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zpráva

o vúsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

DÍlČÍpřezkoumání bylo vykonáno v sídle územníhocetku dne 09.o9.2o21 a konečné
přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech od

03.05.2022 do 13.05.2022.

Přezkoumání hospodaření obce Krtov za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSo) zákona

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Č. 12812000

av

souladu se zákonem

Č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodařeníúzemních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějŠÍchpředpisŮ, bylo zahájeno dne 09.08.2021 Krajským úřadem Jihočeskéhokraje

doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od O1.01.2O21 do 31.L2.2O2L.

Přezkoumání vykonali:

-

kontrolor pověřený Yízenímpřezkoumání:

Marie Housková

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5zákonač.42O|2OO4Sb.a§4a§6zákonač.255/2012sb.

vydal Krajský úřad Jihočeskéhokraje pod č. 3o3tzozÍ.toEKo-PŘ dne 13.07.2o21.

KoneČnépřezkoumání hospodaření bylo provedeno distančnímzpůsobem v podmínkách
mimořádných opatření, vyvolaných epidemlologickou situací na územíČeskérepubliky,
s vyuŽitím doporuČenéhopostupu Ministerstvem financí, Odbor 47 - Centrální harmonizační
jednotka, a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou
formou.

Přezkou má

n

í bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Josef Topinka - starosta
Romana slancová - účetní
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DS:

e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

fax:

386 720 111
386 359 069

lČ:

70890650

DIČ: cz7o89o65o
Stránka 1 z 10

č.1.: ru:cr 5g5ltl2022

Sp. zn.: orro-pŘ 47664l2O2llevpa

předmět přezkoumáňí:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v

č.42012004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

§ 2 odst. t a 2

zákona

Při posuzování jednotliuých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných ke

uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona

č, 42012004 Sb. nebyly

se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní Úkon
13.o5,2022,

-

dni

předmětem přezkoumání údaje, na které

kontrola účetníhodokladu číslo000001016 z07.09.2027

-

byl učiněn dne

A.

vúsledek dílčíchpřezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumáni za rok2o2L

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčíchpřezkoumání nebo zjištěnépři konečném
přezkoumání za rok 2021
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B.
podle

Oblasti přezkoumání, u kteŇch nebvlv zjištěnv chvbv a nedostatkv
ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č, 42012004 Sb., které jsou uvedeny v členěnípodle

ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plněnípříimůa rnýdaiů rozpočtu včetně peněžníchoperací. týkajícíchse
rozpočtoyých prostředků
- přezkoumán: Ano

2.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace. týkajícíse worbv a použitípeněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy.

3.

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) Leněžní operace, tÝkajícíse sdruženÝch prostředků wnakládanÝch na
základě smlouw mezi dvěma nebo více územnímicelkv, anebo na základě smlouw s jinými právnickÝmi
nebo fvzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec v kontrolovaném období neuzavřela žádnou smlouvu týkajícísesdružených prostředků.
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Uslanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace. túkajícíse cizích zdroiů ve smvslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano

6.

Ustanovení § 2odst. 1písm. fl hospodařenía nakládánísprostředkyposkvtnutými

a s dalŠÍmiorostředkv ze zahraničíposkytnutími na základě mezinárodních smluv

z l,,lárodníhofondu

- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s takornými prostředky.

7.

Ustanovení §

2 odst. 1 písm.9) wúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu.

k rozooČtŮm krajŮ. k rozpočtůmobcí. k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalšímosobám
- přezkoumán: Ano

8.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm, a) nakládánía hospodaření s majetkem ve vlastnictví územníhocelku
- přezkoumán: Ano

9.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu.
celek

s

nímžhospodaří územní

- přezkoumán: Ano
Obec nenakládá s majetkem státu.
10. Ustanove,ní § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřeiných zakázek,
a postupŮ přezkoumanÝch orgánem dohledu oodle zvláštního právního předpisu

s

rnýjimkou úkonů

- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
í 2. Ustanovení § 2 odst. 2 oísm. e) ručeníza závazky fvziclcúch a právnických osob

- přezkoumán: Ano
Obec neručíza takové závazky,

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. fl zastavování moviÝch a nemovitých věcí ve prosoěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá takové zástavy.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. 9) zřizovánívěcných břemen k maietku územníhocelku
- přezkoumán: Ano
Obec vede věcná břemena analyticky.
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Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. h) účetniďvívedenéúzemním celkem
- přezkoumán: Ano

16. Ustanovení§2 odst. 2 písm, i) ověřenípoměru dluhu územníhocelku k průměru jeho přrjmů za poslední
4 rozpočtovéroky podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

c.

plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2O21 podle
+ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

§ 2 a § 3 zákona č,42ol2oo4 sb.

