o otevírání nabídek ze dne 18. 6. 2021, Nabídka 
společnosti ARVAL CZ s. r.o. ze dne 17. 6. 2021, Email ze dne 
28. 6. 2021 – Jednání hodnotící komise dne 2. 7. 2021, Email ze dne 
2. 7. 2021 – Operativní leasing osobních automobilů II – 1_jednání 
hodnotící komise, Protokol z 1. jednání hodnotící komise ze dne 
2. července 2021, Čestné prohlášení ke střetu zájmů ze dne 
2. 7. 2021, Žádost o písemné objasnění předložených informací 
a dokladů a jejich doplnění ze dne 2. 7. 2021, Žádost o písemné 
objasnění předložených informací a dokladů a jejich doplnění ze dne 
2. 7. 2021, Email ze dne 13. 7. 2021 – Jednání hodnotící komise dne 
16. 7. 2021, Email ze dne 16. 7. 2021 – Operativní leasing osobních 
automobilů II – 2. jednání hodnotící komise, Protokol z 2. jednání 
hodnotící komise ze dne 16. 7. 2021, Výzva vybranému dodavateli 
k předložení údajů a dokladů ze dne 16. 7. 2021, Zpráva o hodnocení 
nabídek ze dne 16. 12. 2021, E-mail ze dne 22. 7. 2021 
od společnosti ARVAL CZ, s.r.o., Protokol ze 3. jednání hodnotící 
komise ze dne 28. 7. 2021, Oznámení o výběru dodavatele ze dne 
28. 7. 2021, Písemná zpráva zadavatele ze dne 18. 10. 2021, e-mail 
ze dne 8. 3. 2021 (vyjádření k dodání vozidel) 

Dokumenty k 
inventarizaci 

Příkaz ředitele krajského úřadu k provedení úplné řádné 
inventarizace majetku a závazků vč. ostatních aktiv a pasiv 
Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2021 – plán inventur, ze dne 
29. 10. 2021, dokument „DIK.pdf“, Zápis rekapitulující výsledky všech 
provedených fyzických i dokladových inventur majetku MSK za rok 
2021 

Doložení před 
podpisem smlouvy 
o NFV 

Potvrzení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj o neexistenci 
daňových nedoplatků ze dne 12. 1. 2021; Potvrzení Okresní správy 
sociálního zabezpečení Ostrava o neexistenci závazků ze dne 
28. 12. 2020 

 Potvrzení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj o neexistenci 
daňových nedoplatků ze dne 12. 1. 2021; Potvrzení Okresní správy 
sociálního zabezpečení Ostrava o neexistenci závazků ze dne 
5. 1. 2021 

Doložení splnění 
díla 

Soubor dokumentů prokazující splnění aktivity č. I k objednávce 
č. 0327/2021/RRC/O, soubor dokumentů prokazující splnění aktivity 
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č. IV k objednávce č. 0327/2021/RRC/O, dokument „výstup 
objednávky“ k objednávce č. 0360/2021/KPP/O, soubor dokumentů 
prokazující splnění aktivity č. I k objednávce č. 0705/2021/RRC/O, 
soubor dokumentů prokazující splnění aktivity č. II k objednávce 
č. 0705/2021/RRC/O 

Dopis Dopis č. j. MSK 155303/2020 ze dne 21. 12. 2020 - Informace 
o schválení žádosti 

 Dopis č. j. MSK 155311/2020 ze dne 21. 12. 2020- Informace 
o schválení žádosti 

 Dopis č. j. MSK 45244/2021 dne 8. 4. 2021 - informace o schválení 
žádosti, dopis č. j. MSK 39573/2021 ze dne 24. 3. 2021 – informace 
zřizovateli příjemce, dopis č. j. SMO/175302/21/OFR/Kop ze dne 
6. 4. 2021 – souhlas zřizovatele příjemce, dopis č. j. MSK 79811/2021 
dne 21. 6. 2021 - informace o schválení žádosti, dopis č. j. MSK 
79574/2021 ze dne 21. 6. 2021 – informace zřizovateli příjemce, 
dopis č. j. SMO/346629/21/OFR/Kop ze dne 29. 6. 2021 – souhlas 
zřizovatele příjemce 

 Dopis č. j. MK 57624/2021 SOM ze dne 8. 9. 2021 – Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace včetně rozhodnutí o poskytnutí dotace, Dopis  
č. j. 701/2021 ze dne 8. 12. 2021 – Informace o závěrečném 
vyúčtování dotace, Dopis č. j. 16/2022 ze dne 4. 1. 2022 – Dotace 
z Programu regenerace MPR a MPZ 2021, Dopis č. j. 16/2022 ze dne 
4. 1. 2022 – Dotace z Programu udržitelnosti pro muzea II. pro rok 
2021, Dopis č. j. MSK 2645/2022 ze dne 7. 1. 2022 – finanční 
vypořádání účelových dotací a finančních příspěvků poskytnutých 
Ministerstvem kultury, Dopis č. j. MSK 15817/2022 ze dne 27. 1. 2022 
– finanční vypořádání účelových dotací a finančních příspěvků 
poskytnutých Ministerstvem kultury – oprava, Dopis č. j. MSK 
15867/2022 ze dne 28. 1. 2022 – avízo o uskutečněné platbě, Dopis 
č. j. MK 54408/2021 KBŘ ze dne 20. 8. 2021 – oznámení 
o poukázání prostředků včetně registrace akce a rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, Dopis č. j. MK 41212/2021 OULK ze dne 
14. 6. 2021 – oznámení o poukázání prostředků, Dopis č. j. MK 
63923/2021 OULK ze dne 12. 10. 2021 – oznámení o poukázání 
prostředků, Dopis č. j. MK-S 1002/2021 OULK ze dne 27. 5. 2021 – 
oznámení o poukázání prostředků, Dopis č. j. MK 35188/2021 OULK 
ze dne 19. 5. 2021 – oznámení o poukázání prostředků, Dopis  
č. j. MK-S 794/2021 OULK ze dne 29. 6. 2021 – oznámení 
o poukázání prostředků, Dopis č. j. MK 47274/2021 OULK ze dne 
13. 7. 2021 – oznámení o poukázání prostředků včetně rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, Dopis č. j. MK–S 13534/2020 OULK ze dne 
21. 7. 2021 – oznámení o poukázání prostředků, Dopis č. j. MK 
48238/2021 OULK ze dne 19. 7. 2021 – oznámení o poukázání 
prostředků, Dopis č. j. MK-S 13624/2020 OULK ze dne 26. 7. 2021 – 
oznámení o poukázání prostředků, Dopis č. j. MK 43940/2021 OULK 
ze dne 17. 8. 2021 – oznámení o poukázání prostředků, Dopis  
č. j. MK 44122/2021 OULK ze dne 28. 6. 2021 – oznámení 
o poukázání prostředků, Dopis č. j. MK 74333/2021 OULK ze dne 
24. 11. 2021 – oznámení o poukázání prostředků, Dopis č. j. MSK 
154925/2021 ze dne 15. 12. 2021 – vrácení finančních prostředků 
z Programu ochrany měkkých cílů v oblasti kultury, Dopis  
č. j. MK 54529/2021 ze dne 20. 8. 2021 – oznámení o poukázání 
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prostředků včetně registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
Dopis č. j. MK 54531/2021 KBŘ ze dne 20. 8. 2021 – oznámení 
o poukázání prostředků včetně registrace akce a rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, Dopis č. j. MK 41212/2021 OULK ze dne 
14. 6. 2021 – oznámení o poukázání prostředků, Dopis  
č. j. MK 63923/2021 OULK ze dne 12. 10. 2021 – oznámení 
o poukázání prostředků, Dopis č. j. MK 35188/2021 OULK ze dne 
19. 5. 2021 – oznámení o poukázání prostředků, Dopis  
č. j. MK 48326/2021 ORNK ze dne 19. 7. 2021 – oznámení 
o poukázání prostředků včetně rozhodnutí o poskytnutí dotace, Dopis 
č. j. MK 45205/2021 OULK ze dne 30. 6. 2021 – oznámení 
o poukázání prostředků, Dopis č. j. MK 41212/2021 OULK ze dne 
14. 6. 2021 – oznámení o poukázání prostředků, Dopis  
č. j. MSK 159112/2021 ze dne 23. 12. 2021 – vrácení finančních 
prostředků z Programu ochrany měkkých cílů v oblasti kultury, Dopis 
č. j. MSK 26087/2022 ze dne 23. 2. 2022 – Finanční vypořádání 
dotací poskytnutých obcím  

 Dopis ze dne 15. 10. 2021 Oznámení o výpočtu splátky jistiny a úroku 
úvěru JESSICA, dopis č. MUBO/40458/2020/INV/Pt ze dne 
18. 11. 2020 žádost o prodloužení termínu 

Dopis - oznámení 
o poskytnutí 
dotace 

Dopis č. j. MSK 92991/2021 ze dne 20. 9. 2021 - Oznámení 
o poskytnutí dotace, Dopis č. j. MSK 91322/2021 ze dne 17. 9. 2021 - 
Oznámení o poskytnutí dotace 

Doplnění ke 
smlouvě č. 
05035/2021/IM ze 
dne 17. 12. 2021 

Dokument „srovnávací sestava parcel.xlsx“, Stavební povolení  
č. j. SMO/172180/16/OD/Bře ze dne 2. 5. 2016  

E-mail E-mail ze dne 18. 3.2021 - informace o schválení žádosti 
 Soubor e-mailů ze dne 17. 3. 2021 – výzva konkrétním subjektům; 

Soubor e-mailů ze dne 12. 4. 2021 – informace vítězným uchazečům 
 Email ze dne 5. 3. 2021 – žádost o zaúčtování na podrozvahové účty, 

email ze dne 8. 2. 2022 – vysvětlení 
 E-mail ze dne 11. 2. 2021 – vyjádření kontaktní osoby 
 E-mail ze dne 13. 1. 2022 závěrečné vyúčtování, e-mail ze dne 

29. 6. 2021 podklad pro stanovení ručitelského závazku 
 E-mail ze dne 19. 3. 2021 informace o schválení žádosti, e-mail  

ze dne 11. 2. 2022 vyjádření kontaktní osoby 
 E-mail ze dne 3. 3. 2021 nabídka 
 E-mail ze dne 8. 2. 2022 vyjádření kontaktní osoby ke vzorku č. 11 
Evidence majetku Materiálový doklad - MAJ Příjem č. 202100224 ze dne 30. 3. 2021 
 Materiálový doklad - MAJ Příjem č. 202100543 ze dne 1. 7. 2021 
 Materiálový doklad MAJ Příjem č. 202100541 ze dne 25. 6. 2021 
 Materiálový doklad – MAJ č. 202100058 ze dne 11. 2. 2021, 

materiálový doklad – MAJ č. 202100066 ze dne 11. 2. 2021, 
materiálový doklad – MAJ č. 202100059 ze dne 9. 2. 2021, 
materiálový doklad – MAJ č. 202100057 ze dne 9. 2. 2021, 
materiálový doklad – MAJ č. 202100054 ze dne 28. 1. 2021, 
materiálový doklad – MAJ č. 202100055 ze dne 9. 2. 2021, 
materiálový doklad – MAJ č. 202100082 ze dne 3. 3. 2021, 
materiálový doklad – MAJ č. 202100083 ze dne 3. 3. 2021, 
Materiálový doklad – MAJ č. 201900771 ze dne 16. 9. 2019, 
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materiálový doklad – MAJ č. 202100280 ze dne 27. 4. 2021, 
materiálový doklad – MAJ č. 202100234 ze dne 12. 4. 2021, 
materiálový doklad – MAJ č. 202100235 ze dne 12. 4. 2021, 
materiálový doklad – MAJ č. 202100187 ze dne 19. 3. 2021, 
materiálový doklad – MAJ č. 202100186 ze dne 19. 3. 2021 

