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Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 195212

spisová

37076 ČeskéBudějovice
značka: orxo-pŘ 80815/2o2olrukan

č. j.: KUJCK

62L59l202L

Zpráva

o výsledku ořezkoumání hospodaření za rok 2020
obce Buk. ICO 00582981

Přezkoumání bylo vykonáno: na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:

v sídle obecního úřadu obce dne 02.09.2020 jako dílčípřezkoumání
na Krajském úřadu Jihočeskéhokraje ve dneěh 13.05., 20.05. a 25.05.2o2ljako konečné přezkoumání

KoneČnépřezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření,
vyvolaných epidemiologickou situací na územíČeskérepubliky, s využitímdoporučeného
postupu Ministerctvem frnancÍ, Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka, a to z podkladů
předáuaných územními celky elektronicky a konzultouaných dátkovoú formou,
Přezkoumání hospodaření obce Buk za rok 2O2O ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSo) zákona

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem
Č.420l20a4 Sb., o přezkoumávání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějŠÍchpředpisů, bylo zahájeno dne 90.07,2O2O Krajským úřadem Jihočeskéhokraje
Č,L28l20a0

doručenímpísemnéhooznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2O20 do 31.12.2020.
Přezkoumání vykonala:

-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing. Lada Chlumecká

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5zákonač.42ol2oo4Sb.a§4a§6zákonač.255/2012sb.

vydal Krajský úřad Jihočeskéhokraje pod č. 393l2o2oloEKo-PŘ dne27.o7.2o2o.
Přezkoumání bylo vykoná no výběrovým způsobem.
Při přezkoumání poskytli součinnost:

Antonín Mráz - starosta
Marie Jandová - účetní
karel Důra - místostarosta
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Předmět přezkoumáníl

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v

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

Při

§ 2 odst. 1 a 2

posuzování jednotliuých právních úkonůse vychází ze znění právních předpisů platných

uskutečnění tohoto úkonu.

zákona

ke

dni

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

-

kontrola Úo č. zo-gor-00682 ze dne ot.I2.2o20 - byl učiněn dne 25.05.2021.

A.

Vúsledek dí!číchpřezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčíchpřezkoumání za rok 202o

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II.

Chyby a nedostatky zjištěnépři konečnémpřezkoumániza rok 2020

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B.
podle

Oblasti přezkoumání, u kteŇch nebvly ziištěnv chvbv a nedostatky
ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č, 42012004 Sb., které jsou uvedeny v členěnípodte

ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1.

2.
3.

4.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příimůa rnýdajů rozpočtu včetně peněžních operací. túkaiících
se rozpočtornúch prostředků
- přezkoumán: Ano
Při přezkoumání střednědobého rnýhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu
bylo ověřováno dodržování povinností vypl,ývajících ze zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace, týkaiícíseworby a použití peněžních fondů

- přezkoumán: Ano
Obec nemá zYízeny peněžní fondy.
Ustanovení 6 2 odst. 1 písm. c) nákladv a uýnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec nevykonává hospodářskou činnost.

Ustanovení § 2 odst. 1 oísm, d) oeněžní operace, týkajícíse sdružených prostředků wnakládanÝch na
základě smlouvy mezi dvěma nebo více územnímicelkv, anebo na základě smlouw s jinÝmi právniclcými
nebo fuziclcúmi osobami

5.

- přezkoumán: Ano
Obec v roce2020 nevykazovala peněžní operace/ týkající se sdružených prostředků.
Ustanovení § 2 odst. 1 písm, e) finančníoperace. týkaiícíse cizích zdroiů ve smyslu právních oředpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
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Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poslqrtnutými
a s dalŠÍmiprostředky ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv

z Národního fondu

- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří ani nenakládá s těmito finančnímiprostředky.

7.

Ustanovení

§ 2 odst. 1písm. o') vyúčtovánía wpořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,

k rozpoČtŮm krajŮ, k rozpočtům obcí, k iinÝm rozpočtům. ke státním fondům a k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

8.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládánía hospodařenís majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano

9.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm, b) nakládání a hospodaření s maietkem státu. s nímžhospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Obec nenakládá ani nehospodaří s majetkem státu.

10. Ustanovení §

2 odst. 2 písm. c) zadávání a

uskutečňování veřejných zakázek,

a postupŮ přezkoumaných oroánem dohledu podle zvláštního právního předoisu

s wiimkou

úkonů

- přezkoumán: Ano
1 1

. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazky fyzickvch a právnickÝch osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručízazávazky fyzichých a právnických osob.
1

3. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavené movité a nemovité věci ve prospěch třetích osob.

14, Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedenéúzemním celkem
- přezkoumán: Ano
'16. UstanovenÍ§ 2 odst. 2 písm. i) ověřenípoměru dluhu územního celku k průměru jeho přúmů za poslední

4 rozpoČtovéroky podle právního předpisu upravuiícíhorozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D.

Závěrz ořezkoumání hosoodařeníza rok 2020

D.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420l2oo4 sb,

+

nebylyzjištěny chyby a nedostatky

D.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
lrterá mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad

na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III.

Poměrové ukazatele zjištěnépři přezkoumání hospodaření:

..........
..........

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

D.IV.

,,. 0,46
........ 0,59
0,00

.........

o/o
o/o
o/o

Výrok o výši dluhu územníhocelku:

Dluh Územního celku nepřekročil 60,00

o/o

průměru jeho přrjmů za poslední4 rozpočtové roky.

Výše dluhu územního celku: 0,00 Kč
60,00

o/o

prŮměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtovéroky: 5.277.915,7O KČ

Vyhotovení zprávy: ČeskéBudějovice, dne 25.05.202l

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněnéna přezkoumání hospodaření:

Ing. Lada Chlumecká
kontrolorka pověřená řízenímpřezkoumání
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Tato zpráva o vúsledku přezkoumání:
- má pouze charaKer návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěnímuvedeným
v návrhu zprávy je možnépodat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu
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 písemného stanoviska k dotčeným zjištěním,

-

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání můžev odůvodněnémpřípadě stanovit lhůtu delší.

za den předání návrhu zprávy je považován den dodání návrhu zprávy do datového schránky
územního celku

tato zpráva má celkem 9 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiá|ů využitých při přezkoumání.
nedílnou souČástízprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.

Poučení:
Územnícelek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.42012004 Sb. povinen přijmout opatřeník nápravě chyb
a nedostatkŮ uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci

přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem

v orgánech územního celku.

Územnícelek je dle § 13 odst. 2 zákona č.420l2OO4 Sb. povinen v informaci podle ustanovení § 13 odst. 1
písm. b) téhoŽ zákona uvést lhůtu, ve které 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 přestupků podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c)
zákona Č. 42012004 Sb. Za každý tento přestupek lze uložit územnímucelku podle ustanovení § 14 odst. 2
zákona č.42012004 Sb. pokutu do yýše 50.000,00 Kč.
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Seznam dokladů a iinúch materiá!ů wužitých oři přezkoumání:
Návrh rozpočtu

o
o

hčl rok 2020

zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce dle zákona (na položky) vč. údajůdle
zákona č.23l20I7 Sb.
- potvrzeno na materiálu

Rozpoětová opatření

.
.

pověření starosty k provádění rozpočtouých opatření upraveno vnitřní směrnicí schválenou zo dne
2B.L2.20I9 - bod různé
Rozpočtovéopatření č. 3l2O2O, schválené starostou obce dne 13.03.2020, zveřejněno dne

L4.03.2020, ověřeno

02.09.2020

.

Rozpočtovéopatření

na

https://www.obecbuk.czluredni-deska?id=263&aďion=detail

č. 712020,

t6,07,2020, ověřeno

02.09.2020

na

schválené starostou obce

dne t5,o7,2o2o, zveřejněno

https://www.obecbuk.czluredni-deska

dne

dne

?id=274&aďion=detail dne

. Rozpo&ové opatření č. IIl2020, schválené starostou obce dne 30.10.2020
Schválený rozpočet
. vZO schválen dne 28.12.2019 jako přebytkový
. příjmy ve rnýŠi6.017.1oo,oo KČ, výdaje ve výŠi5.584.000,00 KČ, splátky úvěrů94.000,00 KČ
o zveřejněn na internetorných stránkách obce dle zákona
. ověřeno na https://www.obecbuk.czluredni-deska?id=243&aďion=detail dne 31.08.2020
Střednědobý výhled rozpočtu
. Střednědobý uýhled rozpočtu na roky 2OI9 - 2023

- schválen v ZO dne 28.12.2018 (potvrzeno na materiálu)
- zveřejněno na internetových stránkách obce dne 09.01.2019 dosud (potvrzeno na materiálu)

Závěrečný účet
r materiál návrhu závěrečnéhoúčtuza rok 2019 zpracován a zveřejněn
(p.otvrzeno na materiálu)

.
.

v

souladu se zákonem

ZU projednán zastupitelstvem obce dne 26.06.2020 s výrokem dle zákona
schválený ZÚ za rok 2019 zveřejněn dne 03.07.2020, ověřeno na https://www.obecbuk.czlurednideska?id=265&aďion

Evidence majetku

.
.