D.II.

Upozornění na případná rizlka, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkú,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územníhocelku v budoucnosti.

D.III.

Poměrové ukazatele z;Íštěnépři přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ,.........
b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku ..........
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

D.IV.

,........

.,,,,,, 0
..,,..., 7,90
0,00

o/o
o/o
o/o

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh Územního celku

nepřekročil 60

o/o

průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky.

Výše dluhu územního celku: 3 246 L76,- Kč
60

o/o

průměru jeho přijmů za poslední 4 rozpočtovéroky:

identifikátor
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Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územnícelek

lyhotovení zprávy:

Ceské Budějovice, dne 13.05,2022

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumáníhospodaření:

Marie Housková
Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Podepsá no zaručeným elektronickým podpísem
kontrolor

Tato zoráva o rr,úsledku přezkoumání:
- má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným
v návrhu zprávy je moŽné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
zprávy o výsledku 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 písemného stanoviska k dotčeným zjištěním,

-

Kontrolor pověřený řízením přezkoumánímůže v odůvodněnémpřípadě stanovit lhůtu delší.
tato zpráva má celkem 10 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání.

nedílnou součástí zprávy o uýsledku přezkoumání hospodařeníle seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.
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seznam dokladů a iinÝch materiá!ů wužitých oři přezkoumání:
Návrh rozpočtu
o od rok202l

.

návrh zveřejněn od 17,7L2O2O do 04,t2.2020 dle zákona (ověřeno doložkou na materiálu)

Rozpočtová opatření

o

Pověření starosty ke schvalování rozpočtor4ich opatření - zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne
23.17,2019 - na straně příjmŮ bez omezení a na straně rnýdajů do výše 300.000 Kč nad rámec
závazného ukazatele

. - do dne kontroly obec uskutečnila 7 rozpočtových opatření
o - rozPoČtová opatření Č,I,2,3,4,6,7 schválil starosta dle pověření zastupitelswa a rozpočtové
opatření č. 5 schválilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 04,06.2021
. - schválená rozpoČtová opatření byla zveřejněna dle zákona (ověřeno doložkou na materiálu)

Schválený rozpočet
. na rok202l
o - rozPoČet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 04.12.2020 jako přebytkouý, závazné
ukazatele na straně příjmůpoložky a paragrafy, na straně rnýdajů paragrafy
- příjmy jsou ve výŠi2,799.000 KČ, rnýdaje ve výši 2.213.000 t<č a pobŽka 8124 ve výši 586.000 Kč
- schvélený materiál byl zveřejněn od 22.12,2020 dle zákona (ověřeno doložkou na materiálu)

.

Střed nědobý výhled rozpočtu
. sestaven na roky 202I-2022
o - návrh zveřejněn od 14.11.2019 do2L,72,2019 dle zákona (ověřeno doložŘou na materiálu)
o - schválen na zasedánízastupitelstva obce dne2I.t2,2079
r - schválený materiál zveřejněn dle zákona dne 04.01.2020 (ověřeno doložkou na materiálu)

Závěrečný účet

.
.

Za rOk 2020

- návrh závěrečnéhoúčtubyl zveřejněn od 21.03.2021 do 04.06.202I dle zákona (ověřeno doložkou
na materiálu)

. -

materiál závěreČnéhoÚČtu byl projednán

a

schválen na zasedání zastupitelstva obce dne

.

04.06.202I, s výrokem
- schválený materiál byl zveřejněn dne 14.06.2021 dle zákona (ověřeno doložkou na materiálu)

.

FP Č.2t0047 ze dne 20,05,2021ve rnýši 27.617 Kč od dodavatele Jiří Rada Pelhřimov za Notebook

Faktura

.
.

Lenovo IdeaPad3
předpis - účetnídokladč.3024 ze dne 24.05.202I
Úhrada, zaYazení do majetku na ÚČet 028 - ÚČetnídoklad
vedeného u KB a.s. číslo62 el. pohyb ze dne 26,05,202t

č. 4062 ze dne 26,o5,202t, BV z

účtu

FaKura

.

.
.

