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Zápis z dáčiho přezkoumáni hospodaření za rok 2021
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obce Omlenice, IČO: OQ246034

J)

V návaznosti na ustanoveni § 42, § 53 (týká se OSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřIzení),
ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, se vykonává přezkoumání
hospodaření za rok 2021.

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 26.08.2021.
DÍĹČÍ přezkoumáni bylo vykonáno v sIdle obce dne 26.08.2021.

DÍIČÍ přezkoumáni vykonala:
-

kontrolorka pověřená řIzením přezkoumáni: Bc. Dana Berková

Pověřeni k přezkoumáni ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad jihočeského kraje pod č.j.: 301/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021.

Přezkoumáni hospodařeni bylo uskutečněno výběrovým způsobem.
Zástupce územního celku:
Karel Holub - starosta
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e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069
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Předmětem přezkoumáni hospodařeni jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých
skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumáni, Při posuzování jednothvých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněni' tohoto úkonu.

AjLýskdek

1. V rámci přezkoumání hospodaření nekůLzjištěny nedostatky uvedené v ustanoveni § 10 odst. 3
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

2. V rámci přezkoumáni hospodaření nekvN zjištěny nedostatky uvedené v ustanoveni § 10 odst. 3
pÍsm. C) zákona č. 420/2004 Sb., spočÍvajÍcÍ v porušeni rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo
neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňováni záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláŠtními předpisy,
v porušeni povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy,
v neodstraněni nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvořeni
podmínek pro přezkoumání hospodařeni podle ustanovení § 7 odst. 2 znemožňujÍcÍ splnit požadavky
stanovené v § 2 a 3 citovaného zákona.

ul?ozorněni
CUS 701 - Účty a zásady účtováni na účtech
Kontro|ujÍcÍ upozorňuje na odpověď' Ministerstva financí ve vztahu k okamžiku uskutečněni účetního případu
při vzniku pohledávky z titulu prodeje nemovitého majetku. Odpověď' je zveřejněna
na webových stránkách Ministerstva financí, evidovaná pod č. 1/2019 v části 1.4. ČÚS Č. 701 Účty
a zásady účtování na účtech, viz https://wwwmfcrmz/cs/verejny-sektor/ucetnidvi-a-ucetnicNi-statu/ucetnireforma-verejnychmnanci-ucetnic/metodicka-podpora/oµzky-a-odpovedi-ucetnicNi-sutu/otazky-ucetnimetody-a-postupy#14.

3. Oblasti přezkoumáni, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členěni podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
§ 2 odSt. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operaci, týkajÍcÍch se rozpočtových
prostředků - přezkoumán: Ano
§ 2 odst. 1 pÍsm. b) finanČní operace, týkajÍcÍ se Norby a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ano
§ 2 odst. 1 pÍsm. c) nák|adV a výnosy' podnikatelské Č|nnost| územního ce|ku - přezkoumán: Ano
Obec neúčtuje o hospodářské Činnosti.
§ 2 Qďst. 1 písm. d) peněžní ope'ace, týka]icí se sdružených prostředků vYnakjádaných na zQldadě sm|Q|jvY
mezi gvěřna nebo vÍce územními ce|ky, anebo na základě smloůvY s jinými právnickými net?o fyzickými
9sQt)ami - přezkoumán: Ano
Obec neuzavřela smlouvu týkající se sdružených prostředků.
§ ? o(iSĽ LÁs~LmančnĹ_Qper(Me, t\'/ka]ÍCÍ se CiZich zcjrQ](3 Yě
přezkoumán: Ano
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fi 2 odst. 1 pÍsm. n hospodařeni a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraniČí poskvtnutými na základě mezinárodních smluv - přezkoumán: Ano
§ 2 odst. 1 pÍsm. q) vYúČtování a vYpořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpoČtům krajů,
k rozpočtům obci, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám - přezkoumán: Ano
§ 2 odst. 2 pÍsm. a) nakládáni a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - přezkoumán: Ano
§ 2 odst. 2 písm. b) nakládáni a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
§ 2 odst. 2 pÍsm. C) zadáváni a uskutečňováni veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláŠtního právního předpisu - přezkoumán: Ano
§ 2 odst. 2 pÍsm. d) stav pohledávek a závazků a nakládáni s nimi - přezkoumán: Ano
§ 2 odst. 2 pÍsm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.
§ 2 odst. 2 písm. n zastavováni movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob - přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
§ 2 odst. 2 pÍsm. q) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano
§ 2 odst. 2 pÍsm. h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano

