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Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření
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o vÝsledku ořezkoumání hosoodaření za rok 2019
obce chlum, Ičo 48222631

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dne 28.08.2019 jako dílčípřezkoumání
a na Krajském úřadu Jihočeskéhokíaje od L7.03.2020 do 25.03.2020 jako koneČnépřezkoumání.
Přezkoumání hospodaření obce chlum za rok 2019 Ve smyslu ustanovení E 42 zákona č. 128/2000 sb,,

obcích (obecní zřízen|, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.4Z0l20O4 Sb.,
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějšíchpředpisů, bylo zahájeno dne 19.07.2019 Krajským úřadem ]ihočeskéhokraje
doručenímpísemnéhooznámení.
o

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Přezkoumání Wkonali:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Jitka Luňáková

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5zákonač.4zol2oo4sb.a§4a§6zákonač.255/2012sb.

vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod é,547 laolgloEKo-PŘ dne 18. 7. 2019.

Konečnépřezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření, vyvolaných

vyhlášením nouzového stavu na územíČeskérepubliky, s využitímpostupu doporučeného Ministerstvem
financí, Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka. z podk|adů předávaných územnímicelky eleldronicky
a konzultovaných dálkovou formou.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání byli přítomni:

Ing. Radim Paulus - starosta
Dana Melounová - účetní

identifikátoť
e-podatelna

Ds:

i

kdib3rť

tel:

posta@ kraijihocesky. cz

fax:

386 720 111
386 359 069

IČ:

70890650
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předmět přezkoumání;
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v

§2odst.7a2zákona

č, 42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených V § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných

ke

uskutečnění tohoto úkonu.

dni

Podle ustanovení § 2 odst. 13 zákona Č. 42012004 Sb, nebyly předmětem přezkoumání údaje. na které
se VZtahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon kontrola účtU374 byl učiněn dne 2,5. 3. z02o.

A.

VÝsledek dílčíchořezkoumání

A.I.

Chyby a nedoďatky napravené v prúběhu dílčíchpřezkoumání za rok 2019

>
1

,

méně závažné(ustanovení 6 10 odst. 3 oísm. b) zákona)
/v členěnípodle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odď. 2/
Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. h) účetnictvívedené územním celkem
Porušení právního předpisu

:

VyhláŠka Č. 41012009 sb,, Kerou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 sb., o účetnictv'
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetníjednotky, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 19

charakeristika ziištěné chvbv a nedostatku:
Územní celek nedodžel obsahové vymezení položek rozvahy "Dlouhodobé pohledávlq".
poois ziištěnéchvbv a nedoďatku:

Obec uzavřela dne 8, 4. 2014 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřizení služebnosti inženýrskésítě.
Kontrolou výkazu Rozvaha ke dni 31. 7. 2019 bylo zjiŠtěno, že obec tuto smlouvu zaúčtovala na účet469
Ostatní dlouhodobé pohledávky. Jelikož se jedná o předpoklad. neúčtujese, do účďnictvívstupuje
až \rznikem věcného břemene.

ziištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Poois

plněníooatření: doručen účetnídoklad č, 1911-000122 ze dne 1,
pohledáVlq z věcného břemene
budoucí)

11. 2019

-

v hodnotě 5.000 Kč (Smlouva o

zrušení
smlouvě

Ooatření bvlo solněno: Naoraveno.

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dí!číchpřezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B.

oblasti ořezkoumání, u kteŇch nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č, 420l20a4 Sb., které jsou uvedeny
ustanovení § 2 odst. 1a 2 uvedeného zákona:

1.

v členěnípodle

ustanovení § 2 odst. 1 oísm. a) olnění oříimů a vrídaiůrozoočtu včetně peněžních ooerací, týkajících
se rozoočtorr,íchorostředků
- přezkoumán: Ano

2.
3.

