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Stejnopis č.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KRHANICE
Ič:00232025

za rok 2a19
Přczkoumání hospodďení obcc Krhanice za rok 2019 bylo zahájeno dne 29.07.2019
doručenímoznámení o zďrájení přezkoumríní hospodďení zaslaného přezkoumávajícím
orgiínem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
. 21.10.2019
r 16.3.2020
na zakladě zékona č. 42012004 sb., o přezkoumávríní hospodďení uzemních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve zněni pozdějšíchpředpisů a v souladu se zákonerrt
č,.2551201,2 Sb., o kontrole ftontrolní řád).
Přezkoumávané období:

01.01.2019 - 3r.12.2019

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Krhanice
Krhanice 46
257 42 Krhanice

Přezkoumání vykonali:
- konholor pověřený Íízenímpřezkoumání
- kontrolorka:

Zástupci obce:

:

PhDr. Ladislav Tomášek
I{elena Lišková

Mgr. Aleš Papoušek - starosta
Ing. Jana Cachová - hlavní účebrí
Lenka Termerov á - rudováúčebrí,
pokladní

Ukl. znak

,//?

L

Pověření kpřezkoumání podle $ 5 odst. 1 zákona č. 42012004 Sb., $ 4 a $ 6 zákona
č,.25512012 Sb., vše ve zrění pozdějších předpisů, vydala vedoucí odboru intemího audifu
a kontroly Krajského uřadu Sfiedoěeského kraje Mgr. Štepanta Dvořáková Týcová
dne 19.7.2019 pod čj. 096538/201glKUsK.

2 zák. č. 42012004 sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročnímhospodaření územníhocelku, tvořícísoučást závěrečného účtupodle
zál<ona č,.25aD000 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmůa výdajů rozpočtu, včetně peněárích operací ýkajícíchse rozpočtových
prosťedků,
- finanění operace' týkajilcí se tvorby a použitípeněžníchfondů,
_ nráklady a ýnosy podnikatelské ěinnosti územníhocelku,
- peněfuí operace' týkajícíse sdružených prostředků vynakládaných na zrákladě smlouvy
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. $

men dvěma nebo více územnímicelky, anebo na základě smlouvy sjinými

právnichými nebo fu zickými osobami,
- finančníoperace' ýkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o úěetnicM,
- hospodďení a nakládfuií s prostředky poskytnutými z Narodního fondu a s dalšími
pro středky ze zalvartlěí poslrytnufými na zakladě meziniirodních smluv,
- vytičtovánía vypořádaní finančníchvztahů ke státnímu rozpočfu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalšímosobám,
- nakládtíní a hospodďení s majetkem ve vlastnictví územníhocelku,
- nakládání ahospodďení s majetkem státu, s nímžhospodďí úzernnícelek,
- zadávini uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů postupů
přezkoumaných orgiínem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek azávazki a nakládání s nimi,
- ručenízazávazky szických a právniclcých osob,
_ zastavovaní movit'ých a nemoviých věcí ve prospěch třetích osob,
- zÍizováni věcných břemen k majetku územníhocelku,
- účetnicMvedené územnímcelkem,
- ověření poměru dluhu územníhocelku k pruměru jeho příjmůza poslední 4 ro4očtové
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

a

a

Přezkoumání hospodďení bylo provedeno výběrovým 4působem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přez.koumání. Při posuzovárrí jednotlivých
právních úkonůse vychází ze méni právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.

Podle ustanovení $ 2 odst. 3 zékona ě. 420l20a4 Sb. nebyly předmětem přezkoumiíní údaje,
na které se vztahuje povinnost mlěenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení $ 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněným dne l6.u.2a20 bylo shrnutí kontrolních {ištění,předání přezJ<oumaných
dokumentů zástupcům územníhocelku a prohlášení konholora pověřeného Íízenim
přezkoumání, Že kontrola na místě je ukončena.
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A, Přezkaumané pÍsemnosti
Střednědobý výhted rozpočtu
|i střednědobý výhled rozpočtu na roky 2a17 - 2a21', zveřejněn dne 20.3 .201 7
r sestaven na roky 2018 - 2022, schválen zastupitelstvem obce dne2t.12.2018, zvďejněn
dne 2.1 .2019, návrh zvďejněrr ve dnech 5.12.2018 - 21.12.2018
r sestaven na roky 2079 - 2023, schvále'lr zastupitelstvem obce dne20.l2.20l9, zveřejněn
dne 3.1 ,2020, náwh zvďejněn ve dnech 3.122019 - 3.l.2020
Návrh rozpočtu

r

zveřejněn ve dnech 5.12.2018 - 2.L20I9

Schválený rozpoěet
. zastupitelstvem obce dne 2L1'2.20L8 jako vyrovnaný, závanÉ ukazatele ro4počfu
v odvětvovém členěnírozpočtovéskladby (paragraff), zveřejněn dne2.t.2aI9
Stanovení zá* azný ch ukazatelů zÍ izený m o rganizacím
. pro Zát\rJadnt školu Krhanice a Mateřskou školu Krhanice stanoveny společně
s rozpočtem obce dne 2l.|2.2078, oznámeny dopisy ředitelkám školdne 2.I.2019
Rozpočtová opatření
. č. 1 - schváleno starostou obce dne 16.1.2a19, zveřejněrro dne 4.2.2019
. ě.2 _ schváleno zastupitelstvem obce dne 8.2.2019, zvďejněno dne 4.3.2019
r č.3 - schváleno zasfupitelstvem obce dne 17.4.2019, zveřejněno dne 7.5.201'9
l č.4 - schváleno starostou obce dne 15.5.2019' zveřejnáro dne 15.5.2019
. č.5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 12.6.2019, zveřejněno dne 26.6.20|9

r
.
.
!