Nepřezkoumané předměty
Ej 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 - přezkoumán: Ne
- Bude předmětem konečného přezkoumání.

B. Plnění opatřeni k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumáni hospodařeni územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Vyhotovení zápisu: České Budějovice, dne 27.08.2021
Podpis kontrolorky - podepsáno uznávaných elektronickým podpisem

Be. Dana Berková
kontrolorka pověřená řízenIm přezkoumáni
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Uzemni celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 pÍsm. a) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout
opatřeni k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co s nimi byl
seznámen, a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splněni přezkoumávajíchu orgánu při
konečném přezkoumáni.

Tento zápis je určen pouze orgánům územního celku.

Učastníci jednání vzali na vědomí, že zveřejnění sumarizovaných, popř. jinak setříděných údajů formou
zvlášť zpracovaných přehledů Či tabulek uvedených v tomto zápisu je v rozporu s příslušnými ustanovenÍmi
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že se případně může
jednat i o trestný Čin neoprávněného nakládání s osobními údaji ve smyslu ustanovení § 180 zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.
Zástupci územního celku prohlašuji, že poskytli pravdivé a úplné informace o jednotlivých předmětech
přezkoumání a okolnostech vztahujÍcÍch se k nim.
Územní celek byl s obsahem zápisu z dÍ|čÍho přezkoumání seznámen dnem jeho doručení do datové schránky
územního celku.
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Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumáni:
Při dilčkn přezkoumáni' hospodařeni obce byly přezkoumány nás|edujíc|' pÍsemnosti:
Návrh rozpoČtu
·

Návrh rozpočtu na r. 2021 projednán na jednání ZO dne 03.12.2020, zveřejněn na úřední desce a na
internetových stránkách od 16.11.2020 do 03.12.2020 - potvrzeno na dokumentu
Rozpočtová opatření
· Pověření starosty k provádění rozpočtových opatřeni ze dne 28.11.2019
· Do termínu dÍ|čÍho přezkumu schválena 4 RO:
· RO č. 1 schválené starostou obce dne 10.02.2021, zveřejněno od 26.02.2021
· RO č. 2 schválené starostou obce dne 20.04.2021, zveřejněno od 10.05.2021
· RO č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne 17.06.2021, zveřejněno od 14.07.2021
· RO č. 4 schválené starostou obce dne 01.07.2021, zveřejněno od 27.07.2021
· Rozpočtová
opatření
zveřejněna
na
internetových
stránkách
obce,
ověřeno
na
https://www.omlenice.cz/uredni-deska, přistup z internetu dne 25.08.2021
schválený rozpočet
· Rozpočet na r. 2021 schválen usnesením ZO dne 03.12.2020
· rozpoČet schválen jako schodkový na paragrafy, P - 9.528.000,00 KČ, V - 12.231.000,00 KČ, schodek ve výši
2.703.000,00 KČ bude uhrazen finančními prostředky z minulých let
· součásti rozpoČtu také rozpočty fondů
· zveřejněn na internetových stránkách obce dne 17.12.2021, ověřeno na https://www.omlenice.cz/uredni-

deska?id=646&action=detai|, přístup z internetu dne 25.08.2021
střednědobý výhled rozpočtu
·
·
·

střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2025, schválen ZO dne 12.11.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpoČtu zveřejněn od 26.10.2020 do 12.11.2020 - potvrzeno na dokumentu
schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách obce od 19.11.2020, ověřeno
na https://www.omlenice.cz/ňle.php?nid=1428&oid=7895831, přistup z internetu dne 25.08.2021.