 Materiálový doklad – MAJ č. 202100139 z 3. 3. 2021, materiálový 
doklad – MAJ č. 202100140 z 3. 3. 2021, materiálový doklad – MAJ 
č. 202100035 ze dne 5. 2. 2021, materiálový doklad – MAJ 
č. 202100033 ze dne 17. 2. 2021, materiálový doklad – MAJ 
č. 202100318 ze dne 6. 5. 2021, materiálový doklad – MAJ 
č. 202100319 ze dne 12. 5. 2021,  

 Materiálový doklad MAJ – Příjem č. 202100285 ze dne 27. 4. 2021 
 Materiálový doklad - MAJ, výdej č. 202101377 ze dne 15. 2. 2022 
 Materiálový doklad – MAJ, Výdej č. 202101373 ze dne 2. 2. 2022 
Evidence závazků Předpis podmíněného závazku ze dne 12. 5. 2021 
Faktura Faktura č. 2021202181 ze dne 3. 6. 2021, faktura č. 2021210297 

ze dne 28. 6. 2021, doručenka ze dne 28. 6. 2021, faktura 
č. 2021210404 ze dne 1. 7. 2021, faktura č. 2021201252 ze dne 
1. 4. 2021, faktura č. 2021201255 ze dne 31. 3. 2021, faktura 
č. 2021201256 ze dne 31. 3. 2021, faktura č. 2021201686 ze dne 
30. 4. 2021, faktura č. 2021201687 ze dne 30. 4. 2021, faktura 
č. 2021202265 ze dne 4. 6. 2021, faktura č. 2021201260 ze dne 
31. 3. 2021, faktura č. 2021201263 ze dne 31. 3. 2021, faktura 
č. 2021201691 ze dne 30. 4. 2021, faktura č. 2021201692 ze dne 
30. 4. 2021, faktura č. 2021202130 ze dne 31. 5. 2021, faktura 
č. 2021201904 ze dne 12. 5. 2021 
Zálohová faktura odběratelská č. 2020100588 ze dne 7. 12. 2020, 
daňový doklad k přijaté platbě č. 2020100634 ze dne 21. 12. 2020, 
vyúčtování k zálohové faktuře – daňový doklad č 2021100012 ze dne 
11. 1. 2021, zálohová faktura odběratelská č. 2020100638 ze dne 
21. 12. 2020, daňový doklad k přijaté platbě č. 2020100648 ze dne 
11. 1. 2021, vyúčtování k zálohové faktuře – daňový doklad 
č. 2021110024 ze dne 1. 2. 2021, zálohová faktura odběratelská 
č. 2021110025 ze dne 1. 2. 2021, daňový doklad k přijaté platbě 
č. 2021100076 ze dne 10. 2. 2021, vyúčtování k zálohové faktuře – 
daňový doklad č. 2021100077 ze dne 23. 2. 2021, faktura – daňový 
doklad č. 2021110039 ze dne 25. 2. 2021, zálohová faktura 
odběratelská č. 2021110037 ze dne 25. 2. 2021, daňový doklad 
k přijaté platbě č. 2021100078 ze dne 2. 3. 2021, vyúčtování 
k zálohové faktuře – daňový doklad č. 2021100080 ze dne 
19. 3. 2021, zálohová faktura odběratelská č. 2021110038 ze dne 
25. 2. 2021, daňový doklad k přijaté platbě č. 2021100079 ze dne 
10. 3. 2021, vyúčtování k zálohové faktuře – daňový doklad 
č. 2021100081 ze dne 19. 3. 2021 

 Faktura č. 2021210826 ze dne 3. 8. 2021, faktura č. 2021211222  
ze dne 2. 9. 2021, faktura č. 2021211815 ze dne 5. 10. 2021, faktura 
č. 2021212393 ze dne 3. 11. 2021, faktura č. 2021212982 ze dne 
2. 12. 2021, faktura č. 2021202181 ze dne 3. 6. 2021, faktura  
č. 2021211459 ze dne 13. 9. 2021, faktura č. 2021212081 ze dne 
13. 10. 2021, faktura č. 201212560 ze dne 8. 11. 2021, faktura  
č. 2021213460 ze dne 20. 12. 2021, faktura – daňový doklad 
č. 2021110377 ze dne 20. 12. 2021, faktura č. 2021202007 ze dne 
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14. 5. 2021, faktura č. 2021213048 ze dne 30. 11. 2021, faktura 
č. 2021202016 ze dne 18. 5. 2021, faktura č. 2021212266 ze dne 
25. 10. 2021, faktura č. 2021211720 ze dne 29. 9. 2021, faktura 
č. 2021213049 ze dne 30. 11. 2021, faktura č. 2021211825 ze dne 
4. 10. 2021, faktura č. 2021110295 ze dne 29. 9. 2021 

Finanční nástroj Podmínky poskytování zvýhodněných úvěrů v Moravskoslezském 
kraji prostřednictvím finančního nástroje JESSICA II, finanční nástroj 
JESSICA II - Podporované oblasti 

Finanční 
vypořádání 

Finanční vypořádání dotace, Závěrečné vyúčtování – Přehled čerpání 
dotace v programu DSDP 2021 ze dne 31. 1. 2022, Finanční 
vypořádání dotace, Závěrečné vyúčtování – Přehled čerpání dotace 
v programu DSDP 2021 – oprava ze dne 4. 2. 2022, Finanční 
vypořádání dotace, Závěrečné vyúčtování – Přehled čerpání dotace 
v programu DSDP 2021 ze dne 31. 1. 2022, 1. doplnění Finanční 
vypořádání dotace, Závěrečné vyúčtování – Přehled čerpání dotace 
v programu DSDP 2021 ze dne 31. 1. 2022, 2. doplnění Finanční 
vypořádání dotace, Závěrečné vyúčtování – Přehled čerpání dotace 
v programu DSDP 2021 ze dne 31. 1. 2022 

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, č. j.: MF-7460/2021/1201-8 ze dne 
19. 3. 2021, Dotace na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021, čj. MSK 40053/2021 ze dne 25. 3. 2021, Dotace 
na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021,  
čj. MSK 40007/2021 ze dne 25. 3. 2021, Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, čj. MF – 14568/2021/1201-7 ze dne 25. 5. 2021, Dotace 
na  výdaje spojené s novými volbami do zastupitelstva obce Krasov,  
čj. MSK 72399/2021 ze dne 4. 6. 2021, Dotace na výdaje spojené 
s novými volbami do zastupitelstva obce Krasov, čj. MSK 72508/2021 
ze dne 4. 6. 2021, Předběžné vyúčtování výdajů souvisejících 
s konáním voleb do zastupitelstva obce Krasov dne 19. 6. 2021 
ze dne 20. 6. 2021, Předběžné vyúčtování výdajů souvisejících 
s konáním voleb do zastupitelstva obce Krasov dne 19. 6. 2021 
ze dne 12. 7. 2021, Předběžné vyúčtování nových voleb 
do zastupitelstev obcí konaných dne 19. 6. 2021, čj. MSK 
102073/2021 ze dne 11. 8. 2021, Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
ze dne 24. 8. 2021, čj. MF-21895/2021/1201-16, Dotace na výdaje 
spojené s volbami do PS Parlamentu ČR ze dne 3. 9. 2021, čj. MSK 
110555/2021, Dotace na výdaje spojené s volbami do PS Parlamentu 
ČR ze dne 3. 9. 2021, čj. MSK 110700/2021, Předběžné vyúčtování 
dotace určené na financování výdajů souvisejících s konáním voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 ze dne 
30. 11. 2021, čj. MSK 148341/2021, Předběžné vyúčtování voleb 
do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 
ze dne 19. 11. 2021, čj. SMO/753182/21/OFR/Gar (Ostrava), 
Předběžné vyúčtování voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu 
ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 ze dne 23. 11. 2021 (Horní Suchá), 
Předběžné vyúčtování voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu 
ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 ze dne 22. 11. 2021 (Opava), 
Předběžné vyúčtování voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu 
ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 ze dne 16. 11. 2021 (Bruntál), 
Předběžné vyúčtování voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu 
ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 ze dne 19. 11. 2021 (Osoblaha), 



Strana 11 
 

Předběžné vyúčtování voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu 
ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 ze dne 23. 11. 2021 (Budišov nad 
Budišovkou), Předběžné vyúčtování voleb do Poslanecké sněmovny 
parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 ze dne 22. 11. 2021 
(Černá ve Slezsku), Předběžné vyúčtování voleb do Poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 ze dne 
18. 11. 2021 (Velké Heraltice), Předběžné vyúčtování voleb 
do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 
ze dne 22. 11. 2021 (Město Bohumín), Předběžné vyúčtování voleb 
do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 
ze dne 16. 11. 2021 (Město Krnov), Předběžné vyúčtování výdajů 
souvisejících s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Krasov 
dne 19. 6. 2021 ze dne 12. 7. 2021 (Krasov), Předběžné vyúčtování 
voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 
2021 ze dne 15. 11. 2021 (Město Odry), Předběžné vyúčtování voleb 
do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 
ze dne 22. 11. 2021 (Nový Jičín), Předběžné vyúčtování voleb 
do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 
ze dne 23. 11. 2021 (Frenštát pod Radhoštěm), Předběžné 
vyúčtování voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 
8. a 9. října 2021 ze dne 22. 11. 2021 (Vrbno pod Pradědem), 
Předběžné vyúčtování voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu 
ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 ze dne 15. 11. 2021 (Krasov), 
Předběžné vyúčtování výdajů souvisejících s konáním nových voleb 
do zastupitelstva obce Krasov dne 19. 6. 2021 ze dne 20. 6. 2021 
(Krasov), Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům 
prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních 
aktiv ze dne 31. 1. 2022 (Bohumín), Finanční vypořádání dotací 
poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu 
nebo státních finančních aktiv ze dne 2. 2. 2022 (Bruntál), Finanční 
vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje 
ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv ze dne 3. 2. 2022 
(Budišov nad Budišovkou), Finanční vypořádání dotací poskytnutých 
příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních 
finančních aktiv ze dne 31. 1. 2022 (Černá ve Slezsku), Finanční 
vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje 
ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv ze dne 2. 2. 2022 
(Frenštát pod Radhoštěm), Finanční vypořádání dotací poskytnutých 
příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních 
finančních aktiv ze dne 14. 2. 2022 (Horní Suchá), Finanční 
vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje 
ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv ze dne 3. 2. 2022 
(Krasov), Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům 
prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních 
aktiv ze dne 24. 1. 2022 (Krnov), Finanční vypořádání dotací 
poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu 
nebo státních finančních aktiv ze dne 1. 2. 2022 (Nový Jičín), 
Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím 
kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv ze dne 
2. 2. 2022 (Odry), Finanční vypořádání dotací poskytnutých 
příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních 
finančních aktiv ze dne 3. 2. 2022 (Opava), Finanční vypořádání 
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dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního 
rozpočtu nebo státních finančních aktiv ze dne 19. 1. 2022 
(Osoblaha), Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům 
prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních 
aktiv ze dne 1. 2. 2022 (Ostrava), Finanční vypořádání dotací 
poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu 
nebo státních finančních aktiv ze dne 17. 1.2022 (Velké Heraltice), 
Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím 
kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv ze dne 
2. 2. 2022 (Vrbno pod Pradědem), 

 Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu poskytnutých 
příspěvkovým organizacím kraje v roce 2021 ze dne 4. 1. 2022, 
Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu poskytnutých 
příspěvkovým organizacím kraje v roce 2021 ze dne 11. 1. 2022, 
Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím 
kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv, část A. 
a část B. ze dne 2. 1. 2022, Finanční vypořádání dotací poskytnutých 
příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních 
finančních aktiv, část A. a část B. ze dne 3. 2. 2022 

 Přehled hospodářských středisek za období od 1. 1. 2021 do 
31. 12. 2021 – 1. část, 2. část, Armáda spásy v ČR, z. s. - PSDP 
FINAL_Výsledovka - střediska (2022_01_31 14-48), Armáda spásy 
střediska 

Hlavní kniha Sestava „Hlavní kniha za období 12/2021“ 
 Sestava "Hlavní kniha 31.12.2021.SÚ.pdf" 
Inventarizační 
rozdíl 

Pokyn k zaúčtování inventarizačního rozdílu zjištěného 
při Inventarizaci majetku a závazků MSK za r. 2021 ze dne 
16. 2. 2022, Vnitřní účetní doklad k účetnímu případu proúčtování 
inventarizačních rozdílů k 31. 12. 2021 ze dne 15. 2. 2022 

Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Inventurní soupis č. SÚ 028 ze dne 14. 2. 2022; Inventurní soupis 
č. SÚ 081, 082, 088, 089 ze dne 14. 2. 2022; Inventurní soupis č. SÚ 
923 ze dne 22. 2. 2022; Inventurní soupis č. SÚ 967 ze dne 
22. 2. 2022; Inventurní soupis č. SÚ 451 ze dne 17. 2. 2022, 
dokument „Inventurní soupis 022.0120.pdf“ 

Kniha došlých 
faktur 

Sestavy "KDF 2021 1.pol..xlsx", "KDF 2021 přeevidované 
z min.let.xlsx", "KDF 2021 přenesená daňová.xlsx", "KDF 2021 
s eFK.xlsx", "KDF 2021 zahraničí.xlsx" 

 Sestavy "KDF 2021 bez eFK 1-12.xlsx", "KDF 2021 přenesená 
daňová  1-12.xlsx", "KDF 2021 s eFK 1-12.xlsx", "KDF 2021 
zahraniční 1-12.xlsx" 

Kniha odeslaných 
faktur 

Sestavy "KOF 2021 DPH s eFK011.xlsx", "KOF 2021 DPH.xlsx", 
"KOF 2021 s eFK051.xlsx", "KOF 2021.xlsx" 

 Sestavy "KOF 2021 1-12.xlsx", "KOF 2021 DPH 1-12.xlsx", "KOF 
2021 s eFK DPH 1-12.xlsx", "KOF 2021 s eFK051 1-12 .xlsx" 

Kontrola formální 
správnosti žádosti 

Protokol o kontrole formální správnosti žádosti o poskytnutí NFV 
z Fondu sociálních služeb v roce 2021 ev. č. 24_21 ze dne 
14. 10. 2020, 
Protokol o kontrole formální správnosti žádosti o poskytnutí NFV 
z Fondu sociálních služeb v roce 2021 ev. č. 25_21 ze dne 
14. 10. 2020 

Objednávky Objednávka č. 0327/2021/RRC/O ze dne 5. 5. 2021, objednávka  
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č. 0360/2021/KPP/O ze dne 18. 5. 2021, objednávka  
č. 0705/2021/RRC/O ze dne 30. 9. 2021 

Obratová 
předvaha 

Sestava "Obratova predvaha za 1_ 6_2021.xlsx" 

 Sestava "Obratová předvaha k 30.11.2021.xlsx" 
 Sestava „Obratová předvaha za období 12/2021“ 
Ocenění majetku Dokument „Prodej pozemku“ ze dne 9. 2. 2021, dokument „Ocenění 

dlouhodobého nemovitého majetku reálnou hodnotou“ ze dne 
8. 2. 2021, dokument „Prodej pozemku“ ze dne 9. 2. 2021, dokument 
„Ocenění nemovitého majetku reálnou hodnotou“ ze dne 
22. 12. 2020, dokument „Prodej pozemku“ ze dne 23. 2. 2021, 
dokument „Ocenění nemovitého majetku reálnou hodnotou“ ze dne 
31. 10. 2020, dokument „Prodej pozemku“ ze dne 27. 4. 2021, 
dokument „Ocenění dlouhodobého nemovitého majetku reálnou 
hodnotou“ ze dne 16. 9. 2019, dokument „Prodej pozemku“ ze dne 
12. 4. 2021, dokument „Ocenění dlouhodobého nemovitého majetku 
reálnou hodnotou“ ze dne 12. 4. 2021, dokument „Prodej pozemku“ 
ze dne 19. 3. 2021, dokument „Ocenění dlouhodobého nemovitého 
majetku reálnou hodnotou“ ze dne 25. 3. 2021 

Ostatní Dokument "a-tabulka-úhrady fa.xls", Dokument "c-seznam faktur.pdf“, 
Návrh na zavedení majetku do modulu MAJ ze dne 20. 12. 2021, 
Položkový seznam majetku k evidenci ze dne 20. 12. 2021 

Oznámení 
o postoupení 
pohledávky 

Dopis „Oznámení o postoupení pohledávky“ č. KUMSP00YSFXJ 
ze dne 12. 5. 2021 

Peněžní fondy 
územního celku – 
pravidla tvorby a 
použití 

Statut Fondu sociálních služeb, úplné znění k 1. 1. 2019 

 Statut fondu návratných finančních zdrojů JESSICA úplné znění 
k 3. 9. 2020 

Plnění pravidla 
rozpočtové 
odpovědnosti 

Dokument "Plnění pravidla rozpočtové odpovědnosti.pdf" 

Podmínky 
dotačního 
programu 

Podmínky dotačního Programu pro poskytování návratných 
finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021 

Podpisové vzory Platné podpisové vzory pro výkon funkce příkazce operace, správce 
rozpočtu a hlavního účetního 

Poukaz příjmový Hromadný poukaz příjmový za období 06/2021 č. dokladu 609001, 
č. dokladu 609027 

 Poukaz příjmový č. 20210210346 ze dne 19. 5. 2021, poukaz 
příjmový č. 20210214450 ze dne 13. 7. 2021, poukaz příjmový  
č. 20210216328 ze dne 16. 8. 2021, poukaz příjmový  
č. 20210219826 ze dne 13. 9. 2021, poukaz příjmový  
č. 20210222631 ze dne 9. 11. 2021, poukaz příjmový  
č. 20210222632 ze dne 9. 11. 2021 

Poukaz výdajový Poukaz výdajový č. 20210207922 ze dne 20. 4. 2021 
Poukaz výdajový č. 20210210056, poukaz výdajový č. 20210216483, 
poukaz výdajový č. 609029, poukaz výdajový č. 609041 

 Hromadný poukaz výdajový č. 100034 ze dne 14. 9. 2021, poukaz 
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výdajový č. 20210210370 ze dne 27. 5. 2021, poukaz výdajový  
č. 20210214458 ze dne 22. 7. 2021, poukaz výdajový  
č. 20210216333 ze dne 26. 8. 2021, poukaz výdajový  
č. 20210219254 ze dne 23. 9. 2021, poukaz výdajový  
č. 20210222637 ze dne 12. 11. 2021, poukaz výdajový  
č. 20210222634 ze dne 16. 11. 2021 

Pověření k 
podpisu 

Dokument „Pověření k podpisu.pdf“ 

Program Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu 
sociálních služeb v roce 2021 

Předávací protokol Protokol o předání a převzetí PP001 ze dne 30. 3. 2021, 
Předávací protokol ke kupní smlouvě poř. č. 01293/2021 ze dne 
25. 6. 2021, 
Předávací protokol ze dne 1. 7. 2021, 
Protokol o fyzickém předání a převzetí majetku ze dne 28. 1. 2021, 
protokol o fyzickém předání a převzetí majetku ze dne 27. 1. 2021, 
předávací protokol ze dne 28. 4. 2021 

 Protokol o předání věcí movitých ze dne 25. 10. 2021, Protokol 
o předání věcí movitých ze dne 13. 1. 2021, Protokol o předání věcí 
movitých ze dne 14. 1. 2021 

 Předávací protokol dle KS v rámci stavby „Silnice III/4878 Ostrava  
ul. Výškovická – rekonstrukce ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ ze dne 
20. 12. 2021 

Předběžná 
finanční kontrola 

Záznam o provedení předběžné finanční kontroly 
ag. č. 20210203476, záznam o provedení předběžné finanční 
kontroly ag. č. 20210211211, záznam o provedení předběžné 
finanční kontroly ag. č. 20210203803, záznam o provedení 
předběžné finanční kontroly ag. č. 20210211608, záznam 
o provedení předběžné finanční kontroly ag. č. 20210207922, 
záznam o provedení předběžné finanční kontroly 
ag. č. 20210210056, záznam o provedení předběžné finanční 
kontroly ag. č. 20210216483, záznam o provedení předběžné 
finanční kontroly ag. č. 20210210118, záznam o provedení 
předběžné finanční kontroly ag. č. 20210209971 