Ustanovení § 2 odst. 1 oísm. b) finančníoDerace. tíkaiícíse tvorbv a Doužití Deněžníchfondů
obec netvoří peněžní fondy
Ustanovení § 2 odst. 1 Dísm. c) nákladv a \^ínosv Dodnikatelské činnosti územního celku
obec neúčtujeo podnikatelské činnosti

identifikátor

DsI

e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

telI

fax:

386 720 111
386 359 069

IČl
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4,
5.
6.
7.
8,

Ustanovení § 2 odst. 1 oísm. d) oeněžníooerace, túkajícíse sdružených orostředků wnakládaných na
základě smlouw mezi dvěma nebo více územními celkv. anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
nebo fuzickimi osobami
obec neuzavřela v kontrolovaném období smlouvu týkajícíse sdružených prostředků

Ustanovení § 2 odst, 1 písm. e) finančníoperace, týkaiícíse cizích zdroiů ve smvslu právních oředpisů

o účetnictví

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 1oísm. fl hosoodaření a nakládání s prostředkv ooskvtnutj,mi z Národního fondu
a s dalšímiorostředkv ze zahraničíooskvtnuhimi na základě mezinárodních smluv
obec nehospodaří s těmito prostředky
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. 9) wúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozoočtu,
k rozpo&ům kraiů. k rozoočtům obcí. k iinÝm rozoočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hosoodaření s majetkem ve vlastniďví územního celku

- přezkoumán: Ano

9.

Ustanovení 6 2 odst. 2 oísm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhosoodaří územní
celek
obec nehospodaří s majetkem státu

10. Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. c) zadávání a uskutečňování veřeinÝch zakázek.
a postuoů ořezkoumanÝch orqánem dohledu oodle zvláŠtníhoprávního oředpisu

s

vrijimkou úkonů

- přezkoumán; Ano
1

,1.

Ustanovení § 2 odst. 2 oísm, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano
12. Uďanovení 6 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazkv ilzickrích a orávnichúch osob
obec neručízazávazky fyziclaých a právnických osob

13. Ustanovení 6 2 odst, 2 Dísm. íJ zastavování moviÝch a nemovit}ich Věcí Ve prosDěch třetích osob
obec nemá zastavený majetek Ve prospěch třetích osob
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. o) zřizování VěcnÝch břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. i) ověření ooměru dluhu územního celku k průměru ieho oříjmů za ooslední
4 rozoočtovéroky oodle orávního předoisu uoravuiícíhorozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

c.

plnění ooatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v oředchozích letech

C.l.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech
byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

charakteristika ziištěnéchvbv a nedostatku:
Nebyla podána pÍsemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetíopatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečnéhoúčtu,
PoDis zjiŠtěnéchvby a nedostatku:

Obec Chlum schválila závěrečný účetza rok 2017 spolu se zprávou z přezkoumání hospodaření za íok 2o!7
na zastupltelstvu obce dne 14.6.2018. obec nepodala písemnou informaci krajskému úřadu o přijetí opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o rnýsledku přezkoumání hospodaření za rok 2o!7
do 15 dnů od projednání závěrečnéhoúčtu.

identifikátor

Dsi

e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraijihocesky.cz

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069

Ič:
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ziištěnúnedostatek bvl odstraněn.
zápis zo ze dne
Název opatření:
Opatření solněno dne:
Poois olnění opatření:

13. 6. 2019

28.08.2019

k

nápravě
Nedostatek napraven včasným odesláním přijetí opatření
přijalo
13.6,2019
zasedání
dne
obce
na
wém
2018.
ZaďupitelsWo
za
rok
a
nedostatků
chyb
4ištěných
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Informace byla doručena dne 20. 6. 2019.

Ooatření bvlo solněno: Naoraveno.
charakteristika zjištěné chvby a nedostatku:
Závěrečný účetneobsahoval stanovené náležitosti,
Poois zjištěné chyby a nedostatku:

obec Chlum schválila na zastupitelstvu obce dne 14.6.2018 závěreČný ÚČet 2a rok 2017 vČetně zprávy
z přezkoumání hospodaření za rok 2017. Tento závěrečný účetza rok 2017 obsahova| pouze vyúČtování
finančníchrráahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtůmkrajů, obcí, ďátním fondŮm, Národnímu fondu a jiným
rozpočtůma k hospodaření dalšíchosob. Závěrečný účetvšak neobsahoval údaje o plnění rozpoČtu přÚmŮ
a výdajů v plném členěnípodle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalŠích.f]nanČních
operací,.h v tak podrobném členění a obsahu. aby bylo možnézhodnotit finanČníhospodaření Územního
samosprávného celku - dle § 17 odst.z zákona č.250/2oo0 sb. o rozpoČto\^ých pravidlech Územních rozpoČtŮ.

ziištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Název ooatření:
Ooatření splněno dne:
poois olnění ooatření:

Zápis ZO ze dne 13. 6, 2019
28.08.2019
Závěrečný účetza rok 2018 byl doplněn o zákonem stanovené náležitosti.