závěrečný účet
· Návrh závěrečného účtu za r. 2020 zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách od 26.04.2021
do 17.06.2021 - potvrzeno na dokumentu, projednán a schválen v ZO dne 17.06.2021, souhlas
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
· Úplné znění schváleného závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku ph zveřejněno na internetových
stránkách obce od 18.06.2021, ověřeno na https://www.om|enice.u/uredni-deska?id=684&adion=detai|,
přistup z internetu dne 25.08.2021
Faktura
· Faktura vydaná
· Fa č. 21-002-00009 ze dne 28.07.2021 na odměnu za zpětný odběr II.Q. 2021 - EKO-KOM v částce
29.277,00 KČ, odběratel EKO-KOM, a.s., Praha, IČO 251 34 701, splatnost faktury 27.08.2021
· předpis závazku - účetní doklad Č. 21-002-00009 ze dne 27.07.2021
· úhrada - BY č. 168 (ČSOB, a.s.) - obrat ve výši 29.277,00 KČ ze dne 25.08.2021
· zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 21-801-00168 ze dne 25.08.2021, transakce č. 3
·
·

Faktury přijaté
Fa Č. 20210073 ze dne 18.05.2021 na rozbory pitné vody v částce 34.640,13 KČ, dodavatel Prvok s.r.o.,
Kájov, IČO 281 28 257, splatnost faktury 01.06.2021

·
·
·
·

předpis závazku - účetní doklad č. 21-001-00097 ze dne 20.05.2021
úhrada - BY Č. 110 (ČSOB, a.s.) - obrat ve výši 34.640,13 KČ ze dne 28.05.2021
zaúčtováni úhrady - účetní doklad č. 21-801-00110 ze dne 28.05.2021
Fa Č. 2110089 ze dne 06.04.2021 na provedení odvodněni garáže v Částce 148.577,97 KČ, dodavatel Ertl
Milan s.r.o., Kaplice, IČO 076 59 130, splatnost faktury 06.04.2021

·
·
·
·

předpis závazku - účetní doklad č. 21-001-00061 ze dne 07.04.2021
úhrada - BY Č. 76 (ČSOB, a.s.) - obrat ve výši 148.577,97 KČ ze dne 15.04.2021
zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 21-801-00076 ze dne 15.04.2021, transakce č. 4
Fa č. 1414200017 ze dne 02.02.2021 na zametací kartáČ... v částce 42.459,00 KČ, dodavatel Agrozet České
Budějovice, a.s., České Budějovice, IČO 281 13 128, splatnost faktury 02.02.2021

·

předpis závazku - účetní doklad č. 21-00022 ze dne 02.02.2021
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úhrada - VPD č. 21-701-00065 ze dne 02.02.2021
zaúčtováni úhrady - účetní doklad č. 21-701-00065 ze dne 02.02.2021
zařazení do majetku - účetní doklad č. 21-009-00006 ze dne 02.02.2021 (účet 022)
jedna přezkoumávaná faktura uhrazena po 1h(jtě splatnosti, penále neúčtováno.
kniha

· K 31.07.2021
Kniha došlých faktur
·
·
·
Kniha

Za období r. 2021
pořadová čísla 21-001-00001 - 21-001-000141, zálohové faktury 21-015-00001 - 21-015-00033
celkový finanční objem - 1.778.195,39 kč, přezkoumaný vzorek v částce 225.677,10KČ
odeslaných faktur