Předkládací návrh Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem 
na základě veřejné zakázky realizované externím subjektem 
č. smlouvy 00926/2021/KH, Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané 
Moravskoslezským krajem na základě veřejné zakázky realizované 
externím subjektem před podpisem smlouvy č. 01114/2021/KPP 
ze dne 4. 5. 2021, Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané 
Moravskoslezským krajem na základě veřejné zakázky realizované 
externím subjektem před podpisem smlouvy č. 01114/2021/KPP/1 
ze dne 28. 7. 2021, Předkládací návrh ke Smlouvě uzavírané 
Moravskoslezským krajem č. 00137/2021/SOC ze dne 14. 1. 2021, 
Předkládací návrh ke Smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem 
č. 00367/2021/KH ze dne 11. 2. 2021, Předkládací návrh ke Smlouvě 
uzavírané Moravskoslezským krajem č. 00369/2021/KH ze dne 
12. 2. 2021, Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané 
Moravskoslezským krajem č. 00374/2021/IM ze dne 15. 2. 2021, 
Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem 
č. 00072/2021/IM ze dne 12. 1. 2021, Předkládací návrh ke smlouvě 
uzavírané Moravskoslezským krajem č. 00572/2021/IM ze dne 
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24. 3. 2021, Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané 
Moravskoslezským krajem č. 01318/2021/KH ze dne 5. 5. 2021, 
Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem 
č. 00561/2021/IM ze dne 22. 3. 2021, Předkládací návrh ke Smlouvě 
uzavírané Moravskoslezským krajem č. 00683/2021/ŠMS ze dne 
1. 4. 2021, Předkládací návrh ke Smlouvě uzavírané 
Moravskoslezským krajem č. 0081/2021/SOC ze dne 12. 1. 2021, 
Předkládací návrh ke Smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem 
č. 00910/2021/ZDR ze dne 15. 4. 2021, Předkládací návrh 
ke Smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem 
č.00910/2021/ZDR/1 ze dne 29. 7. 2021, Předkládací návrh 
ke Smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem č. 01045/2021/ŽPZ 
ze dne 26. 4. 2021, Předkládací návrh ke Smlouvě uzavírané 
Moravskoslezským krajem č. 01046/2021/ŽPZ ze dne 26. 4. 2021, 
Předkládací návrh ke Smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem 
č. 01058/2021/ŽPZ ze dne 27. 4. 2021, Předkládací návrh 
ke Smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem č. 00939/2021/ŽPZ 
ze dne 16. 4. 2021, Předkládací návrh ke Smlouvě uzavírané 
Moravskoslezským krajem č. 01006/2021/ŽPZ ze dne 23. 4. 2021, 
Předkládací návrh ke Smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem 
č. 01053/2021/ŽPZ ze dne 26. 4. 2021, Předkládací návrh 
ke Smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem č. 01054/2021/ŽPZ 
ze dne 26. 4. 2021, Předkládací návrh ke Smlouvě uzavírané 
Moravskoslezským krajem č. 01007/2021/ŽPZ ze dne 23. 4. 2021, 
Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem 
č. 08106/2020/IM ze dne 11. 11. 2020, Předkládací návrh ke smlouvě 
uzavírané Moravskoslezským krajem č. 08361/2020/IM ze dne 
15. 12. 2020, Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané 
Moravskoslezským krajem č. 00009/2021/IM ze dne 4. 1. 2021, 
Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem 
č. 06086/2019/IM ze dne 18. 9. 2019, Předkládací návrh ke smlouvě 
uzavírané Moravskoslezským krajem č. 00337/2021/IM ze dne 
5. 2. 2021, Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané 
Moravskoslezským krajem č. 00339/2021/IM ze dne 5. 2. 2021, 
Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem 
na základě veřejné zakázky realizované externím subjektem 
č. smlouvy 01293/2021/KH ze dne 7. 5. 2021, Předkládací návrh ke 
smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem na základě veřejné 
zakázky realizované externím subjektem č. smlouvy 00522/2021/IM 
ze dne 15. 3. 2021 

Předkládací návrh 
ke smlouvě o 
poskytnutí dotace 

Předkládací návrh k Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č. 04523/2021/KPP ze dne 13. 10. 2021 

Přehled externích 
kontrol 
realizovaných v 
roce 2021 

Sestava "Přehled externích kontrol realizovaných v roce 2021.ods" 

 Sestava "Přehled externích kontrol 2021.xlsx" 
Přehled 
objednávek za 
období 1 - 6/2021 

Sestava "Objednávky_1_6_2021.xlsx" 

Přehled Sestava "Objednávky přezkum 2022_leden.xlsx" 
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objednávek za rok 
2021 
Přehled platných 
smluv za rok 2021 

Sestava "Přehled smluv_platne plnene 1 az 6_2021 final.xlsx" 

 Sestava "SML uzav 2021 .xlsx" 
Přehled soudních 
sporů, přehled 
příp. trestních 
oznámení 

Sestava "INFO K SOUDNÍM SPORŮM - stav k 6_2021 (002).doc" 

 Sestava „INFO K SOUDNÍM SPORŮM - stav k 31_12_2021.doc“ 
Přehled veřejných 
zakázek zadaných 
v období 1 - 
6/2021 

Sestava "Přezkum 2021_VZ leden_červen.xlsx" 

Přehled veřejných 
zakázek zadaných 
v období 1 - 
12/2021 

Sestava "VZ přezkum 2022_leden.xlsx" 

Přehledová 
tabulka - 
poskytnuté 
prostředky z 
kapitoly 
Ministerstva 
kultury 

Přehledová tabulka - Prostředky z kapitoly Ministerstva kultury, které 
byly převedeny statutárnímu městu Ostrava, Přehledová tabulka - 
Prostředky z kapitoly Ministerstva kultury, které byly převedeny 
statutárnímu městu Opava 

Převod majetku Dokument „Poskytnutý dar budovy“ ze dne 3. 3. 2021, Dokument 
„Poskytnutý dar pozemku“ ze dne 3. 3. 2021, Dokument „Poskytnutý 
dar budovy“ ze dne 5. 2. 2021, Dokument „Poskytnutý dar pozemku“ 
ze dne 5. 2. 2021, Dokument „Přijatý dar pozemku“ ze dne 6. 5. 2021, 
Dokument „Přijatý dar budovy, DHM, DDHM, DDNM“ ze dne 
7. 5. 2021, Evidenční karty k předanému majetku od města Třince 

Příkaz vedoucího 
odboru 

Příkaz vedoucího odboru financí č. 2/2021 – Harmonogram provedení 
řádné účetní závěrky ke dni 31. 12. 2021, účinnost 16. 11. 2021 

Roční plán investic 
včetně změn 

Sestavy "Přehled akcí RMK - aktualizace červen.xlsx", "Přehled akcí 
RMK - schválený rozpočet.xlsx" 

 Sestava "Přehled akcí RMK kraje v roce 2021-aktualizace 
listopad.xlsx" 

Rozpočet Sestava „Příloha č. 3 - Rozpočet MSK na rok 2021 - financování-
vzorek č. 5.xlsx“ 

Rozpočtová 
opatření 

Rozpočtové opatření č. 15/2021 ze dne 8. 2. 2021 

Rozvaha Rozvaha k 31. 3. 2021, k 30. 6. 2021 
 Rozvaha ke dni 31. 12. 2021 
 Příloha 
Řídící kontrola Dokument „Moravskoslezský kraj, Faktura dodavatelská“ 

č. 2021201904 ze dne 17. 5. 2021, Dokument „Zálohová faktura 
odběratelská č. 2020100588“ ze dne 8. 12. 2020, Dokument 
„Zálohová faktura odběratelská“ č. 2020100638 ze dne 21. 12. 2020, 
Záznam o provedení předběžné řídící kontroly PID 
KUMSX02DUSKE, Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly 
PID KUMSX02E7WZD, Záznam o provedení předběžné řídící 
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kontroly PID KUMSX02E7LU7, Záznam o provedení předběžné řídící 
kontroly PID KUMSX02E7Z5Y, Předpis závazku ke smlouvě 
uzavírané Moravskoslezským krajem č. 01318/2021/KH ze dne 
10. 5. 2021, Záznam o provedení předběžné finanční kontroly 
č. 20210209092 

 Předkládací návrh ke Smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem 
č. 00729/2021/RRC ze dne 7. 4. 2021, záznam o provedení 
předběžné finanční kontroly - poukaz výdajový č. 20210210131, 
splátkový kalendář dlužníka Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s., 
záznam o provedení předběžné finanční kontroly - poukaz příjmový 
č. 20210222541, předkládací návrh ke Smlouvě uzavírané 
Moravskoslezským krajem č. 04614/2021/RRC ze dne 21. 10. 2021 

 Předkládací návrh ke Smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem 
č. 03677/2021/DSH ze dne 26. 7. 2021, záznam o provedení 
předběžné řídící kontroly agendové č. 2021211825   

 Zálohová faktura dodavatelská agendové č. 2021202007 ze dne 
24. 5. 2021, záznam o provedení předběžné řídící kontroly agendové 
č. 2021213048, zálohová faktura dodavatelská agendové 
č. 2021202016 ze dne 20. 5. 2021, záznam o provedení předběžné 
řídící kontroly agendové číslo 2021212266, záznam o provedení 
předběžné řídící kontroly agendové číslo 2021211720, záznam 
o provedení předběžné řídící kontroly agendové číslo 2021213049 

 Záznam o provedení předběžné řídící kontroly faktura odběratelská 
č. 2021110295 

 Záznam o provedení předběžné finanční kontroly – 
KUMSX02JUQQ4, Záznam o provedení předběžné finanční kontroly 
– KUMSX02JVNFV, Záznam o provedení předběžné finanční kontroly 
– KUMSX02JTPBR, Záznam o provedení předběžné finanční kontroly 
– KUMSX02JWRQ7, Záznam o provedení předběžné finanční 
kontroly – KUMSX02K18BP, Záznam o provedení předběžné finanční 
kontroly – KUMSX02JWLNS, Záznam o provedení předběžné 
finanční kontroly – KUMSX02JVNFV, Záznam o provedení předběžné 
finanční kontroly – KUMSX02JVL6I, Záznam o provedení předběžné 
finanční kontroly – KUMSX02JWLNS, Záznam o provedení 
předběžné finanční kontroly – KUMSX02JWLNS, Záznam 
o provedení předběžné finanční kontroly – KUMSX02JKSUS, 
Záznam o provedení předběžné finanční kontroly – 
KUMSX02JTAHU, Záznam o provedení předběžné finanční kontroly 
– KUMSX02JJOXI, Záznam o provedení předběžné finanční kontroly 
– KUMSX02KOJH3, Záznam o provedení předběžné finanční 
kontroly – KUMSX02JVLNS 

 Předkládací návrh ke smlouvě č. 00326/2021/KH ze dne 5. 2. 2021, 
Předkládací návrh ke smlouvě č. 03391/2021/KH ze dne 12. 7. 2021 

 Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané Moravskoslezským krajem 
č. 045572021/KH ze dne 18. 10. 2021, Předkládací návrh ke smlouvě 
uzavírané Moravskoslezským krajem č. 04719/2021/KH ze dne 
27. 10. 2021 

 Záznam o provedení předběžné finanční kontroly ag. č. 
20210222860, Záznam o provedení předběžné finanční kontroly ag. 
č. 20210223701, Záznam o provedení předběžné finanční kontroly 
ag. č. 20220203185, Záznam o provedení předběžné finanční 
kontroly ag. č. 20220202761, Záznam o provedení předběžné 
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finanční kontroly ag. č. 20220202763 
 Záznam o provedení předběžné finanční kontroly ag. č. 