Faktury

=detail dne

3

1.08. 2020

UD č. 2004-000049 ze dne 14.04,2020 - zařazení do majetku měřič rychlosti v částce 69.998,50 Kč

FD č. 2oo194 vystavena dne 15.05.2020, dodavatel: MLoRDY s. r. o.,

Ičo 26942178,

kniha

"Rozpočtová skladba a účetnictví2a2O" za částku 560,00 Kč
předpis: UD č. 2005-000097 ze dne 15.05.2020
Úhrada: rnýpis z gÚ u Čs č. 59, obrat ve výši 560,00 Kč ze dne 15.06.2020, Úo č. zo-go1-00341
ze dne 15.06.2020

.

FD č. 202015 vystavena dne 01.06.2020, dodavatel: Ing. pavel Vyskočil, Ičo 72I403Bt, za

vypracování projeKové dokumentace - studie přístřešku ve sportovním areálu obce BUK za Částku
14.800,00 Kč

předpis: Úo č. zooo-o00032 ze dne 01.06.2020
Úhrada: rnýpis z aÚ u Čs č. 59, obrat ve uýši 14.Boo,00 Kč ze dne 15.06.2020, Úo č. zo-eo1-o0348
ze dne 15.06.2020

Faktura

.

.

FD č. 20067 vystavena dne 28.11.2020, dodavatel: Zdeněk Novotný, Čt<yně, tčo toe 39 161,
za realizaci akce "Uprava a osázení mezí ve sportovním areálu Buk" v částce 342.342,00 Kč
předpis: Úo č. zott-o0o103 ze dne 28.II.2o2o
Úhrada: výpis z sÚ u Čsč.II2, obrat ve vyši 342.342,00 Kč ze dne 02.72.2020, Úo č. zo-sot-00695
ze dne 02.12.2020
FD č. 22OI48 vystavena dne 30.09.2020, dodavatel: Městské lesy Vimperk s. r. o., Vimperk,
tČo ez+ 97 847, za těžbu a přibližování dřívi na částku 11.218,52 Kč
předpis: Úo č. zoto-o00076 ze dne o1.10.2o2o
Úhrada: Wpis z sÚ u Čs č, 1oo, obratve V,ýši 11.218,52Kčze dne 30.10.2020,ÚD č. 20-801-00625

ze dne 30.10.2020
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Hlavní kniha

. sestavena k 31.07.2020 (analytická)
o zd období t2l2020
Inventurní soupis majetku a závazků
. Plán inventur na rok 2020zedne2B.t2,2020 (vč. podpisových vzorů členůIK)
. Zápis z proškolení členůinv. komisí ze dne 29.12,2020
o Inventarizačnízpráva HIK o provedené řádné ročníinventarizace majetku obce Buk k 31.12.2020
vyhotovena dne 20.01.2021
. - nebyly zjištěny inventarizačnírozdíly
r Inventarizace ÚČtŮ k 31.12.2020 (porovnání zjištěného stavu se stavem vykázaným v hlavní knize
k 3L.I2,2020): 022, 23L, 26I, 403, 45t, 459, I32,
r Inventurní soupis účtů:
. 022: inv. č. 58
Kniha došIých faktur
. za období O4l2020
. za období 09 -t2l202a
Odměňování člen ú zastupitelstva
. Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Buk konaného dne 27.10.2018
o stanovení odměny starostovi - bod 3)
. Mzdové náklady podle zaměstnanců za období 0612020 - os. č. 2
pokladní doklad
. PPD č. 20-70I-00040 ze dne 08.04.2020, správní poplatek - přihlášení Tp ve v,ýši 100,00 Kč,
Úo č. zo-zot-00040 ze dne 08.04.2020
. VPD č. 20-70t-a0043 ze dne 15.04,2020, pHM natural do sekačky ve výši 600,00 Kč,
Úo č. zo-zor-00o43 ze dne 15.04.2020
e VPD Č.20-701-00052 ze dne 07.05.2020, poštovnéve výši 109,00 Kč, ÚD č. 20-701-00052 ze dne
07.05,2020
. VPD č. 20-70I-00146 ze dne 05.12.2020, dárky - Mikulášská nadílka, na částku 1.320,00 Kč,
Úo č. zorz-o00013 ze dne 05.12.2020
. PPD č. 20-701-00t45 ze dne 02.t2.2020, správní poplatek - přihlášení Tp, na částku 100,00 Kč,