Ooatření bvlo solněno: Naoraveno.

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za řok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č, 42012004 sb.
9 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích
přezkoumáních, které byly již napraveny.

D.Ir.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:
při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závaŽná rizika, Kerá by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti,

D.III.

Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

celku
..,................

.....,,,,............ 10,26 %
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního
......,.. 0.90 o/o
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
o/o
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Územního celku .,,......,..,,............ 0

D.IV.

Výrok o výši dluhu územníhocelku:

Dluh územního celku nepřekročil 60

Ds:
e-podatelna:
identifikátor

kdib3rr
posta@kraijihocesky.cz

o/o

průměru jeho příjmů Za poslední4 rozpočtové roky.

teli

fax:

386 720 111
386 359 069

Ič:
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ČeskéBudějovice, dne 1. dubna 2020

KBA.'§EÝ ÚŘAD

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

JlH9ČEsKÝ IiRAJ

odbor ékonom|cký
odděleni plezkumu a métodikv
bospodaíení obcí
U zimníh_o stadionu .t 952/2
37o 76 colka Bggů]9vl€e

Jitka Luňáková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontro|ora pověřeného řízením

přezkoumání

Tato zoráva o yúsledku ořezkoumání:

-

má pouze charaKer návrhu zprávy o rny'sledku přezkoumání hospodaření. K zjištěnímuvedeným
ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o rnýsledku
přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným
zněním zprávy okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst, 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., o možnosti podání písemnéhostanoviska k dotčeným zjištěním, Kontrolor pověřený

-

je Vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává zástupci

-

subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
nedílnou součástízprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitich při přezkoumání, Keré jsou
uvedené v příloze.

-

řízením přezkoumání můžev odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.

kontrolovaného

s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum o počtu 7 stran včetně přílohy byl

seznámen p!,ostředniďVím eleKronické dálkové komunikace dne 25.03.2020 a její stejnopis Č. 2
převzal dne !t,{0..*Q. starosta obce Ing, Radim Paulus.

Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 4z0l2oo4 Sb., povinen přijmout
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o rný,sledku přezkoumání hospodaření a podat
o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a io nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy
spolu se závěrečným účtemv orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č, 42O|2OO4 5b., povinen v informacích podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve Keré podá příslušnémupřezkoumávajícímu
orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu
UvedenoU zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přeďupku podle Ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona Č. 42012004 sb, a za to lze uložit územnímu celku podIe ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 42012004
Sb. pokutu do rnýše 50.000 Kč.

lú^

Ing. Radim Paulus
starosta obce

identifikátor Ds:
€-podatelnaI

kdib3rr

poďa@kraijihocesky,cz

podpis

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069

F"-,>

|"@
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.\.......\,
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Příloha ke zprávě o rnýsledku přezkoumání hospodaření za rok

2

,l

019.

Doklady a jiné materiálv wužitéoři ořezkoumání:

Návrh rozpočtu

.

zveřejněn na úřednídesce a způsobem umožňujícídálkorni přilďup od 21. 11, 2018 do 6. 12, 2018
+ skuteČnost za rok 2018 - informace o zveřejnění uvedeny na dokumentu, potvrzeno stařostou

Schválený rozpočet

.

schválen zastupitelstvem obce dne 6. 12, 2018 usnesením č. 36/2018, celkové příjmy a rnýdaje
ve rniŠi 4.840.000 KČ, zveřejněn na interneto\^ých stránkách obce dne 6, 12, 2018, závazný ukazatel
položka - informace o zveřejnění uvedeny na dokumentu, potvrzeno starostou

Střednědobý výhled rozpočtu
. sestaven na roky 2019 - 2027, návrh zveřejněn od 8. 11, 2017 - informace o zveřejnění uvedeny
na dokumentu, potvzeno starostou, schválen v Zo dne 14. 12. 2017 usnesením Č, 38POr7,
schválený střednědobý uýhled zveřejněn od 15. 12, 2017 - internetové stránky obce,

Závěrečný účet

.

