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Zpráva

stejnopis č. 2

o vÝsIedku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Přezkoumání bylo vykonáno
14. listopadu 2018 jako dílčí
21. května 2019 jako konečné
Přezkoumán í hospodařen
o

í

obcích (obecní zřízení),

o přezkoumávání hospodaření

Hlincová Hora za rok
znění pozdějšíchpř€

lmních samosprávných

ve smyslu ustirnovení § 42
sou adu se
a dobrovolných svazků obcí,
Jihočeského kraje

isů, a

předpisů, bylo zahájeno dne 26. 10. 2018 Kraiským
oznámení.

Přezkoumané období od 1. 1.

v

č. 128/2000 Sb.,
ó.42012004 sb.,

znění pozdějších
písemného

do 31. 'l2.2018.

Přezkoumání vykonal:

-

kontrolor pověřený řízením

Pověření k přezkoumání
úřad Jihoěeského kraje pod

a § 4 a § 6 zákona č. 25512012

§ 5 zákona č.42012004
666/2018/OEKO-PR dne

7.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno
Při přezkoumání byli

lng. Karel Fousek
lng. Karel Strolený
zuzana strolená -

U Zimního stadionu 195212, 37O 76 ČeskéBudějovice, tel,: 386 72|.0 111 , fax:386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky,cz, www. kra;-jihlrcesky.cz
Stránka

í

vydal Krajský

předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodařeníjsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1a2zákona č.42012004 Sb.,
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění

tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst, 3 zákona ě. 42012004 Sb, nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolním úkonem byla kontrola inventurního soupisu účtu231 (Základní běžný účetúzemních

samosprávných celků) dne21. 5, 2019.

A.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání

A.!.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za rok 2018

nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.ll.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčíchpřezkoumání nebo zjištěné při konečnémpřezkoumání
za rok2018

Př! přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm.
c) zákona ě. 420/2004 Sb.

písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členěnípodle ustanovení § 2 odst. 1 a2zákona č. 42012004 Sb.),

1.

ustanovení§ 2 odst. 1 písm. o) vvúětování a vvpořádánífinančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům
krajů, k rozpočtůmobcí, k iinÝm rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám
porušení právního předpisu:

ČÚs 0. 701
IJstanovení:

-

710 í§ 36 odsť. 1 zákona o účetnictví)

ČÚs e. 703 bod

5.2.

charakteristika ziištěnéchvbv a nedostatku:
územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy účtovánítransferů s povinností vypořádání.
Poois ziištěnéchybv a nedostatku:

při kontrole Smlouvy o poskytnutí finančníhopříspěvku ze dne 2. 1,2018 (žadatel: Spotlovní klub

Htincovka, z.s., částka 45.000 Kč) bylo zjištěno, že při vyúčtovánídotace nebylo účtováno prostřednictvím ÚČtu
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce.

U Zimního stadionu 1952t2,37076 ČeskéBudějovice, tel,: 3867i|0111,íax:386 359 084
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g.

oblasti přezkoumání. u kteŇch nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv
podle ustanovení § 10 odst.3 písm. a) zákona ě.42012004 Sb., které jsou uvedeny v ělenění podle ustanovení

§ 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1.

2.

Ustanovení § 2 odst, 1 písm. a) plnění příjmů a výdaiů rozpočtu včetně peněžníchoperací, tÝkaiícíchse
rozpočtovÝch prostředků
- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace, tÝkaiícíse tvorby a použitíoeněžních fondŮ
- přezkoumán: Ano

3.

Obec netvoří peněžnífondy.
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) nákladv a vÝnosv podnikatelské činnosti územníhocelku
přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.

_

4,

Ustanovení § 2 odst, 1 písm. d) peněžníoperace. tÝkající se sdružených prostředkŮ vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma nebo více územnímicelkv, anebo na základě smlouvy s iinÝmi právnickÝmi nebo
fvzickými osobami
- přezkoumán: Ano

5.
6.
7.
8.

Obec neuzavřela smlouvu týkajícíse sdružených prostředků.