20220200912, Záznam o provedení předběžné finanční kontroly ag. 
č. 20210225482, Záznam o provedení předběžné finanční kontroly 
ag. č. 20210225486, Záznam o provedení předběžné finanční 
kontroly ag. č. 20220202750, Záznam o provedení předběžné 
finanční kontroly ag. č. 20210225992, Záznam o provedení 
předběžné finanční kontroly ag. č. 20210225994, Záznam 
o provedení předběžné finanční kontroly ag. č. 20210225995, 
Záznam o provedení předběžné finanční kontroly ag. č. 
20210225996, Záznam o provedení předběžné finanční kontroly ag. 
č. 20220202304, Záznam o provedení předběžné finanční kontroly 
ag. č. 20210225489, Záznam o provedení předběžné finanční 
kontroly ag. č. 20210225492, Záznam o provedení předběžné 
finanční kontroly ag. č. 20210225999, Záznam o provedení 
předběžné finanční kontroly ag. č. 20210226001, Záznam 
o provedení předběžné finanční kontroly ag. č. 20210226002, 
Záznam o provedení předběžné finanční kontroly ag. č. 
20210226004, Záznam o provedení předběžné finanční kontroly ag. 
č. 20220201006 

 Záznam o provedení předběžné řídící kontroly faktura dodavatelská 
č. 2021211459, Záznam o provedení předběžné řídící kontroly faktura 
dodavatelská č. 2021212081, Záznam o provedení předběžné řídící 
kontroly faktura dodavatelská č. 2021212560, Záznam o provedení 
předběžné řídící kontroly faktura dodavatelská č. 2021213460 

 Požadavek na uskutečnění podlimitní/nadlimitní veřejné zakázky  
ze dne 24. 3. 2021 (Operativní leasing osobních automobilů II.), 
Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané MSK na základě veřejné 
zakázky realizované externím subjektem č. smlouvy 04013/2021/KŘ 
ze dne 27. 8. 2021 

 Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané MSK č. 02621/2021/KŘ  
ze dne 10. 6. 2021, Záznam o provedení předběžné řídící kontroly  
k faktuře č. 2021210826, Záznam o provedení předběžné řídící 
kontroly k faktuře č. 2021211222, Záznam o provedení předběžné 
řídící kontroly k faktuře č. 2021211815, Záznam o provedení 
předběžné řídící kontroly k faktuře č. 2021212393, Záznam  
o provedení předběžné řídící kontroly k faktuře č. 2021212982 

 Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané MSK č. 03361/2021/RRC  
ze dne 8. 7. 2021, Záznam o provedení předběžné finanční kontroly 
ag. č. 20210216819, Zúčtování transferu do účetního období 2021  
ke smlouvě uzavírané MSK č 03361/2021/RRC ze dne 3. 2. 2022 

 Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané MSK č. 03749/2021/RRC  
ze dne 30. 7. 2021, Záznam o provedení předběžné finanční kontroly 
ag. č. 20210217670 

 Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané MSK č. 04273/2021/IM  
ze dne 23. 9. 2021 

 Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané MSK č. 05035/2021/IM  
ze dne 15. 12. 2021, Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly 
ag. č. 2021110377 

 Předkládací návrh ke smlouvě uzavírané MSK č. 08357/2020/FIN  
ze dne 17. 12. 2020, průvodní list k účetnímu dokladu – úvěr ze dne 
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13. 9. 2021, průvodní list k účetnímu dokladu – úvěr ze dne 
29. 9. 2021, průvodní list k účetnímu dokladu – úvěr ze dne 
30. 12. 2021 

Sestava KDF Sestava „KDF 2021 1.pol.xlsx“ 
Sestava všech 
účetních případů 
(účetní deník) za 
období od 
1.1.2021 do 
30.6.2021 

Sestava "Ucetni zapisy za 1_6_2021.xlsx" 

Sestava všech 
účetních případů 
(účetní deník) za 
období od 
1. 1. 2021 do 
30. 11. 2021 

Sestavy "Účetní deník k 30.11.2021 s popisy.xlsx" 

Schválený 
rozpočet 

Sestava „4.rozpočet na rok 2021 – kapitálové výdaje.pdf“ 

 Sestava „Rozpočet kraje na rok 2021 – BĚŽNÉ VÝDAJE“, Sestava 
„Rozpočet kraje na rok 2021 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE“ 

 Schválený rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2021 
 Rozpočet Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2021 
Smlouvy a další 
materiály k 
poskytnutým 
účelovým dotacím 

Smlouva o poskytnutí dotace č. 00683/2021/ŠMS ze dne 15. 4. 2021 

 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 00910/2021/ZDR 
ze dne 5. 5. 2021, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu MSK č. 00910/2021/ZDR/1 ze dne 13. 8. 2021 

 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 03361/2021/RRC 
ze dne 2. 8. 2021 

 Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové 
politiky kraje na rok 2021, Krajská síť sociálních služeb 
v Moravskoslezském kraji k 1. 4. 2021, Doklady k uveřejnění výzvy 
na úřední desce MSK 

 Rozhodnutí Ministerstva kultury č. 42150/2021 OULK ze dne 
14. 6. 2021 

 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 03749/2021/RRC 
ze dne 27. 8. 2021 

 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 04557/2021/SOC 
ze dne 10. 11. 2021, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK 
č. 04719/2021/SOC ze dne 22. 11. 2021, Doklad o převzetí smlouvy 
o poskytnutí dotace ze dne 10. 11. 2021, Doklad o převzetí smlouvy 
o poskytnutí dotace ze dne 22. 11. 2021, Přílohy dokládané před 
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 15. 10. 2021, Přílohy 
dokládané před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 
26. 10. 2021 

 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 04523/2021/KPP ze dne 
1. 11. 2021 

Smlouvy nájemní Smlouva č. 03677/2021/DSH ze dne 2. 8. 2021 o nájmu za účelem 
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umístění reklamy, smlouva č. 05088/2020/DSH ze dne 27. 8. 2020 
Smlouvy o dílo Smlouva o dílo č. 01114/2021/KPP ze dne 4. 5. 2021, Dodatek č. 1 

ke smlouva č. 01114/2021/KPP/1 ze dne 28. 7. 2021 
 Smlouva o dílo č. 01045/2021/ŽPZ ze dne 5. 5. 2021, Smlouva o dílo 

č. 01046/2021/ŽPZ ze dne 5. 5. 2021, Smlouva o dílo 
č. 01058/2021/ŽPZ ze dne 5. 5. 2021, Smlouva o dílo 
č. 00939/2021/ŽPZ ze dne 28. 4. 2021, Smlouva o dílo 
č. 01006/2021/ŽPZ ze dne 5. 5. 2021, Smlouva o dílo 
č. 01053/2021/ŽPZ ze dne 5. 5. 2021, Smlouva o dílo 
č. 01054/2021/ŽPZ ze dne 5. 5. 2021, Smlouva o dílo 
č. 01007/2021/ŽPZ ze dne 5. 5. 2021 

 Smlouva o dílo č. 01114/2021/KPP ze dne 4. 5. 2021, Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 01114/2021/KPP ze dne 28. 7. 2021, Dohoda 
o narovnání ke smlouvě o dílo č. 01114/2021/KPP ze dne 
10. 12. 2021 

Smlouvy o 
převodu majetku 
(koupě, prodej, 
směna, převod) 

Darovací smlouva č. 00374/2021/IM ze dne 19. 2. 2021, Darovací 
smlouva č. 00072/2021/IM ze dne 25. 1. 2021, Darovací smlouva 
č. 00572/2021/IM ze dne 8. 4. 2021, Darovací smlouva 
č. 01318/2021/KH ze dne 6. 5. 2021, Darovací smlouva 
č. 493/2021/IM ze dne 24. 3. 2021 

 Kupní smlouva č. 00561/2021/IM ze dne 8. 4. 2021 
 Kupní smlouva č. 08106/2020/IM ze dne 26. 11. 2020, Kupní smlouva 

č. 8361/2020/IM ze dne 18. 12. 2020, Kupní smlouva 
č. 00009/2021/IM ze dne 15. 1. 2021, Kupní smlouva 
č. 06086/2019/IM ze dne 26. 9. 2019, Kupní smlouva 
č. 00337/2021/IM ze dne 23. 2. 2021, Kupní smlouva 
č. 00339/2021/IM ze dne 23. 2. 2021  

 Darovací smlouva č. 04309/2021/KH ze dne 21. 10. 2021 
 Kupní smlouva č. 04273/2021/IM ze dne 18. 10. 2021 
 Kupní smlouva č. 05035/2021/IM ze dne 17. 12. 2021, Smlouva 

o budoucí kupní smlouvě č. 00705/2019/IM ze dne 10. 4. 2019 
Smlouvy o přijetí 
úvěru 

Smlouva o úvěru č. 08357/2020/FIN ze dne 21. 12. 2020 

Smlouvy o půjčce Smlouva o úvěru č. 00729/2021/RRC ze dne 16. 4. 2021, smlouva 
o úvěru č. 04614/2021/RRC ze dne 11. 11. 2021 

Smlouvy o 
věcných 
břemenech 

Smlouva o zřízení věcného břemene č. FM/43/e/2021/Koc ze dne 
22. 9. 2021 

Smlouvy o 
výpůjčce 

Smlouva o podvýpůjčce č. 00326/2021/KH ze dne 9. 2. 2021, 
Smlouva o podvýpůjčce č. 03391/2021/KH ze dne 22. 7. 2021 

Smlouvy ostatní Kupní smlouva č. 01293/2021/KH ze dne 10. 5. 2021 
 Smlouva kupní č. 00926/2021/KH ze dne 28. 4. 2021 
 Memorandum o spolupráci č. 00019/2021/ŠMS ze dne 6. 1. 2021 
 Smlouva č. 00367/2021/KH ze dne 17. 2. 2021 
 Smlouva č. 00369/2021/KH ze dne 19. 2. 2021 
 Smlouva o poskytnutí licencí č. 00522/2021/INF ze dne 22. 3. 2021 
 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních 

služeb č. 00137/2021/SOC ze dne 3. 2. 2021 
 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních 

služeb č. 0081/2021/SOC ze dne 4. 2. 2021 
 Smlouva č. 04013/2011/KŘ ze dne 3. 9. 2021, Smlouva  
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č. 04013/2021/KŘ/1 ze dne 27. 9. 2021, Smlouva č. 04013/2021/KŘ/2 
ze dne 27. 9. 2021, Smlouva č. 04013/2021/KŘ/3 ze dne 27. 9. 2021, 
Smlouva č. 04013/2021/KŘ/4 ze dne 27. 9. 2021, Smlouva  
č. 04013/2021/KŘ/5 ze dne 27. 9. 2021, Smlouva č. 04013/2021/KŘ/6 
ze dne 27. 9. 2021, Smlouva č. 04013/2021/KŘ/7 ze dne 27. 9. 2021, 
Smlouva č. 04013/2021/KŘ/8 ze dne 27. 9. 2021, Smlouva  
č. 04013/2021/KŘ/9 ze dne 27. 9. 2021, Smlouva  
č. 04013/2021/KŘ/10 ze dne 27. 9. 2021 

 Smlouva č. 02621/2021/KŘ ze dne 10. 6. 2021, Potvrzení 
o doplňkové službě k osobnímu autu – RZ – 7AA9627 – Superb; 
počátek leasingu 30. 7. 2021; konec leasingu 29. 7. 2022, Potvrzení 
o doplňkové službě k osobnímu autu – RZ – 7AA9628 – Superb 
Combi; počátek leasingu 30. 7. 2021; konec leasingu 29. 7. 2022, 
Potvrzení o doplňkové službě k osobnímu autu – RZ – 7AA9629 – 
Superb; počátek leasingu 30. 7. 2021; konec leasingu 29. 7. 2022, 
Potvrzení o doplňkové službě k osobnímu autu – RZ – 7AA9630 – 
Superb Combi; počátek leasingu 30. 7. 2021; konec leasingu 
29. 7. 2022, Potvrzení o doplňkové službě k osobnímu autu – RZ – 
7AA9631 – Superb; počátek leasingu 30. 7. 2021; konec leasingu 
29. 7. 2022, Potvrzení o doplňkové službě k osobnímu autu – RZ – 
7AA9979 – Kodiaq; počátek leasingu 30. 7. 2021; konec leasingu 
29. 7. 2022, Potvrzení o doplňkové službě k osobnímu autu – RZ – 
7AA9983 – Kodiaq; počátek leasingu 30. 7. 2021; konec leasingu 
29. 7. 2022 