materiá| závěrečného účtU2018 (ZpráVa o \^isledku PH2018 ze dne 26. 3. 2019), náVrh závěrečného
účtuza rok 2018 zveřejněn na internetor4ich stránkách obce od 7, 5. 2019 do 14, 6, 2079 -

informace o zveřejnění uvedeny na dokumentu, potvženo starostou, návrh ZÚ 2018 schválen
ZastupiteIstvem obce dne 13. 6, 2019 usnesením Č, L6l20L9 s Vyrokem bez výhrad, Zo přijímá
opatření k nápravě zjiŠtěných chyb a nedostatkŮ dne 13, 6. 2019 Usnesením č. 18/2019, schválený
materiál závěrečného účtuzveřejněn - internetové stránlq obce

Bankovní výpis

.
.
.

Konečný zůstatek běžného účtult4oneta č.2O79l12 ke dni 31. 12. 2019
Konečný zůstatek účtUdotace ČNs č. tz ke dni 31. 12. 2019
Konečný zůstatek spořícího účtuMoneta č.20r9l72 ke dni 31, 12. 2019

Faktura

.

.

.

.

FAP č, 19040 ze dne 15.7.2079, dodavatel: Cygnet Systems s, r. o. Blatná, dodávka: multifunkční
tiskárna Canon i-SENSYS MF643Cdw + doprava + dobírka, celkem k úhradě 6.82O Kč (bez DPH
5.636,36 Kč)
- předpis faktury zaúČtován dokladem č. 1907-000011 ze dne 15. 7. 2019 (558/028)
- úhrada částky 6,820 Kč provedena dne 16. 7, 2019 - \^ipis SÚ ČS a.s. č, 2OI9/7, účetnídoklad
č. 19-801-00436
- inventární číslo238
FAP č. 190LOI42 ze dne 5. 4. 2019, dodavatel: Štědronský Jaroslav čerpadla - vodoinstalace Blatná,
dodávka; čerpadlo SP 25-25, celkem k úhradě 19.161 Kč (bez DPH 15.835,54 Kč)
- předpis faktury zaúčtován dokladem č. 1904-000055 ze dne 5. 4. 2019 (558/028)
- úhrada částky 19.161 Kč provedena dne 11. 4. 2019 - \^i,pis sÚ Čs a.s. č, 2or9/4, účetnídoklad
č. 19-801-00211
- inventární číslo236
FAP č. FVt9464 ze dne 23. 7.2019, dodavatel: upravit vodu Plzeň, dodávka: rníměna filÝačnínáplně
do stáVajícího filtraČníhozařízenína odstranění dusičnanů, celkem k úhradě 101.693 Kč (bez DPH
84.043 KČ)
- předpis faKury zaúčtován dokladem č, 1907-000016 ze dne 23. 7. 2OI9 (518, 343l3ZL)
- úhrada částky 101,693 Kč provedena dne 24, 7.2019 - \^ýpis sÚ Čs a.s. č, 2or97 , účetnídoklad
Č. 19-801-00476 (§ 2310, položka 5169)
FAP č. 201915 ze dne 1. 3. 2019, dodavatel: S-pro servis s. r. o. Blatná, dodávka: vypracování
dokumentace, vyřízení spo|ečnéhosouhlasu a zpracování položkového rozpočtu na akci "Chlum opěrná zed"', celkem k úhradě 62,620 Kč (bez DPH 52.000 Kč)
- předpis faktury zaúčtován dokladem č. 1903-000005 Ze dne 1. 3. 2oL9 (o42l32r)
- úhrada částky 62.920 Kč provedena dne 25. 3. 2019 - \^ýpis aÚ Čs a.s. č,2org9, účetnídok|ad
Č. 19-801-00154 (§ 2272, poloŽka 6L2L)

Hlavní kniha

.
.

vÝkaz sestaven za období 7l20I9
Ýkaz sestaven za období 1212019
Inventurní soupis majetku a závazků

.
.
.

identifikátor

InventaíizačnízpráVa Za rok 2019 Ze dne 20. 1. 2020
inventurní soupis účtu028 - majetek zařazený na účet028 DDHN4 V roce 2019 je V celkové hodnotě
I97 .77I,56
- inventární číslo238 - multifunkční tiskárna Canon |-SENSYS MF643Cdw v celkové hodnotě 6.820 Kč
DsI

e-podatelnaI

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

fax:

386 720 111
386 359 069

Ici

70890650

DIČ| cz7089o650
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.
.
.
.
.