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

o účetnictví

- přezkoumán: Ano

Ustanovení §2odst. 1písm.flhosoodaření anakládání sprostředkyposkytnutÝmi zNárodníhofondu
a s dalšímiprostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano

ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hosoodaření s maietkem ve vlastnictví územníhocelku
- přezkoumán: Ano

ustanovení§ 2 odst, 2 písm, b) nakládánía hospodařenís maietkem státu. s nímžhospodaří územnícelek
- přezkoumán: Ano

9.

Obec nehospodařís majetkem státu.
Ustanovení § 2 odst. 2 písrn, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek. s vÝiimkou úkonŮ a oostupŮ
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předoisu
- přezkoumán: Ano

10, Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládánís nimi
- přezkoumán: Ano

11. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. e) ručenízazávazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano

12

Obec neručíza závazky fyzických a právnických osob.
Ustanovení§ 2 odst, 2 písrn. fl zastavování movitÝch a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano

Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
13. Ustanovení§ 2 odst, 2 písrn. o) zřizovánívěcných břemen k maietku územníhocelku
- přezkoumán. Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedenéúzemnímcelkem
- přezkoumán: Ano
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15. Ustanovení § 2 odst.2 oísm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru ieho přrjmů za poslední 4
rozpočtovéroky podle právního předpisu upravuiícíhorozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

G.

Plnění opatření k odgtranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech

G.l.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

byty zjištěny následujícíchyby a nedostatky:

Charakteristika ziištěnéchybv a nedostatku:
Zadavatet neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn
a dodatků v souladu se zákonem.
popis ziištěnéchvbv a nedostatku:
Zadavatel uzavřel dne 17. 10.2017 smlouvu o dílo na akci "Obnova návesního rybníku - obec Hlincová Hora"
s dodavatelem akce REKON //VSIÁ spo/. s r.o. za celkovou smluvní cenu bez DPH 1,029.845 Kč,21% DPH
216.267 Kč, celková cena včetně DPH 1.246.112 Kč, Tato smlouva nebyla zveřejněna na profilu zadavatele
do 15 dnů od jejího uzavření.

ziištěnÝ nedostatek bvl odstraněn.
Název opatření:
Opatření splněno dne:
poóis plněníopatření:

přijetí opatření - v ZO dne 27 ,3. 2018

1.7. 2018

Smlouva o dílo ze dne 20. 2.2018 (předmětem smlouvy je rekonstrukce soustavy
veře1ného os\é,tleníJenadíla bez DPH ve výši 535.548 Kč, cena díla bez DPH s odkladem splátek ve výŠi
594.780 Kč) byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 1, 3.2018.

Opatření bvlo splněno: Napraveno.

D.

Závěrz přezkoumání hospodaření za rok 20í8

D.t.

při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 42012004 Sb,

+

byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatkŮ uvedených v § 10 odst. 3 písm. c)
zákona é.42012004 Sb., a to:

D.ll.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkŮ, která mohou
mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:
při přezkoumáni hospodaiení nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní doPad
na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

D.!ll.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

.........
.,........

...... 0,99 %
na rozpočtu územníhocelku
a) podíl pohledávek
'závazků
23,04o/o
celku
územního
na
rozpočtu
Oi boOil
cí bodílzastavenéhomajetku na celkovém majetku územníhocelku ,.......,.. .,.,.,.........,. o%
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D.lV.

Výrok o výši dluhu územníhocelku:

Dluh územníhocelku překročil 60 % průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpoětové roky, a to o 3.720.234,90 KČ,

tj. o 80,50 %.

Výše dluhu územníhocelku: 8.34í.371,55 Kč.
60 % průměru jeho příjmů za poslední4 rozpočtovéroky: 4.621.136,65 Kč.

Hlincová Hora dne

21 . května 2019

rolorů zúčastněných na

Houškpvá
]i;rrffiroumáni
-

lng. Marie

*oni,oóióo

přezkoumáníhospodaření:

//
/-(rt-<-\

.,....,........../..