 Rámcová smlouva o spolupráci při realizaci některých činností 
regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje č. 07300/2017/RRC 
ze dne 2. 1. 2018, dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci 
při realizaci některých činností regionálního rozvoje 
Moravskoslezského kraje č. 2020/03521/OKH/DSM/1 ze dne 
3. 3. 2020 

 Smlouva č. 76S/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 ze dne 
10. 5. 2021, dodatek č. 78S/2021/1 ke Smlouvě o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2021 ze dne 18. 10. 2021 

Střednědobý 
výhled rozpočtu 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 

 Dokument „8-strednedoby-vyhled-rozpoctu-na-leta-2023---2025---
prehled-splaceni-uveru.pdf“, dokument „9-strednedoby-vyhled-
rozpoctu-na-leta-2023---2025---akce-financovane-z-uveru-cs.pdf“ 

Účetní deník Sestava „Účetní deník za 1_12_2020.xlsx“  
 Sestava „Účetní zápisy za 1_6_2021.xlsx“ 
 Sestava „Účetní deník k 31.12.2021 s popisy.xlsx“ 
Účetní doklad Účetní dokad č. 200363 ze dne 2. 6. 2021, účetní doklad č. 200595 

ze dne 28. 5. 2021 (+ Dokument „tabulka-úhrady fa_23092021.xls), 
účetní doklad č. 200348 ze dne 1. 7. 2021, účetní doklad č. 200585 
ze dne 30. 7. 2021, účetní doklad č. 700002 ze dne 1. 7. 2021, účetní 
doklad č. 200696 ze dne 31. 3. 2021, účetní doklad č. 200565 ze dne 
30. 4. 2021, účetní doklad č. 700066 ze dne 30. 3. 2021, účetní 
doklad č. 200800 ze dne 28. 6. 2021, účetní doklad č. 200523 ze dne 
28. 7. 2021, účetní doklad č. 210010 ze dne 25. 6. 2021, účetní 
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doklad č. 700094 ze dne 25. 6. 2021, účetní doklad č. 200720 ze dne 
31. 3. 2021, účetní doklad č. 200566 ze dne 30. 4. 2021, účetní 
doklad č. 200704 ze dne 31. 3. 2021, účetní doklad č. 200549 ze dne 
29. 4. 2021, účetní doklad č. 200684 ze dne 30. 4. 2021, účetní 
doklad č. 200533 ze dne 28. 5. 2021, účetní doklad č. 200671 ze dne 
30. 4. 2021, účetní doklad č. 200481 ze dne 27. 5. 2021, účetní 
doklad č. 200471 ze dne 7. 6. 2021, účetní doklad č. 200004 ze dne 
1. 7. 2021, účetní doklad č. 200723 ze dne 31. 3. 2021, účetní doklad 
č. 200568 ze dne 30. 4. 2021, účetní doklad č. 200719 ze dne 
31. 3. 2021, účetní doklad č. 200571 ze dne 30. 4. 2021, účetní 
doklad č. 200686 ze dne 30. 4. 2021, účetní doklad č. 200535 ze dne 
28. 5. 2021, účetní doklad č. 200687 ze dne 30. 4. 2021, účetní 
doklad č. 200536 ze dne 28. 5. 2021, účetní doklad č. 200696 ze dne 
31. 5. 2021, účetní doklad č. 200667 ze dne 30. 6. 2021, účetní 
doklad č. 210013 ze dne 19. 4. 2021, účetní doklad č. 210005 ze dne 
30. 4. 2021, účetní doklad č. 700034 ze dne 19. 4. 2021, účetní 
doklad č. 200245 ze dne 12. 5. 2021, účetní doklad č. 200246 ze dne 
12. 5. 2021, účetní doklad č. 200247 ze dne 12. 5. 2021, účetní 
doklad č. 200462 ze dne 25. 5. 2021, účetní doklad č. 200463 ze dne 
25. 5. 2021, účetní doklad č. 274020 ze dne 27. 4. 2021, účetní 
doklad č. 274075 ze dne 24. 5. 2021, účetní doklad č. 274146 ze dne 
30. 8. 2021, účetní doklad č. 605012 ze dne 8. 1. 2021, účetní doklad 
č. 700024 ze dne 8. 1. 2021, účetní doklad č. 700027 ze dne 
8. 1. 2021, účetní doklad č. 700026 ze dne 8. 1. 2021, účetní doklad 
č. 605058 ze dne 18. 12. 2020, účetní doklad č. 605096 ze dne 
28. 1. 2021, účetní doklad č. 700021 ze dne 28. 1. 2021, účetní 
doklad č. 700022 ze dne 28. 1. 2021, účetní doklad č. 605087 ze dne 
29. 12. 2020, účetní doklad č. 605021 ze dne 5. 2. 2021, účetní 
doklad č. 605063 ze dne 16. 2. 2021, účetní doklad č. 700037 ze dne 
16. 2. 2021, účetní doklad č. 700038 ze dne 16. 2. 2021, účetní 
doklad č. 605029 ze dne 16. 4. 2021, účetní doklad č. 605062 ze dne 
23. 2. 2021, účetní doklad č. 700011 ze dne 12. 9. 2019, účetní 
doklad č. 605004 ze dne 1. 3. 2021, účetní doklad č. 605028 ze dne 
10. 3. 2021, účetní doklad č. 700074 ze dne 10. 3. 2021, účetní 
doklad č. 605028 ze dne 10. 3. 2021, účetní doklad č. 605012 ze dne 
9. 3. 2021, účetní doklad č. 605029 ze dne 15. 3. 2021, účetní doklad 
č. 700033 ze dne 15. 3. 2021, účetní doklad č. 700034 ze dne 
15. 3. 2021, účetní doklad č. 609029 ze dne 10. 2. 2021, účetní 
doklad č. 609001 ze dne 1. 6. 2021, účetní doklad č. 609041 ze dne 
18. 2. 2021, účetní doklad č. 609027 ze dne 10. 6. 2021, účetní 
doklad č. 700063 ze dne 26. 2. 2021, účetní doklad č. 700064 ze dne 
26. 2. 2021, účetní doklad č. 700058 ze dne 27. 1. 2021, účetní 
doklad č. 700056 ze dne 27. 1. 2021, účetní doklad č. 700073 ze dne 
28. 4. 2021, účetní doklad č. 700074 ze dne 28. 4. 2021, účetní 
doklad č. 700076 ze dne 28. 4. 2021, účetní doklad č. 700077 ze dne 
28. 4. 2021, účetní doklad č. 022003 ze dne 7. 5. 2021, účetní doklad 
č. 274049 ze dne 13. 5. 2021 

 Účetní doklad č. 123004 ze dne 2. 6. 2021, účetní doklad č. 123045 
ze dne 2. 2. 2022, účetní doklad č. 123084 ze dne 3. 2. 2022, účetní 
doklad č. 123082 ze dne 3. 2. 2022, účetní doklad č. 123115 ze dne 
4. 2. 2022, účetní doklad č. 123473 ze dne 31. 1. 2022, účetní doklad 
č. 123121 ze dne 4. 2. 2022, účetní doklad č. 123122 ze dne 
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4. 2. 2022, účetní doklad č. 123502 ze dne 15. 2. 2022, účetní doklad 
č. 123074 ze dne 3. 2. 2022, účetní doklad č. 123078 ze dne 
3. 2. 2022, účetní doklad č. 123014 ze dne 1. 2. 2022, účetní doklad 
č. 123087 ze dne 3. 2. 2022, účetní doklad č. 123088 ze dne 
3. 2. 2022, účetní doklad č. 123117 ze dne 4. 2. 2022, účetní doklad 
č. 123332 ze dne 19. 1. 2022, účetní doklad č. 123334 ze dne 
19. 1. 2022, účetní doklad č. 123022 ze dne 1. 2. 2022, účetní doklad 
č. 123326 ze dne 19. 1. 2022, účetní doklad č. 123180 ze dne 
11. 2. 2022, účetní doklad č. 200560 ze dne 13. 9. 2021, účetní 
doklad č. 200092 ze dne 7. 10. 2021, účetní doklad č. 200756 ze dne 
13. 10. 2021, účetní doklad č. 200206 ze dne 9. 11. 2021, účetní 
doklad č. 200472 ze dne 8. 11. 2021, účetní doklad č. 200010 ze dne 
1. 12. 2021, účetní doklad č. 200618 ze dne 20. 12. 2021, účetní 
doklad č. 201113 ze dne 29. 12. 2021, účetní doklad č. 700150 ze 
dne 1. 12. 2021, účetní doklad č. 700149 ze dne 1. 12. 2021, účetní 
doklad č. 210031 ze dne 1. 10. 2021, účetní doklad č. 210013 ze dne 
1. 7. 2021, účetní doklad č. 200112 ze dne 3. 8. 2021, účetní doklad 
č. 200334 ze dne 20. 8. 2021, účetní doklad č. 200062 ze dne 
1. 9. 2021, účetní doklad č. 200334 ze dne 22. 9. 2021, účetní doklad 
č. 200216 ze dne 4. 10. 2021, účetní doklad č. 200485 ze dne 
22. 10. 2021, účetní doklad č. 200173 ze dne 2. 11. 2021, účetní 
doklad č. 200449 ze dne 22. 11. 2021, účetní doklad č. 200176 ze 
dne 1. 12. 2021, účetní doklad č. 200691 ze dne 22. 12. 2021, 
hromadný účetní doklad č. 296472 ze dne 23. 11. 2021, hromadný 
účetní doklad č. 296488 ze dne 29. 11. 2021, účetní doklad č. 296458 
ze dne 31. 1. 2022, účetní doklad č. 296454 ze dne 28. 1. 2022, 
účetní doklad č. 296455 ze dne 28. 1. 2022, účetní doklad č. 100003 
ze dne 2. 9. 2021, účetní doklad č. 010144 ze dne 31. 12. 2021, 
účetní doklad č. 126017 ze dne 19. 1. 2022, účetní doklad č. 126002 
ze dne 1. 2. 2022, účetní doklad č. 123251 ze dne 10. 12. 2021, 
účetní doklad č. 123252 ze dne 10. 12. 2021, účetní doklad č. 123418 
ze dne 15. 12. 2021, účetní doklad č. 123419 ze dne 15. 12. 2021, 
účetní doklad č. 123472 ze dne 31. 1. 2022, účetní doklad č. 123464 
ze dne 22. 12. 2021, účetní doklad č. 123463 ze dne 22. 12. 2021, 
účetní doklad č. 123465 ze dne 22. 12. 2021, účetní doklad č. 123466 
ze dne 22. 12. 2021, účetní doklad č. 123472 ze dne 27. 12. 2021, 
účetní doklad č. 123471 ze dne 27. 12. 2021, účetní doklad č. 123470 
ze dne 27. 12. 2021, účetní doklad č. 123474 ze dne 27. 12. 2021, 
účetní zápisy za období 12/2021 pro UZ 34xxx, ORG 
0000000010601, účetní zápisy za období 12/2021 pro UZ 34xxx, 
ORG 0000000010556, účetní doklad č. 123549 ze dne 23. 2. 2022, 
účetní doklad č. 200530 ze dne 4. 10. 2021, účetní doklad č. 200038 
ze dne 3. 11. 2021, účetní doklad č. 200546 ze dne 19. 5. 2021, 
účetní doklad č. 200547 ze dne 28. 5. 2021, účetní doklad č. 200259 
ze dne 3. 12. 2021, účetní doklad č. 200406 ze dne 14. 12. 2021, 
účetní doklad č. 200399 ze dne 19. 5. 2021, účetní doklad č. 200006 
ze dne 1. 6. 2021, účetní doklad č. 200678 ze dne 25. 10. 2021, 
účetní doklad č. 200076 ze dne 4. 11. 2021, účetní doklad č. 200703 
ze dne 29. 9. 2021, účetní doklad č. 200229 ze dne 13. 10. 2021, 
účetní doklad č. 200260 ze dne 3. 12. 2021, účetní doklad č. 200407 
ze dne 14. 12. 2021, účetní doklad č. 258001 ze dne 23. 8. 2021, 
účetní doklad č. 801038 ze dne 23. 8. 2021, účetní doklad č. 258002 
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ze dne 22. 9. 2021, účetní doklad č. 258003 ze dne 28. 12. 2021, 
účetní doklad č. 605045 ze dne 21. 12. 2021, účetní doklad č. 605074 
ze dne 28. 12. 2021, účetní doklad č. 700176 ze dne 20. 12. 2021, 
účetní doklad č. 605056 ze dne 22. 9. 2021, účetní doklad č. 605065 
ze dne 29. 10. 2021, účetní doklad č. 616005 ze dne 19. 5. 2021, 
účetní doklad č. 616001 ze dne 4. 11. 2021, účetní doklad č. 700082 
ze dne 13. 1. 2021, účetní doklad č. 700117 ze dne 12. 5. 2021, 
účetní doklad č. 700128 ze dne 1. 10. 2021, účetní doklad č. 126051 
ze dne 19. 5. 2021, účetní doklad č. 126066 ze dne 27. 5. 2021, 
účetní doklad č. 126013 ze dne 13. 7. 2021, účetní doklad č. 126036 
ze dne 22. 7. 2021, účetní doklad č. 126014 ze dne 16. 8. 2021, 
účetní doklad č. 126023 ze dne 26. 8. 2021, účetní doklad č. 126054 
ze dne 13. 9. 2021, účetní doklad č. 126058 ze dne 23. 9. 2021, 
účetní doklad č. 126009 ze dne 5. 11. 2021, účetní doklad č. 126010 
ze dne 5. 11. 2021, účetní doklad č. 126029 ze dne 12. 11. 2021, 
účetní doklad č. 126032 ze dne 16. 11. 2021, účetní doklad č. 700195 
ze dne 31. 12. 2021, účetní doklad č. 700078 ze dne 25. 10. 2021 