- inventární číslo236 - čerpadlo SP 25-25 V celkové hodnotě 15.835,54 Kč
inventurní soupis účtu231
inventurní soupjs účtu343
inventurní soupis účtu403
inventurnísoupis účtu374

pokladní doklad
. PPD č. 259 ze dne 9.7. 2079, palivové dřevo v hodnotě 19.000 Kč - UD č, 19-701-00259 Ze dne
9, 7. 2019 (výnosoui účet601)

Pokladní kniha (deník)
. konečný zůstatek pokladní knihy z2019 je shodný
vykázaným v rozvaze 7l2O!9
Rozvaha

s

konečným zůďatkem účtU261Pokladna

.
.

\^ikaz sestaven ke dni 31. 7. 2019
\^ikaz sestaven ke dni 31. 12. 2019

.

UD 1911-000122 ze dne 1. 11, 2019 - zrušenípohledávky z věcného břemene (smlouva o smlouvě

účetnídoklad

budoucD

Výkaz pro hodnocení plnění rozpoŘu
. výkaz sestaven ke dni 3t. 7. 2019

.

vÝkaz sestaven ke dni 31. 12. 2019

.
.

\^íkaz sestaven ke dni 3!,7, 2oI9
\^íkaz sestaven ke dni 31. 12. 2019

.

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 8. 4. 2014

.
.

"oprava oplocení dětského hřiště v obci chlum"
plná moc - zmocnění Ing. Radky zelenkové k vykonávání zadavate|ské činnosti při zadávání

Výkaz zisku a ztráty

Smlouvy o věcných břemenech

Dokumentace k veřejným zakázkám

.
.
.
.

yz

ze dne 8. 4. 2019
V,Ý^ra k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 8. 4. 2019
Protokol o jednání hodnotící komise Ze dne 24, 4, 20!9
Zápis zo Ze dne 2. 5, 20L9, usnesení č. 1ll2o!9 - výběr nejvhodnější nabídky obchodní společnosti
Hlaváč Jaroslav s nabídkovou cenou 734.017,93 KČ VČ. DPH
Smlouva o dílo ze dne I2,7,2OI9, zhotovitel díla: Hlaváč Jaroslav 1Čo 42389089, místo plnění:

pozemek pČ, 1090/13

a

1090/23

v kú. chlum u

Blatné, dokončeníprací/předání a převzetí díla:

15. 11. 2019, cena dí|a: 606,626,39 Kč bez DPH, 734.017,93 Kč vč. DPH

. -

smlouva zveřejněna

na profilu zadavatele TENDER ARENA dne 23, 7, 2019

o zveřejnění uvedeny na dokumentu

-

informace

Infořmace o přijatých opatřenich (zák 42ol2oo4 sb., 32ol2oo1 sb., apod.)
. doručen na KÚ dne 20, 6,20ré, projednání závěrečnéhoúčtuv zo ánó 13. 6. 2019, lhůta k podání
informace o plnění uvedena

Vnitřní předpis a směrnice
. Směrnice č. 0t/20L9 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinnáod 19. 1. 2019,

.

schválená Zo dne 18. 1. 2019

směrnice č. 3 Náležitosti a oběh účetníchdokladů a vymezení odpovědnosti za jednotlivé účetní
případy s účinnostíod L, L 2007- příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3
Zptávy o plnění přijatých opatření (zák.42ol2oo4 sb,, 32olzooí- sb., apod.)

.

doručena na KÚ dne 20.6.2019

účetnízávěrka

.

protokol o schváIení ÚČetní závěrky obce Chlum, mateíiál účetnízávěrky (inventarizační zpráv9),
schválena zastupitelstvem obce dne 13. 6, 2019 Usnesením č, L7l2olg, odeslání informace do csÚls
dne 18. 6. 2019. převedení hospodářského rný,sle dku $rl$2 účetnímdokladem č. 1906-000116 dne

13.6.2019
Žádost o přezkoumání hospodaření

.

doručena na KÚ dne

Ds:
e-podatelna:
identifikátor

g.4,20rg

kdib3rr
posta@kraijihocesky.cz

tel:

fax|

386 720 111
386 359 069

IČ:

70890650

DIč: cz7o890650
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