FP Č. FAV-I2l202t ze dne 19.05,2021 ve \nýši 2.209.573,49 včetně DPH Kč od dodavatele
StaVimperk s.r.o. Vimperk za Vodní nádrž v obci Krtov dle rozpočtu
předpis - účetnídokladč. 3025 ze dne 24,05.202I
úhrada - účetnídokladč. 8013 ze dne 27.07.2027, BV z účtuvedeného u Čtlg číslo13 el. pohyb ze
dne 27,07,202L

Hlavní kniha
. 08l202I
Hlavní kniha
o I2l2021
Inventurní soupis majetku a závazků
. plán inventur za rok202l

.

identifikátor

inv. zpráva ze dne L7.07,2022
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inv. soupisy účtů:
- 021 a nemovitosti parcela ČÍsloSt. 9l2, St.16/3, St. 33, St. 35, St. 58, st. 92 vše v k. ú. Krtov

-0B1

- 031 310
- 031 510

- 26L včetně uýčetky

-331
-451
- LV k3I.12.2027
Kniha došlých faktur

.

od čísla001 do čísla087 - celková hodnota 5.811.802,95 Kč

o

od čísla1 do čísla57

.

od čísla2001 do čísla2010 - vše uhrazeno

.

VPD č. 5030 ze dne 31.08.2021 včetně účtování

Kniha došlých faktur

Kniha odeslaných faktur
pokladní doklad
a

o
]
a'
.
]

VPD č. 5029 ze dne 31.08.2021 včetně účtování

oro č. 5028 ze dne 16,08.2021 včetně účtování
VPD č.5027 ze dne 15.08.2021 včetně účtování

uoo č. 5025 ze dne 14.o7,202lvčetně účtování

a

o

VPD č. 5024 ze dne 07.07,202l včetně účtování

o

zd srpen 2021 - kontrola zůstatku na účet26 rozvahy k 31.08.2021

.

k 31.08.2021

.

k 31.08.2021

.

k 31.12.2021

.
o
.
r
.

účetnízávěrka obce za rok 2020
- schválena na zasedánízastupitelstva obce dne 04.06.2021
- protokol o schválení - ze dne 04.06.ZOZL
- stavová zpráva - ze dne 16.06.202I
- přeúčtováníHV - účetnídokladč. 1009 ze dne O4.06.2O2t

.

platný pro kontrolované období

r

platný pro kontrolované období

.

k 31.0B.2021

Pokladní kniha (deník)
Příloha rozvahy

Příloha rozvahy
c k3I.72,202I
Rozvaha
Rozvaha

účetnictvíostatní

Úttový rozvrh

Úaový rozvrh

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpoftu
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. k31.I2.202I
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Výkaz zisku a ztráty

.

k 31.08.2021

.

k 31.12,2021

Výkaz zisku a ztráty
SmIouvy a dalšímateriály k přijadm účelov,ýmdotacím
o smlouva o poskytnutí účelovédotace v rámci pov Jihočeského kraje

r
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.

SDO/OREG/I 06 l 2l uzavřená dne 29.06.2027
- poskýtovatel - Jihočeský kraj
- přrjemce - obec Krtov
- účel- investiční dotace na akci "Rekonstrukce obecní pergoly"

3Lt2,202L
- dotace formou jednorázové platby ve
- realizace do

nákladů

\í,ýši90.000

Kč což je max.

600/o

.

roce 2021 č. sml.

z celkových uznatelných

- vyúčtovánínejpozději do 15.01.2022
-,,
přÍjem
- vYpis ÚČtu vedeného u KB a.s, č. 84 el, pohyb ze dne 27.07.202I ve uýši 90.000 Kč, účetní
doklad č. 4084 ze dne 27,07,202I
FP č,42021ze dne 05.08.2021 ve rnýši 150.000 KČ
předpis - účetnídoklad č, 3048 ze dne 06.08.2021
úhrada - účetnídoklad č. 3048 ze dne 06.08.2021
zařazení do majetku na účet021 - účetnídoklad č. 1013 ze dne 16.08.2021
závěrečná zpráva - ze dne 25.08.2027

Smlouvy a dalšímateriáIy k přijadm účelovýmdotacím
. smlouva o poskytnutí účelovédotace v rámci POV Jihočeského kraje
SDO/OREG/ 1 061 2I uzavřená dne 29.06,2027

o
.
.
.
.

v

v

roce 2021 č. sml.

- poskytovatel - JihoČeský kraj
- příjemce - obec Krtov
- účel- investiční dotace na akci "Rekonstrukce obecní pergoly"

3t,l2.202t
- dotace formou jednorázové platby ve
- realizace do
nákladů

\^Íši90.000

Kč což je max.