Účtový rozvrh Sestava "Účtový rozvrh 2021 (aktualizace k 30.6.2021) lh 
22.07.2021.xlsx" 

 Sestava "Účtový rozvrh 2021-aktualizace k 10.11.2021.xlsx" 
Vnitřní předpis a 
směrnice 

Pracovní pomůcka Postup přípravy a realizace poskytnutí návratné 
finanční výpomoci, odbor financí, červenec 2018 

 Pracovní pomůcka Postup přípravy a realizace poskytnutí individuální 
dotace, odbor financí, prosinec 2019 

 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, 
úplné znění k 16. 3. 2021 

 Směrnice k účetnictví, účinnost od 1. 1. 2020, Směrnice k vnitřnímu 
kontrolnímu systému, účinnost od 1. 1. 2021, Ekonomický řád, 
účinnost od 1. 1. 2020, Směrnice pro evidenci a správu majetku, 
účinnost od 1. 1. 2020, Postup při zařazení majetku do evidence 
a jeho vyřazení z evidence (pracovní pomůcka), prosinec 2019, 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, 
účinnost od 1. 6. 2020,  

 Zásady převodu a nabytí nemovitých věcí, úplné znění k 17. 12. 2020 
 Dokument "Přehled vnitřních předpisů MSK rok 2021.docx" 
 Směrnice k inventarizaci, účinnost od 1. 8. 2019, Metodický postup 

pro provádění inventur (Pracovní pomůcka), Ostrava, prosinec 2021 
 Postup přípravy a realizace poskytnutí individuální dotace (Pracovní 

pomůcka), Ostrava, prosinec 2019; Směrnice pro veřejnou finanční 
podporu, účinnost od 1. 1. 2020 

 Peněžní fondy (pracovní pomůcka) červenec 2018 odbor financí, 
Postup přípravy a realizace poskytnutí úvěru nebo zápůjčky (pracovní 
pomůcka) prosinec 2019 odbor financí 

 Směrnice pro finanční řízení prosinec 2019 odbor financí 
 Směrnice k účetnictví, účinnost 1. 1. 2022 
 Sazebník za zřízení věcného břemene na pozemcích silnic II. a III. 

tříd účelových komunikací a ostatních nemovitostech ve vlastnictví 
kraje 

 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, 
účinnost od 15. 3. 2021 

 Směrnice pro finanční řízení, Ostrava, prosinec 2019, účinnost 
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1. 1. 2020, Související soubor ke Směrnici pro finanční řízení: Postup 
pro čerpání a splácení úvěru od ČS, a.s., ze dne 11. 11. 2021 

Vyjádření Dokument „.txt“ ze dne 10. 2. 2021 – vyjádření  
Výkaz pro 
hodnocení plnění 
rozpočtu 

Sestavy "Výkaz 120-plnění rozpočtu k 31.12.2020.xlsx", "Výkaz 120 - 
plnění rozpočtu k 30.6.2021.xlsx" 

 Fin 2-12M 31.12.2021 
 Sestava "FIN 2-12M 30.11.2021.xlsx" 
 Sestava „Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 12/2021“ 
Výkaz zisku a 
ztráty 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2021, k 30. 6. 2021 

 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 
Výkazy k účetní 
závěrce 

Přehled o peněžních tocích ke dni 31. 12. 2021, Přehled o změnách 
vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2021, Údaje o poskytnutých 
garancích ke dni 31. 12. 2021, Údaje o projektech partnerství 
veřejného a soukromého sektoru ke dni 31. 12. 2021 

Výpis z katastru 
nemovitostí 

Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 
7. 6. 2021 – LV 2841; k. ú. Trojanovice; Oznámení o duplicitním 
zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí, čj. OR-205/2021-804-4 
ze dne 7. 5. 2021 vystavené Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, Výzva ze 
dne 11. 6. 2021, vyhotoveno advokátem JUDr. M. K., Ph.D., Žádost 
o součinnost při řešení duplicitního vlastnictví ze dne 14. 6. 2021, 
vyhotoveno fyzickou osobou V. K., Doplnění výzvy ze dne 
22. 6. 2021, vyhotoveno advokátem JUDr. M. K., Ph.D.  

 Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 
7. 6. 2021 – LV 2978; k.ú. Prostřední Suchá; email ze dne 15. 9. 2021 
od zástupce MSK pro kontrolora pověřeného přezkoumáním 
hospodaření ve věci LV 2978 

 Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 
7. 6. 2021 – LV 4986; k.ú Karviná-město;  Usnesení Okresního soudu 
v Karviné, čj. 16 C 170/2002-61 ze dne 1. 11. 2004 

 Dokument „Informace o řízení“ č. V – 98/2021, KÚ pro MSK, KP 
Karviná, Dokument „Informace o řízení“ č. V-583/2021, KÚ pro MSK, 
KP Karviná, Dokument „Informace o řízení“ č. V-1786/2021, KÚ MSK, 
KP Opava, Dokument „Informace o řízení“ č. V-4006/2021, KÚ MSK, 
KP Nový Jičín, Dokument „Informace o řízení“ č. V-824/2021, KÚ 
MSK, KP Bruntál, Dokument „Informace o řízení“ č. V-4803/2021, KÚ 
MSK, KP Ostrava  

 Dokument „Informace o řízení“ č. V-3700/2021, KÚ MSK, KP Ostrava, 
Dokument „Informace o řízení“ č. V- 575/2021, KÚ MSK, KP Karviná, 
Dokument „Informace o řízení“ č. V-1957/2021, KÚ MSK, KP Třinec  

 Dokument „Informace o řízení“ č. V-3879/2021, KÚ MSK, KP Nový 
Jičín 

 Přehled vlastnictví a jiných věcných práv ke dni 7. 6. a 4. 8. 2021 
(duplicitní vlastnictví) 

Vypořádání 
návratné finanční 
výpomoci 

Finanční vypořádání poskytnuté návratné finanční výpomoci ze dne 
1. 6. 2021 

 Finanční vypořádání poskytnuté návratné finanční výpomoci ze dne 
15. 6. 2021 
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Vysvětlivky k 
seznamu 
použitých 
symbolů, zkratek, 
číselníků 

Sestava "číselník k 30.6.xlsx" 

 Sestava "číselníky  MSK k 31.12.2021.xlsx" 
Zápis o předání a 
převzetí díla 

Zápis o předání a převzetí díla č. 1 ze dne 11. 10. 2021, zápis 
o předání a převzetí díla č. 1/2021 ze dne 31. 5. 2021, zápis 
o předání a převzetí díla č. 2/2021 ze dne 30. 6. 2021, zápis 
o předání a převzetí díla č. 3/2021 ze dne 15. 7. 2021, zápis 
o předání a převzetí díla č. 4/2021 ze dne 29. 10. 2021, zápis 
o předání a převzetí díla č. 5/2021 ze dne 30. 11. 2021, zápis 
o předání a převzetí díla č. 1/2021/KPP ze dne 31. 7. 2021, zápis 
o předání a převzetí díla č. 6/2021 ze dne 30. 11. 2021 