· Za období r. 2021
· pořadová čísla 21-002-00001 - 21-002-00010
· celkový finanční objem - 103.427,59 kč, přezkoumaný vzorek v částce 35.327,00 KČ
Příloha rozvahy
· K 30.06.2020
Rozvaha
· K 31.07.2021
Účtový rozvrh
· platný pro r. 2021
výkaz pro hodnocení plněni rozpoČtu
· výkaz fin 2-12m k 31.07.2021
výkaz zisku a ztráty
· K 31.07.2021
Darovací smlouvy
· Darovací smlouva ze dne 21.04.2021
· obdarovaný - Charita Kaplice, IČO 736 34 310
· předmět daru - finanční dar ve výši 10.000,00 KČ
· poskytnutí daru schváleno starostou obce
· předpis - účetní doklad č. 21-003-00012 ze dne 21.04.2021
· úhrada - BY (ČSOB, a.s.) č. 84 - obrat ve výši 10.000,00 KČ ze dne 26.04.2021
· zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 21-801-00084 ze dne 26.04.2021, transakce č. 3
Smiouvy,a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
· Zadost o poskytnutí příspěvku ze dne 27.01.2021
· Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. VS-ND-001/2021 ze dne 16.02.2021
· příjemce dotace - Hospic sv. jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
· účel dotace - úhrada materiálu, služeb...
· časové užití dotace - od 01.01.2021 do 15.12.2021
· výše dotace - 3.000,00 KČ
· vyúčtování dotace - nejpozději do 20.12.2021
· úhrada - BY (ČSOB, a.s.) č. 45, obrat ve výši 3.000,00 KČ ze dne 04.03.2021
· zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 21-801-00045 ze dne 04.03.2021
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OREG/333/21 ze dne 29.06.2021
- poskytovatel dotace: JČK
- účel dotace: Blažkov - propustek
- časové užití dotace od 01.01.2021 do 31.12.2021
- výše dotace: max. 300.000,00 KČ
- Už - 711
- vyplacení dotace: formou jednorázové zálohové platby
- procentuální podň vlastních peněžních prostředků - dotace činí max. 60 % z celkových uznatelných výdajů
- vyúčtováni a vypořádáni dotace: nejpozději do 15.01.2022

·
·
·

příjem zálohy dotace:
- BY (ČSOB, a.s.) č. 145, obrat ve výši 300.000,00 KČ ze dne 19.07.2021
- účetní doklad č. 21-801-00145 ze dne 19.07.2021
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Smlouvy nájemní
· Smlouva uzavřená s fyzickou osobou dne 01.04.2021
· předmět nájmu - prostory v budově Č p. 26 Omlenička, a to Část tzv. "horní dílna"
· nájemné ve výši 1.200,00 KČ bez DPH/rok splatné do 30.06. daného roku
· záměr pronájmu zveřejněn od 08.03.2021 do 23.06.2021 - potvrzeno na dokumentu
· záměr pronájmu schválen ZO dne 25.02.2021
· pronájem schválen starostou obce
· předpis pohledávky - účetní doklad č. 21-011-00067 ze dne 01.04.2021
· úhrada - BY (ČSOB, a.s.) Č. 80, obrat ve výši 900,00 KČ ze dne 22.04.2021
· zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 21-801-00080 ze dne 22.04.2021
Smlouvy o dílo
· Smlouva o dílo ze dne 28.06.2021
· předmět smlouvy - Propustek Blažkov
· zhotovitel Ertl Milan s.r.o., Kaplice, IČO: 076 59 130
· cena díla 672.887,00 KČ bez DPH, 814.193,00 KČ včetně DPH
· doba plnění- do 31.10.2021
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
· Směnná smlouva ze dne 17.05.2021
· druhý směňujÍcÍ - fyzická osoba M. L.
· předmět směny - parč. č. 1233 v k. ú. Omlenice (v majetku obce) a parč. č. 845/4 a 579/3 v k. ú. Omlenice
(v majetku druhého směňujÍcÍho)
· bez doplatku
· směna schválena usnesením ZO ze dne 25.02.2021
· záměr směny zveřejněn od 10.02.2021 do 25.02.2021
· bez přecenění reálnou hodnotou
· předpis - účetní doklad č. 21-003-00023 ze dne 17.05.2021
· předpis - účetní doklad Č. 21-005-00005 ze dne 17.05.2021
· zápočet pohledávky a závazku - účetní doklad Č. 21-007-00006 ze dne 17.05.2021
· právní úČinky vkladu do KN ke dni 08.06.2021
· zařazeni pozemků parč. č. 845/4 a 579/3 do majetku obce (AU 031 0600), vyřazení pozemku parč. č. 1233
z majetku obce (AU 031 0600) - účetní doklad č. 21-009-00024 ze dne 08.06.2021
·
·
·