Úo č. zotz-o00012 ze dne 02.12.2020
Pokladní kniha (deník)
o zd období t2l202}
Příloha rozvahy

. sestavena k 31.12.2020
. sestaven a k 31,07 ,2020
o sestavena k 3L.I2,2O20
Úrtový rozvrh
. platný pro rok 2020
Yýl<az pro hodnocení plnění rozpočtu
. sestaven k3L,07,2020
. sestaven k3t.t2.2020
Výl<az zisku a ztráty
o sestaven k 3L07.2020
r sestaven k3Lt2.2020
Darovací smlouvy
. Darovací smlouva uzavřená dne 16.03,2020
. dárce: obce Buk
. obdarovaný: fyzické osoby V.K. a P. K.
. finančnídar ve v,ýši 30.000,00 Kč
. schváleno ZO dne 13.03.2020
o předpis: Úo č.zoog-oooo74 ze dne 16.03.2020
. úhrada: výpis z gÚ u Čs č. o30, obratve \níši30.oo0,o0 Kč ze dne 18.03.2020,ÚD
Rozvaha

ze dne 18.03.2020
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Smlouvy a da!šímateriály k přija§m účelovýmdotacím

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Smlouva o poslrytnutí dotace SDO/OEZIII374120 Jihočeshým krajem ze dne 19.06.2020
neinvestiční dotace na realizaci projektu "Obnova MK v místníčásti Včelná" ve výši 1,500.000,00Kč
realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31.10.2020
vyúčtovánínejpozději do 13.11.2020
záloha na dotaci ve výši 1.050.000,00 Kč, doplatek max. 450.000,00 KČ
podíl vlastních prostředků činímin. 49,97 o/o z celkouých uznatelných výdajů akce
zaúčtovánídotace na podrozvahorný účet- Úo t. 2006-00001 ze dne 19.06.2020
Přljem zálohy dotace:

- Wpis z BÚ u Čs č. ooo, obrat ve

\^ýši 1.05o.oo0,oo

Kč ze dne ot.07.2o2o, Úo č. zo-go1-o0387

ze dne 0L.07,2020 (vč. odúčtováníz podrozvahy)
Závěrečnázpráva k vyúčtovánídotace ze dne 11.11.2020
Skutečné(uznatelné) uýdaje projetku ve výši 2,979.t85,29 Kč

Oznámení o vyúčtovánídotace ze dne 26.tL2020 (e-mail), vyúčtovánake dni 26.11.2020 doplatek
dotace dle oznámení činí44a,614,7I Kč

Úo č. 2011-000104 ze dne 26.II.2020
přijetí doplatku: uýpis z gÚ u Čsč. 111, obrat
Úo č. zo-gor-00682 ze dne oLt2.2o2o

ve vyši 44o.6l4,7t Kč ze dne ol.t2,2020,

Smlouvy o dílo
. Smlouva o dílo č.I2l2020 uzavřená dne 31.07.2020 se zhotovitelem VKB stavby
tčo ozr 92oI2

s. r.

r předmět smlouvy: "Obnova MK v místníčástiVčelná - obec Buk"
. cena díla:2.462.136,60 bez DPH (2.979.185,29 Kč vč. DPH)
. zveřejněna na profilu zadavatele dne 31.a7.2020. Ověřeno
https://tenderarena.czldodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detaillZ000I779lzakazkal35688I
02.09.2020

o.,

na

dne

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

.
.
o

Zámér směny pozemků zveřejněn od 24.03.2020 do 09.04.2020 (potvrzeno na materiálu)
Směnná smlouva uzavřená mezi obcí BUK a fllzickou osobou dne 17.05.2020

předmětem je směna pozemků parc. č. 155/5 v k. ú. Buk pod Boubínem ve vlastniďví obce,
a pozemků parc. č. 65714 a č.65715 v k. ú. Buk pod Boubínem vzniklých oddělením z pozemku parc.
Č. 657 ve vlastnictvífuzické osoby, geometriclcým plánem č. 315-80/2020
bez doplatku
Znaleclcý posudek č. 584612020 ze dne 30,03.2020