600/o

z celkových uznatelných

- vyúčtovánínejpozději do 15.01.2022

a

. sdělení poskytovatele - e-mailze dne 0].og,2o2l, Úo e. ooooo1016 z 01.09.2021
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
.
o
.
.
.
.
.

kupnísmlouva ze dne 31.8.2021
- prodávající- fyzická osoba H. V.

-kupující-obec
-

celková cena - 62.580 Kč
doložka součástísmlouvy
koupě schválena na zasedání ZO dne 25.07,2O2t
návrh na vklad - právní účinky- 01.09.2021

a

.
.

- předpis - účetnídokladč. 6021 ze dne 31.08,2021
- úhrada - vYpis účtuvedeného u KB a.s, , pohyb ze dne 07,09.2O2I

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
. kupní smlouva ze dne 31,8.202t

o
.
.
.
.
.

identifikátor

- prodávající - fyzická osoba H. V.

-kupující-obec

- celková cena - 62.580 Kč
- doložka součástísmlouvy

- koupě schválena na zasedáníZO dne 25.07.202I
- návrh na vklad - právní účinky- 01.09.2021

DS:

e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:

fax:

386 720 111

386 359 069

IČ:

70890650

DIČ: CZ7OB90650
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a

.
.

- předpis - účdtnídokladč. 6021 ze dne 31.08.2021

c

07.09,2027
zařazení do majetku - vyrozumění - právní účinkyk dni 01.09.2O2I, zařazení do majetkové evidence
- úo i. 00o0o1017 zOt.09.2o2I

- Úhrada - vYpis účtuvedeného u KB a.s. , pohyb ze dne O7,0g.2o2I, Úo i. ooooo4099 ze

dne

Smlouvy o přijetí úvěru

.
.
.
.
.
.

smlouva o úvěru uzavřená s Komerčníbankou, a.s. Praha dne 02.08.202
- rnýše úvěru - 1.500.000 Kč
- spolufinancování projeku vodní nádrž v obci krtov
- čerpánídle bodu 3.1 smlouvy

- úhrada dle bodu 6.1 smlouvy, poslednísplátka dne 31.03.2027
- smlouva schválena na zasedáníZO dne 25.07,202t

Dokumentace k veřejným zakázkám
. směrnice k veřejným zakázkám - 18.03.2018

o
.
o
.
.
o
.
.

akce : "Rekonstrukce obecní pergoly"
- postup podle čl. III. bodu 1 směrnice
- c€í]ová nabídka - ze dne 04,72.2020
- smlouva o dílo ze dne 11.06,2021
FP č,4202I ze dne 05.08.2021 ve výŠi150.000 Kč
předpis - účetnídoklad č. 3048 ze dne 06.08.2021
úhrada - účetnídoklad č. 3048 ze dne 06.08.2021
zaYazení do majetku na účet021 - účetnídoklad č. 1013 ze dne 16.08.2021
Vnitřní předpis a směrnice
o směrnice k veřejným zakázkám - 18.03.2021

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

.
.
.

- zápis ze dne 04,12,2020 - schválení rozpočtu na rok 2021
- zápis ze dne 04,06,202l - schválení ZÚ, účetnízávěrky, schválení kupní smlouvy

- zápis ze dne 25,07,202I - schválení kupní smlouvy na nákup lesních pozemků o celkové uýměře
3,729 m2

finančnívýbor

.

zápis ze dne 77.05,20Zt

.

zápis ze dne 16.05.2021

kontrolní v,ýbor

identifikátor

DS:

e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:
fax:

386 720 ILI
386 359 069

IČ:

70890650

DIč: cZ70890650

Stránka 10 z 10

Doložka konverze z moci írřednído dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, ktery vmikl pod pořadoým číslem
l0 listŮ se shoduje s obsahem
převedením z dokumentu. obsaženéhov datové zprávě, skládajícího se z '4902729a,T794-22052618273l
dokumentu, j&ož převedorím vmikl.
Autonzovanou konverá &kunrentu se nepotvrzuje sprárnrost a pravdivost údajŮ obsaŽených v dokumentu