Smlouva o bezúplatné převodu nového vodovodního řadu do majetku obce Omlenice ze dne 19.05.2021
převodce - Stavopro s.r.o., České Budějovice, IČO 281 41 954
předmět převodu - vodovodní řad PE 100 SDR 17 d92 x 8,2 o délce 430,2 m a PE 100 SDR 17 d63 x 5,8
o délce 37,2 m v k.ú. Omlenice

· účetní doklad č. 21-009-00021 ze dne 19.05.2021 - zařazeni do majetku (021 0500)
Smlouvy o věcných břemenech
· Smlouva o zřIzeni věcného břemene č.: CB-014330058391/001-DVK ze dne 21.06.2021
· oprávněná: EG.D., a.s., Brno
· Povinná: obec Omlenice
· zatížená nemovitost: pozemky p. č. 1098/1, 150/1 a 168/1 v k. ú. Omlenice, oprávněná je vlastníkem
a provozovatelem stavby ,,výnězda 5 om - NN", věcné břemeno zřízeno za účelem umistěnÍ nového
kabelového vedeni NN na uvedených pozemcích
· jednorázová náhrada se sjednává ve výši 5.000,00 kč bez dph
· Právní účinky zápisu ke dni 16.07.2021
· Faktura vydaná č. 21-002-00008 ze dne 19.07.2021, úhrada věcného břemene dle smlouvy
CB-014330058391/001-DVK v částce 6.050,00 KČ s DPH
· - předpis pohledávky - účetní doklad č. 21-002-00008 ze dne 19.07.2021
· Ke dni dÍ|čÍho PH nebyla pohledávka uhrazena
· Pozemky již v minulosti zatíženy věcným břemenem.
Dokumentace k veřejným zakázkám
· Vnitřní předpis č. 16 pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 01.01.2020
· Akce: Propustek Blažkov
· výzva k podání nabídky ze dne 10.05.2021
· 4 x poptávka, 2 x nabídka
· schválení výběrové komise - ZO ze dne 25.02.2021
· ustanovení komise pro otevÍránj obálek a posouzeni a hodnocení nabídek ze dne 03.06.2021
identifikátor OS:
e-podatelna:

kdib3rr
posta@kraj-jihocesky.cz

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069
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Naše č. j.: KUJCK 94291/2021
·
·
·
·
·

Sp. zn.: OEKO-PŘ 42702/2021/jilu

protokol z otevÍráni obálek s nabídkami na zhotovitele stavby ze dne 03.06.2021
zpráva o posouzení a hodnocení nabídek jednání komise ze dne 03.06.2021
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 07.06.2021
oznámeni o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 07.06.2021
Smlouva o dílo ze dne 28.06.2021, cena díla 672.887,00 kč bez DPH, 814.193,00 KČ včetně DPH, zhotovitel
Ertl Milan s.r.o., Kaplice

· Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 01.07.2021
Vnitřní předpis a směrnice
·
·

Směrnice Č. 15 o přeceňováni reálnou hodnotou - dodatek č. 1 účinný od 01.01.2016
Vn|třni předpis č. 10 o rozpočtu s účinností od 01.01.2020 - de|egování starosty k prováděni rozpočtových
opatřeni