:iffiŠ,ř"íiř;j,tffii
",#9Ťňif§s,3l!,]39ťí

I

(2B)

il;nk;'i;"M;iX:;;Jň;i;";í;l

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

-

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je
možnépodat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy ovýsledku 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 podáhí
písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.Kontrolor pověřený řízením přezkoumání mŮže
v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemžse jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu
a druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu.
nedílnou součástízprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou

uvedené v příloze.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlincová Hora o poČtu 10 stran vČetně
přílohy by! seznámen dne 21.5.20'19 a její stejnopis ě.2 převza! dne 2í.5.2019 starosta obce
!ng. Karel Fousek.

Poučení:
územnícelek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.42012004 Sb., povinen Přijmout oPatření
k nápravě chy-b a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou infórmaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání tétO zprávy spolu se
závěrečným účtemv orgánech územníhocelku.
územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb., povinen v informacÍch Podle
ustanovení § 13 odst, 1 písm. b)téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu
písemnou iprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.
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e územnícelek dopustí p

Nesplněním těchto povinností
zákona č. 42012004 Sb, a za
pokutu do výše 50.000 Kč.

lze uložit územnímucelku

podle ustanovení § 14
ustanovení § 14 odst. 2

lng. Karel Fousek
starosta obce

oBEc HLlNcovÁ
Hora

W

Hlincová

r7l7L

lč: oo5813z1

U Zimního stirdionu 1g52l2,37O76 ČeskéBudějovice, tel.: 3867r|0111,íax'" 386 359 084

e-podatelna: posta@kraj-jihocesky,cz, www.kraj-jih,ccesky.cz
Stránka 6

1 písm. b) a c)
č. 42012004 sb.

Příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.
Doklady a jiné materiály využitépři ořezkoumání:

Návrh rozpočtu
o zveřejněn na úřednídesce a na internetu od 24. 11,2017 do 19. 12.2017 (potvrzeno)
Rozpočtová opatření
. é.912018, schváleno v ZO dne 13, 8. 2018
o zveřejněno na internetu dne 3. 9, 2018 (potvrzeno)a oznámení na úřednídesce
o ó.1012018, schváleno starostou obce dne 14,8,2018
. zveřejněno na internetu dne 11, 9. 2018 (potvrzeno) a oznámení na úřednídesce
Schvá!ený rozpočet
. v ZO dne 1 9. 12, 2017 jako přebytkový, příjmy ve výši 5.993.836 Kč, výdaje ve výši 5.313.148 Kč
o zveřejněn na internetu dne 28.12.2017 (potvrzeno)a oznámení na úřednídesce
Sta n ove n í záv azný ch u kazate ů zřizený m o rg a n iza c ím
. Provozní příspěvek mateřské škole ze dne 19. 12.2017, částka 200.000 Kč
Střed nědobý výhled rozpočtu
. na roky 201 8 až 2020
. návrh zveřejněn na úřední desce a na internetu od 13. 8, 2018 do 25 9.2018 (potvrzeno)
. schválen v ZO dne 25. 9. 2018
. zveřejněn na internetu dne 25, 9.2018 (potvrzeno) a oznámení na úřední desce
Závěrečný účet
o návrh zveřejněn na úřední desce a na internetu od 27. 2.2018 do 27 3. 20'18 (potvrzeno)
o schválen v ZO dne 27 . 3. 2018 - bez výhrad
. byla přijata opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
. schválený ZÚ zveřejněn na internetu dne 27 ,3. 2018 (potvrzeno) a oznámení na úřední desce
Faktura
. Faktura č. 180100213 ze dne 26, 2, 2018 - televizor LG, částka 27 ,790 Kč
o předpis - účetnídokladě, 1803-000002ze dne 1. 3.2018
. úhrada - výpis z účtuč. 003, obrat dne 26.3,2018, účetnídokladč. 18-800-00246 ze dne 26. 3. 20'18
o zařazení do majetku (na účet028) - účetnídoklad č. 1803-000167 ze dne 26. 6. 2018
Hlavní kniha
. za 1012018
Hlavní kniha
. za 1212018
Inventurní soupis majetku a záv azkú
o Plán inventur ze dne 27. 11. 2018
o lnventurní soupisy majetku a závazků k 31. 12. 2018
. účty:Oí8, 019, O21 O3OO, 021 0400,022,028,031 0400, 042 060, 042070,078,079,081,082,088, 132,
192,194,231,261,262,289,311 001,311 002,314 001,315,319,321 010,321 100,331,336,337,341,
342, 345,346, 348, 349, 373, 374, 375,378, 381 , 383, 401 , 403, 406, 408, 451 , 459, 465,90,1 , 909, 91 5
o lnventarizačni zpráva ze dne 31, 1.2019
Odměňování ělen ů zastu pitelstva
. Výplatní lístek neuvolněného místostarosty za období 1212018
Odměňování členůzastupitelstva
o Zápis z ustavujícíhozasedánízastupitelstva obce Hlincova Hora dne 30. 10. 2018
o - stanoveníodměn neuvolněným členůmzo - místostarosta, předsedové výborů, členovézo
. Výplatní lístek uvolněného starosty za období 1012018
pokladní doklad
o VPD č.243 ze dne 19.7 ,2018 - mobilní telefon, částka 1.542 Kč
o účetnídoklad č. 18-700-00243ze dne 19.7,2018
Příloha rozvahy
. k 30. 9.2018
Příloha rozvahy
o k 31 .12.2018
l
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Rozvaha