a

jejich

soulad s prár.rrími pře,fuisy

obsah předložené datové zpráw k provedení autorizované konr,,erze byl ve shodě se zÁmartry lnformaČního
&"rc26-05,2022 v
systemu datoých schránek, Tato datová zprávas číslem]043626604 byla systémem Přenesena
bYla oPatřena
13:53:34. platnost datové zprály byla ověřena &re 2605.2022 v 18:28:06. Datová zPráva
pro
elektronickou
na
certifikátu
pečea
založalou
neČe1' ili{aném
elektronickou mačkou. ,arueenou elektronickou
elektronickou
nebo
rrzrávanou
PeČeti, Udale o
kvalifikovaným poskyiovatelem služeb r,yvářejících důvěru,
PostSignum
rydan
Qualified CÁ 4,
elektronické značcenábo pďeti: číslocertifrkátu 01 58 A7 2E, certrfikát byl
Č".r." |ošta s.p. pro Infbrmačnísystém datol}ch schrárek - produkčníprostředíMirristerstvo vnitra C]eské
rcpubliky. pietkoncu mačkanebó pďeť byla omačena.časor.l,m razítkem. Datum a čas 26.05.2a2218126:22.
72 07, časové
eiito t<vaiintovaného časovéhoraÁtkanebo kvalifikovaného elektronického časovéhoraÁtkaOl 40
pošta,
s.p.,
razitko bylo lyďáno PostSignum Quatified CA 5o Česká
Odesil ají cí datová schránka:
Název: Jihočeský kraj
Adresa: u zimního stadtonu Ig52l2, 3700

l

ČeskéBudějornce,

CZ

tD datové schránky, kdib3rr
Typ užvatele: Ne4ištěno

Vstupni dokument obsaženy v dator,é zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým PodPisem,a Platnost
kvalifikovaného elektronicřeno podpisu byla overěna dne 26.05.2022 v l8:28:20.'Kvalifikovaný elektronický
podpis byl shledán platným (áoktunent nebyl zrrěněn) a ověření platnosti kvaliťrkovarréhocertifikátu Pro
semamu meplatněných certrfikátŮ rYdanemu k datu
b.ůronió6, podpis ůyto prou"deno vůči
^Óř.lněné*u
o kvallfikovarrém elektronickém podpisu: ČÍslokvalifikovaného certrfikátu Pro
26.a5.zo22 l7..25:O7. udaje
"Bl
49, kvalifikovaný certifikát pro eleLtronic§podpis byl vYďán kvalifikovaným
elektronický podpis 0l 57
portyouutátem stureu r,ytvářejícich důvěru PoitSignum Qualified CA 4, Česk{ poŠta,s.p. pro PodePisujíci
3285,
osobu Made HouskovÁ konirolor přezlnrmu a rrrtodi§ hospodar-'ení obcí,n Otlbor ekonomickýo
Jihočes§ kraj, Umávany elektronický podpis byl omačen platným kvalifikovaným Časol}m razítkem nebo
kvalifikovanýli elektroniclym easory, ,-iti.* ydaným kvalifikovaným poslqtovatelem Platnost Časového
l3:26za7 ,
raÁtka byla ověřena &te zs.os.z022 v l8:28:20. Udaje o časován razítku: datum a Čas 2Ó.05 .2022
kvalifikovaným
rydano
bylo
razítko
eislo kvalifikovaného certifikátu pro čásovérazitko 0l 40 12 04, časové
poskytovatelenr PostSignum Qrralified CA 5, Česká pošta s.p..

ýstavil: Obec KItov
pracoviště, obec krtov

znĚnit na místo v 6.pádě, např. V Prme dne26.05.2022
Jménoo pfijrrrní a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dolcrrrrntu Provedla:

ROMANA SLANCOVA
otisk úř,edního razítka:

ťú

llil

l 49 027 29 0 -7 37 9 4

-270 526 l 827 3

l

Poauímka:
Kontttlltt této dolo|fu lze proúst v centráIní eidenci ttoloIek přístupné :pasobem amoŤňujícímdúlkotý, přístup na adrese
híE s : //ttr, t t. czec hpi n t. cť w e r ow ci do lozk y.
t

Ke sp. zn. : oEKo-PŘ ql aaqlzozllevpa

Prohlášení kontrolované osoby

§ 7

ProhlaŠuji, Že

o

b)

č.

jsem v souladu s ustanovením
písm.
zákona
42o/zoo4 Sb,,
přgzkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobiovolných svazků obcí, ve znění

pozdějších předpisů

selámen s návrhem
ICO 00666980 za rok 2021
!yl_

zprávy

o

výsledku přezkoumání hospodaření obce KÉov,

V Krtově dne 25. 5.2022

Josef
Tooir

Digitálně podepsal

Podpis starosty

Zástupce ÚC:
Jméno a přfimeníl: Josef Topinka
Funkce2: starosta obce

l),

2)

-

čitelně vypsat