· Vnitřní předpis č. 16 pravidla pro zadáváni veřejných zakázek ma|ého rozsahu s účinností od 01.01.2020
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni
·

Zápis z jednání ZO ze dne 25.02,2021 - schváleni nájmu, schváleni směny pozemků, schváleni výběrové
komise - VZMR

·
·
·

Zápis z jednání ZO ze dne 17.06.2021 - schváleni závěrečného účtu, úČetní závěrky
Zápis z jednání ZO ze dne 12.11.2020 - schváleni SYR
Zápis z jednání ZO ze dne 28.11.2019 - schválení vnitřní směrnice Č. 10 o rozpoČtu a Č. 16 pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 01.01.2020
Peněžní fondy územního celku — pravidla tvorby a použiti
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Účetní
·
·
·
·

Vnitřní předpis č. 12 - plán financování obnovy vodovodů a kanalizací s účinností od 01.01.2020
Rozpočet fondu na obnovu vodovodu a kanalizace na r. 2021
tvorba - 243.500,00 KČ
výdaje - 0,00 kč
Vnitřní předpis č. 03 - Tvorba a použiti sociálního fondu s účinností od 01.01.2020
tvorba - S % objemu hrubých mzdových prostředků (přípis ČNrtietně)
tvorba - 140.000,00 KČ
výdaje - 140.000,00 kč
tvorba - účetní doklad č. 21-009-00015 ze dne 31.03.2021 - přiděl SF - 1. Q. 2021
čerpáni - VPD Č. 21-701-00011 ze dne 07.01.2021 na doplňky stravy v částce 2.650,00 KČ
úČetní doklad č. 21-701-00011 ze dne 07.01.2021
závěrka obce
Schválena ZO dne 17.06.2021
Protokol o schváleni účetní závěrky k 31.12.2020 ze dne 17.06.2021
Stavová zpráva odeslána do CSÚIS dne 21.06.2021
převod výsledku hospodařeni - účetní doklad č. 21-009-00025 ze dne 17.06.2021
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Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 141248052-30204-210831105947
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 8 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 94165 1943 byla systémem přenesena dne 27.08.2021
v 10:57:52. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 3 1.08.2021 v 10:59:50. Datová zpráva byla opatřena
elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť'
vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečetí.
Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 55 C7 24, certifikát byl vydán PostSignum
Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční
prostředíMinisterstvo vnitra České republiky. Elektronická značka nebo pečeť' byla označena časovým
razítkem. Datum a čas 31.08.2021 10:48:10, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného
elektronického časového razítka 01 40 71 A4, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká
pošta, s.p..
Odesílající datová schránka:
Název: jihočeský kraj
Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, CZ
ID datové schránky: kdib3rr
Typ uživatele: Nezjištěno
Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 3 1.08.2021 v l 1:00:13. Kvalifikovaný elektronický
podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu
3 1.08.2021 09:45:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis 01 53 FO 4A, kvalifikovaný certifikát pro elektronický j'odpis byl vydán kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Ceská pošta, s.p. pro podepisující
osobu Dana Berková, kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí, Odbor ekonomický, 3615,
jihočeský kraj. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo
kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem ýj'daným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového
razítka byla ověřena dne 3 1.08.2021 v 11:00:13. Udaje o časovém razítku: datum a čas 27.08.2021 10:44:29,
číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 71 A3, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným
poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..
Vystavil: Obec Omlenice
Pracoviště: Obec Omlenice
V Omleničce dne 31.08.2021
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
JANA TURNHÔFEROVÁ
Otisk úředního razítka:

l mi

141248052-30204-210831105947
Poznámka:

Kontrolu této doloŽky lze provést v centrální evidenci doloŽek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https:/Nww.czechpoint.cUoverovacidolo*.