.

k 31 . '10. 2018

Rozvaha

.

k 31.12.2018
účetnidok!ad
o č. 1803-000164 ze dne 27, 3.2018-zaúčtováníHVobce na účet432
Účtovli rozvrh

o roku 20'18
. za rok 2018
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o k 31. 10.2018
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o k 31 .12.2018
Yýkazzisku a ztráty
o k 31. 10.2018
Yýkaz zisku a ztráty
o k 31 .12.2018
Rozvaha zřízený ch přís pěv kových organ izací
o Mateřské školy Hlincova Hora k 31.12.2017
Výkazzisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
o Mateřské školy Hlincova Hora k 31, 12.2017
. výsledek hospodařeníve výši 28.386,87 Kč
Darovací smlouvy
o Darovací smlouva ze dne 23. 5,2018
o předmětem daru je pozemek parc. č.1562t22 o výměře 185 m2, v k, ú. Hlincova Hora od JihoČeského
kraje
o právní účinkyvkladu ke dni 14.6.2018
o schváleno v ZO dne 24. 4.2018
o zaiazenído majetku (na účet031)- úěetnídoklad č. 1806-000094ze dne 14. 6,2018
Smlouvy a datšímateriály k poskytnutým úěelovým dotacím
o Smlouva o poskytnutí finančníhopříspěvku ze dne 2. 1.2018
o žadatel: Sportovní klub Hlincovka, z.s.
o částka 45.000 Kč
. schváleno při schvalování rozpočtu na rok 2018
. Žádost o poskytnutí příspěvku ze dne 14.11.2017, částka 45.000 Kč
o úhrada - výpis z úětu Čsog ě, 007 ze dne 11.7.2018, úěetnídoklad č. 18-800-00524 za dne 11 .7,2018
o vyúčtovánído 15, 12.2018
o Závérečná zpráva k vyrJětování dotace ze dne 14. 12. 2018
. vyúčtování- účetnídoklad č, 1812-000151 ze dne 14, 12.2018
Smlouvy a dalšímateriáIy k př'ljatým účelovýmdotacím
. smlouva o poskytnutí riěelové dotace v rámci programu obnovy venkova Jihočeskéhokraje v roce 2018
ze dne 19. 6. 2018
. neinvestičnídotace na realizaci projektu "Oprava objektu zdroje obecnívody" ve výši25,000 Kč
o dotace činímax. 60 % z celkových uznatelných výdajů akce
. Průvodnídopis k návrhu smlouvy ze dne 7. 6.2018
o příjem dotace:
. výpis z účtuČNe e. 006, obrat dne 25.0OO Kč, účetnídokladč. 18-807-00018 ze dne 29. 6, 2018
o položka 4122, UZ710
o Čerpánídotace.
. Faktura č.FV-53/2o18 ze dne 22.1o,2018, celková částka 78.832,50 Kč, zaokrouhleno 78,832 Kč
o předpis - účetnídokladč. 18'10-0OO1O1ze dne 23. 10. 2018
. úhrada _ výpis z účtuČNBč, 0,10, obrat dne 29. 10.2018, účetnídoklad č. 18-807-00036 ze dne
29,10.2018, částka 25.000 KčUZ, částka 53.832 KčbezUZ
o Faktura - opravná - ze dne 22.10.2018
o ěástka 60.439,50 Kč- oprava objektu zdroje pitné vody
o částka 18.392 Kč- oprava oplocení venkovní zpevněné plochy
ÚetovY rozvrh
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oprava předpisu a úhrady - úěetnídoklad ó. 1812-000049 ze dne 1 . 12.2018
Vyúčtováníposkytnuté dotace z rozpočtu Jihočeskéhokraje v roce 2018 ze dne 27. 12.2018, celková
částka 60.439,50 Kč
Výzva k vrácení části dotace ze dne 6. 2. 2019 - částk
účetnídoklad č. 1812-000130 ze dne 31 . 12.2018 (388/672)