.
.
r prodej schválen v ZO dne 15.05.2020, zdůvodnění směny i přes rozdílné uýměry směňovaných
pozemků
r právní účinkyvkladu ke dni 21.05.2020
o předpis: Úo č. zoos-o00100 ze dne 21.05.2020
. vyřazení azaYazení pozemků: Úo č. zoos-o0101 ze dne 21.05.2020
Smlouvy o věcných břemenech
. Smlouva ozřízenívěcného břemene č.PI-0143300458445i001 ze dne 09,04.2020
. povinná] obec Buk
. oprávněný: E.ON Distribuce, a. s.
. předmětem smlouvy je nové kabelové vedení NN na pozemku obce parc. č.902lI v k. ú. Buk
pod Boubínem
. jednorázová náhrada je ve výši 1.000,00 Kč
. uzavření smlouvy schváleno ZO dne 13.03.2020 (doložka ve smlouvě)
o právní účinkyzápisu ke dni 24.04.2020
r předpis: Úo č. zoos-o00o92 ze dne og.a4.2o2o
. úhrada: výpis z BÚ u KB č. 25, obrat ve výši 1.000,00 Kčze dne O1.O7.2O2O, ÚO č. ZO-8O2-0O4I
ze dne 09.07.2020
o pozem€k veden na účtu031 0410 - zastavěná plocha s VB
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Dokumentace k veřejným zakázkám
. směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách obce Buk - postup dle

.
.
.

čl. II

FD č. 20U3O2 vystavena dne 06.04.2020, dodavatel: SOW-RADIO spol.

s r. o., tčo +zzsegto,

dodávka a instalace informativního ukazatele rychlosti ve výši 69.998,50 Kč vč. DPH
předpis: Úo č. zoo+-o00031 ze dne 06,04.2020
úhrada: výpis z sÚ u Čs č. 38, obrat ve rnýši 69.998,50 Kč ze dne l4.o4.202o, Úo č. zo-so1-o0225
ze dne t4,04,2020

Vnitřní předpis a směrnice

.
.

Vnitřní směrnice účinná od 01.01.2020 (obsahuje i úpravu přecenění reálnou hodnotou)

směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

od22,07.2017

v

podmínkách obce

Buk

účinná

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. Zápis z 12. zasedání ZO Buk konaného dne 13.03.2020

.
.
.

- schválení finančníhodaru - bod 12)

Zápis ZO konaného dne 28.12.2019
- schválení rozpočtu na rok 2020 jako přebytkový - bod 2)
- schválení vnitřní směrnice na rok 2020
Zápis ZO konaného dne 15.05.2020
- schválení směny pozemků - bod 6)
Zápis ZO konaného dne 26.06.2020
- projednání ZÚ za rok 2019 - bod 2)
- schválení účetnízávěrky obce za rok 2019 - bod 2)

účetnízávěrka obce za rok zótg

.
.
.
.
.

identifikátor

za rok 2019

schválena v ZO dne 26.06.2020
Protokol o schválení účetnízávěrkyze dne 26.06.2020
Přeúčtování HV - Úo č. zooo-o00002 ze dne 26.06.2020
Stavová zpráva - odeslání dat do CSÚIS dne 30.06.2020
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Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, kteqý vznikl pod pořadoqým ěíslem 138833989-20572-210601054834
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávé, skládajícího se z 9 listů, se shoduje s obsahem
dokumentuo j ehož převedením vzn ikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajůobsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsažený v datové zprávé byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 0l .06.202l v 05:50:40, Kvalifikovaný elektronický
podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis bylo provedeno vůěi zveřejněnému seznamu zneplatnéných certifikátů vydanému k datu
01.06.2021 01:25:08. Udaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslokvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis 01 53 F'0 56, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA4, Česká pošta, §.p. pro podepisující
osobu Lada Chlumeckáo kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí, Odbor ekonomický, 3634,
JihoČeský kraj. Uznávaný elektronický podpis byl oznaěen platným kvalifikovaným ěasoqým razítkem nebo
kvalifikovaným elektronickým časovým ruzítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového
razítka byla ověřena dne 01 .06.2021v 05:50:40. Udaje o ěasovém razítku: datum a ěas 31.05.202l tlz47z52,
ěíslo kvalifikovaného cenifikátu pro časovérazitko 01 40 71A1, časovérazttko bylo vydáno kvalifikovaným
poskytovatelem PostSignum Qualiíied CA 5, Česká pošta, s.p..
Vystavil: Obec Buk
Pracoviště: Obec Buk
dne 01.06.2021

Jméno, příjmení a podpis osobyo která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

MARIE JANDOVA
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Poznámka:

Konlrolu této tloloŽky lze provést v centrální eviclenci doložek přístupné způsobem umožňujícímddlkový přístup na
h tlp s : //w ww.

czec hp o i nt. cďov er ov aci cl o lo zky.
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