Zápisy z jednání 
rady včetně 
usnesení 

Usnesení rady kraje č. 2/11 ze dne 16. 11. 2020, usnesení rady kraje 
č. 4/238 ze dne 14. 12. 2020, usnesení rady kraje č. 8/412 ze dne 
25. 1. 2021, usnesení rady kraje č. 12/660 ze dne 15. 3. 2021, 
usnesení rady kraje č. 4/233 ze dne 14. 12. 2020, usnesení rady kraje 
č. 8/412 ze dne 25. 1. 2021, usnesení rady kraje č. 13/767 ze dne 
29. 3. 2021, usnesení rady kraje č. 4/235 ze dne 14. 12. 2020, 
usnesení rady kraje č. 8/412 ze dne 25. 1. 2021, usnesení rady kraje 
č. 10/494 ze dne 22. 2. 2021, usnesení rady kraje č. 97/8526 ze dne 
12. 10. 2020, usnesení rady kraje č. 6/358 ze dne 11. 1. 2021, 
usnesení rady č. 12/664 ze dne 15. 3. 2021, usnesení rady kraje 
č. 22/1411 ze dne 19. 7. 2021, usnesení rady kraje č. 92/8038 ze dne 
20. 7. 2020, usnesení rady kraje č. 96/8439 ze dne 21. 9. 2020, 
usnesení rady kraje č. 94/8195 ze dne 17. 8. 2020, usnesení rady 
kraje č. 3/179 ze dne 30. 11. 2020, usnesení rady kraje č. 92/8038 
ze dne 20. 7. 2020, usnesení rady kraje č. 94/8195 ze dne 
17. 8. 2020, usnesení rady kraje č. 3/187 ze dne 30. 11. 2020, 
usnesení rady kraje č. 10/650 ze dne 22. 2. 2021, usnesení rady kraje 
č. 10/601 ze dne 22. 2. 2021, usnesení rady kraje č. 12/670 ze dne 
15. 3. 2021, usnesení rady kraje č. 21/1331 ze dne 28. 6. 2021, 
usnesení rady kraje č. 14/844 ze dne 12. 4 2021, usnesení rady kraje 
č. 9/444 ze dne 8. 2. 2021, usnesení rady kraje č. 91/7909 ze dne 
22. 6. 2020, usnesení rady kraje č. 94/8197 ze dne 17. 8. 2020, 
usnesení rady kraje č. 97/8575 ze dne 12. 10. 2020, usnesení rady 
kraje č. 98/8647 ze dne 26. 10. 2020, usnesení rady kraje č. 96/8446 
ze dne 21. 9. 2020, usnesení rady kraje č. 3/180 ze dne 30. 11. 2020, 
usnesení rady kraje č. 23/2046 ze dne 24. 10. 2017, usnesení rady 
kraje č 68/6170 ze dne 27. 8. 2019, usnesení rady kraje č. 96/8446 
ze dne 21. 9. 2020, usnesení rady kraje č. 3/180 ze dne 30. 11. 2020, 
usnesení rady kraje č. 97/8562 ze dne 12. 10. 2020, usnesení rady 
kraje č. 3/180 ze dne 30. 11. 2020, usnesení rady kraje č. 94/8290 
ze dne 17. 8. 2020 

 Usnesení rady kraje č. 15/905 ze dne 26. 4. 2021, usnesení rady 
kraje č. 22/1401 ze dne 19. 7. 2021, usnesení rady kraje č. 29/1931 
ze dne 15. 11. 2021, usnesení rady kraje č. 19/1075 ze dne 
31. 5. 2021, usnesení rady kraje č. 10/538 ze dne 22. 2. 2021, 
usnesení rady kraje č. 15/928 ze dne 26. 4. 2021, usnesení rady kraje 
č. 24/1559 ze dne 30. 8. 2021, usnesení rady kraje č. 19/1165 ze dne 
31. 5. 2021, usnesení rady kraje č. 22/1419 ze dne 19. 7. 2021, 
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usnesení rady kraje č. 24/1625 ze dne 30. 8. 2021, usnesení rady 
kraje č. 23/1506 ze dne 9. 8. 2021, usnesení rady kraje č. 26/1740 
ze dne 29. 9. 2021, usnesení rady kraje č. 28/1858 ze dne 
25. 10. 2021, usnesení rady kraje č. 22/1410 ze dne 19. 7. 2021, 
usnesení rady kraje č. 26/2322 ze dne 5. 12. 2017, usnesení rady 
kraje č. 81/7313 ze dne 17. 2. 2020, usnesení rady kraje č. 15/942 ze 
dne 26. 4. 2021, usnesení rady kraje č. 16/990 ze dne 10. 5. 2021, 
usnesení rady kraje č. 24/1599 ze dne 30. 8. 2021, usnesení rady 
kraje č. 3/162 ze dne 30. 11. 2020, usnesení rady kraje č. 59/5303 ze 
dne 26. 3. 2019, usnesení rady kraje č. 70/6410 ze dne 24. 9. 2019, 
usnesení rady kraje č. 59/5303 ze dne 26. 3. 2019, usnesení rady 
kraje č. 88/7743 ze dne 18. 5. 2020, usnesení rady kraje č. 19/1153 
ze dne 31. 5. 2021, usnesení rady kraje č. 8/414 ze dne 25. 1. 2021, 
usnesení rady kraje č. 19/1182 ze dne 31. 5. 2021, usnesení rady 
kraje č. 82/7363 ze dne 2. 3. 2020, usnesení rady kraje č. 60/5369 ze 
dne 9. 4. 2019, usnesení rady kraje č. 96/8516 ze dne 21. 9. 2020, 
usnesení rady kraje č. 15/953 ze dne 26. 4. 2021, usnesení rady kraje 
č. 24/1638 ze dne 30. 8. 2021 

Zápisy z jednání 
zastupitelstva 
včetně usnesení 

Usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019, 
usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2055 ze dne 3. 9. 2020 (DZ, mat. 
7.3), usnesení zastupitelstva kraje č. 2/93 ze dne 17. 12. 2020, 
usnesení zastupitelstva kraje č. 2/92 ze dne 17. 12. 2020, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 13/1558 ze dne 12. 9. 2019, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 2/92 ze dne 17. 12. 2020, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 2/92 ze dne 17. 12. 2020, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 17/2062 ze dne 3. 9. 2020, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 2/96 ze dne 17. 12. 2020, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 2/93 ze dne 17. 12. 2020, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 3/144 ze dne 17. 3. 2021, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 2/105 ze dne 17. 12. 2020, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 3/179 ze dne 17. 3. 2021, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 4/292 ze dne 17. 6. 2021, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 3/212 ze dne 17. 3. 2021, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 3/243 ze dne 17. 3. 2021, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 2/114 ze dne 17. 12. 2020 

 Usnesení zastupitelstva kraje č. 2/21 ze dne 17. 12. 2021, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 2/20 ze dne 17. 12. 2020, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 3/208 ze dne 17. 3. 2021, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 15/1850 ze dne 5. 3. 2020, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 2/75 ze dne 17. 12. 2020, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 5/445 ze dne 16. 9. 2021, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 3/163 ze dne 17. 3. 2021, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 4/321 ze dne 17. 6. 2021, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 4/321 ze dne 17. 6. 2021, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 4/334 ze dne 17. 6. 2021, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 5/439, ze dne 16. 9. 2021, usnesení 
zastupitelstva kraje č. 6/539 ze dne 16. 12. 2021 
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Závěrečný účet Závěrečný účet za rok 2020 
Znalecký posudek Znalecký posudek č. 1207-08-2021 ze dne 7. 3. 2021 
 Znalecký posudek č. 7047/21 ze dne 8. 2. 2021, znalecký posudek 

č. 1003/56/17 ze dne 22. 11. 2017, znalecký posudek č. 1169/82/19 
ze dne 20. 11. 2019 

Zúčtování 
transferu 

Zúčtování transferu do účetního období 2021 – dohad ke smlouvě 
uzavírané MSK č. 03749/2021/RRC ze dne 3. 2. 2022 

 Zúčtování transferu do účetního období 2021 ke smlouvě uzavírané 
MSK č 03361/2021/RRC ze dne 3. 2. 2022 

Zveřejněné 
záměry o 
nakládání s 
majetkem 

Oznámení záměru převodu nemovitých věcí č. j. MSK 93681/2020 ze 
dne 23. 7. 2020, Oznámení záměru převodu nemovité věci č. j. MSK 
118799/2020 ze dne 22. 9. 2020, Dokument „zveřejnění  Havířov, 
Bludovice.docx“, Oznámení záměru převodu nemovitých věcí  
č. j. MSK 93021/2020 ze dne 22. 7. 2020, Dokument „Zveřejnění 
Český Těšín, Mosty u ČT.docx“, Oznámení záměru převodu 
nemovitých věcí č.j. MSK 50338/2020 ze dne 23. 6. 2020, Sestava  
„8106-zveřejnění na úřední desce.xlsx“, Oznámení záměru převodu 
nemovitých věcí č.j. MSK 126705/2020 ze dne 13. 10. 2020, 
Dokument „Zveřejnění na úřední desce ke smlouvě č.docx“, 
Oznámení záměru převodu nemovitých věcí č.j. MSK 112215/2020 
ze dne 23. 9. 2020, Sestava „Úřední deska-SILNICE MORAVA 
s.r.o..xlsx“, Oznámení záměru převodu nemovitých věcí č.j. MSK 
99370/2019 ze dne 28. 6. 2019, Sestava „doklad o zveřejnění-PST 
III.xls", Oznámení záměru převodu nemovitých věcí č.j. MSK 
118783/2020 ze dne 22. 9. 2020, Sestava 
„Seznam_20210825091103.xlsx“, Oznámení záměru převodu 
nemovitých věcí  
č.j. MSK 128931/2020 ze dne 13. 10. 2020, Sestava 
„Seznam_20210825091513.xlsx“ 

 Oznámení záměru převodu nemovitých věcí čj. MSK 101642/2021 
ze dne 10. 8. 2021, dokument „Doklad o zveřejnění na úřední 
desce.docx“, Oznámení záměru převodu nemovitých věcí čj. MSK 
13832/2021 ze dne 26. 1. 2021, dokument „historie dokumentu MSK 
13832_2021.xlsx“ 

Žádost o čerpání 
úvěru 

Žádost o čerpání úvěru ze dne 16. 8. 2021, žádost o čerpání úvěru 
ze dne 21. 9. 2021, žádost o čerpání úvěru ze dne 20. 12. 2021 

Žádost o 
poskytnutí daru 

Žádost o poskytnutí daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 
20. 1. 2021 

Žádost o 
poskytnutí dotace 

Žádost o poskytnutí dotace č. MSK 16276/2021 ze dne 29. 1. 2021 

 Žádost o poskytnutí dotace č. MSK 16500/2021 ze dne 1. 2. 2021, 
Žádost o poskytnutí dotace č. MSK 53233/2021 ze dne 23. 4. 2021 

 Žádost o poskytnutí dotace č. MSK 59218/2021 ze dne 6. 5. 2021 
 Žádost o poskytnutí dotace č. MSK 66873/2021 ze dne 24. 5. 2021 
 Žádost o poskytnutí dotace č. MSK 72723/2021 ze dne 7. 6. 2021 

včetně příloh, Žádost o poskytnutí dotace č. MSK 700949/2021 
ze dne 1. 6. 2021 včetně příloh 

 Dokument „žádost - podpis žádosti.png“ 
Žádost o 
poskytnutí 
návratné finanční 

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. MSK 123933/2020 
ze dne 5. 10. 2020 
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výpomoci 
 Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. MSK 123991/2020 

ze dne 5. 10. 2020 
Žádost o úvěr Žádost o úvěr z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 4. 2. 2021, 

žádost o jednorázové čerpání Úvěru ze dne 20. 4. 2021, žádost 
o úvěr z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 24. 1. 2021 

Žádost o vystavení 
faktury 

Žádost o vystavení faktury - daňového dokladu ze dne 20. 12. 2021 

 
 
 
 



 

Příloha B – k č. j. MF-19772/2021/1703-25 
 
Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání 
hospodaření ověřováno 

 
− zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,  
−  zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, 
− zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, 
− zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
− nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
− zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
− 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, 

− vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších 
předpisů, 

− vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, 
− České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví 

podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 710. 
 

 