Oznámení o vyúčtovánízálohy dotace ze dne 22.2,2019

- ke dni 11.2.2019,

účetnídoklad

č. 1902-000144ze dne 11,2.2019
Vrácení části dotace.
výpis z účtuČsoe č. 002, obrat dne 11.2.2019, částka 250 Kč, účetnídoklad č. 19-800-00101 ze dne

11.2.2019
Smlouvy o dílo
o Smlouva o dílo ze dne 20,2.2018
o předmětem smlouvy je rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení
. cena díla bez DPH ve výši 535.5a8 Kč
. cena díla bez DPH s odkladem splátek ve výši 594.780 Kč
. zveřejněna na profilu zadavatele dne 1. 3. 2018
Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva o zřizeni věcného břemene č.: CB-O14330042995/001 ze dne 17.7.2018
. povinná: obec Hlincova Hora
o oprávněná: E.ON Distribuce, a.s.
o předmětem smlouvy je zřízenínového kabelového vedení NN na pozemku obce parc. č.153317,
v k. ú. Hlincova Hora
o jednorázová náhrada ve výši 10.000 Kč
. smlouva schválena v ZO dne 26.6.2018
. právní účinkyvkladu ke dni 24.7,2018
o pozemek je již veden na účtu031 Pozemky - ostatní VB
o předpis pohledávky - účetnídoklad č. 1807-000118 ze dne '17. 7,2018, opravný účetnídoklad
č. 1808-000138ze dne 31. 8.2018
o úhrada - výpis z účtuČsoa č. 010, obrat dne 10. 10. 2018, účetnídoklad č. 18-800-00721 ze dne
10, 10.2018, ěástka 10.000 Kč
Dokumentace k veřejným zakázkám
. "Oprava obrubníkůKodetka Hlincova Hora - lll. etapa"
. yýzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a k prokázání splnění kvalifikace ze dne
23. 10.2018
o - doručena 3 firmám (doloženo doručenkami)
. podány 3 nabídky
. Protokol z výběrového řízení - hodnocení nabídek - ze dne 6. 11, 2018
. ZO dne 6. 11.2018 - schválenídodavatele - TRACH, a,s.
. cena s DPH ve výši 325.940 Kč
. Smlouva o dílo ze dne 12. 11, 2018
lnformace o přijatých opatřeních (zák.42012004 Sb., 3201200'| Sb., apod.)
o Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků ze dne 27. 3.2018
Vnitřní předpis a směrnice
o Vnitřní směrnice č.0112015
o Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu gbcí Hlincova
Hora, účinnostod 4. 3. 2015
Zápisy z jednání zastupitelstva věetně usnesení
. ze dne 30, 12. 2014 a 31. 10,2017 - pověření pro starostu obce ke schvalování RO
. ze dne27.3,2018
o - schválení účetnízávěr,kyMŠ
. - schválení převedeníčástiVH ve výši20.248,45 Kč do rezervního fondu, částka 8.138,42 Kč bude pouŽita
na ztrátu z roku 2014
Zprávy o plnění přijatých opatření |zák.42012004 Sb., 32012001 Sb., apod.)
. Zpráva o plnění přijatých opatření ze dne 27.3.2018
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]l
úeetni závěrka obce
. za rok2017
r schválena v ZO dne 27
o protokol o schválení úč
. stavová zpráva ze dne
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