č. 6 - schviáleno zastupitelsfuem obce dne 9.8.2019, zveřejněno dne 5.9.2019
č. 7 - schváleno zastupitelstvem obce dne 7.1 l.2019, zveřejněno dne 15.l 1.2019
č. 8 _ schváleno starostou obce dne 18.1l.2019, zvďejněno dne 19.11.2019
č. 9 - schvaleno zasfupitelstvem obce dne20.t2.2019, zveřejněno dne 30.L2.2a19

Závěrečný úěet
. schviílen zastupitelstvem obce dne 24.6.2019, s vyjádřením "bez ýhrad'', společně
se Zprávou o ýsledku přezkoumání hospodďení obce, zvďejněn dne 25.6.2019, náwh
zveřejněn ve dnech 27.5.20t9 - 25.6.z0l9
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
r sestaven k 31.3., 31.8., 30.9.2019 ze dne 7 .10.2A19,k3L12.2019 ze dne 27.1..2020
Výkaz zisku aztráty
. sestaven k 31.3., 30.6., 30.9.20L9 ze dne 14.I0.2019,k31.12.2A19 ze dne 72.2.2020
Rozvaha
r sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2019 ze dne 1,4.10.2019, k 31 .1,2.2019 ze dne 12.2.2020
Příloha rozvahy
r sestavenak 31.3., 30.6., 30.9.2019 ze dne 14.10.2019,k31.I2.2019 zedne 12.2.2A20
Úetovy rozvrh
. předloŽenplatný pro rok 2019
Hlavní kniha
. předložena k 30.9', 31.12.20|9
Účetní deník
. předložen se stavem k 30.9., 31.l2.20I9
Kniha došlých faktur
. k30.9.2019 do č. faktury 292,k31.12.20l9 do č. faktury 482
Kniha odeslaných fakfur
. k19.7.2019 do ě. faktury 43201'9311,k29.10.2019 do ě. faktury 46201,9311,
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Faktura

.

r

dle knihy došlých faktur č. 44 ze dne 1 .3.2019 - č.71ze dne 2t.3.z019, č. 153 ze dne
27.5.20|9 _ č. 193 ze dne 18.ó.2019, č. 401 ze dne3.12.zal9 - č. 47l ze dne 30.12.201,9
dle knihy vystavených fakfur č.92019311 ze dne 23.1.20|9 - č,. 162019311 ze dne
č. 4220L93I1 ze dne 7.6.2079,
23.l.2019, ě. 3720l93lt ze dne 23.1.2019
č,. 432019311 ze dne t9.7.2019 - ě. 4620l93tl ze dne 29.10.2019

-

Bankovní vypis
běErému účtuč. 320094309/0800 vedenému u CS a.s. č. 49 ze dne
' k základnímu
13.2at9 - ě. 72 ze den 3l.3.20I9, ě. |14 ze dne 3.6.2019 - č. 133 ze ďne 30.6.2019,
č.225 ze dne 4.12.2019 - č. 24I ze drre 31.12.2019
r k běžrémuúčtuč.94-2t412tlo710 vedenému u ČNs č. 5 ze dne 8.3.2019 - ě. t4 ze dne
29.6.2019, ě.36 ze den 18.l l.2019 - č. 43 ze den 31.122019
r kdepozitnímuúčtuč.26016-320094309/0800vedenémuuČS a.s. č.I zedne31.1.2019
r k účtu_ fond obnovy vodovodů č.1'74-320094309/0800 vedenému u ČS a.s. ě.2 ze dne
31.3.2019' ě. 5 ze dne 30.6.2019, č. 8 ze dne

3I.l2.20l9

Účetní doklad
. k základnímu běŽnému účtuě. 320094309/0800 vedenánu u Čs a.s. ě. 1l3 - č,. 12013,

.

č.116 - č.4516, ě.1lt2 -

ě.37ll2

k běárému účtuě. 94-214l21l07to vedenému u ČNg č. 1005 - č. 1018, č. 1046

-

č. 105ó
k depozitnímu účtuč. 26}l642a094309/0800 vedenému u ČS a.s. č. 700 - ě.70l
k účtu- fond obnovy vodovodů ě, 174-320094309/0800 vedenému u ČS a.s. é.902 č.903, č. 906
č. 5405 - ě.5473' č.6464 - č,.6473
Pokladní kniha (deník)
k pokladně obce za měsíc březen, červen a prosinec
skonto pokladní hotovosti ke dni dílěího přezkoumání v 8.00 hod činíKě 45.241'00
a je shodné s vykázaným zůstatkern v pokladní knize

.
.
l

.
r

Pokladní doklad
l č. 40460 ze dne 1.3.2019 - č. 40667 ze dne 29.3.2ol9, č. 40808 ze dne 3,6.2019 č. 40878 ze dne 28.6.2019, č.41171ze dne 2.12.2019 - č' 41229 ze dne 30.12.2019
Evidence poplatků
. místnípoplatky za psy a za komunální odpad _ vedena v programu Fenix,
dle j ednotlivých poplatníků

Evidence majetku
r vedena v modulu majetku Fenix
Inventurní soupis majetku a závazkit
r Složka inventarizace majetku a závazki obce Krhanice k 31.12.2019: Plan inventuÍ
na rok 20t9 ze dne 31.10.2019, Proškoleníinventarizační komise ze dne 20.1'I.2019'
Invenfurní soupisy fyzické a dokladové inverrtury k 3I.12.2019, Výpis z katastru
nemovitostí k 3t.I2.20l9 pro obec Krhanice a k.ú. Krhanice, Inventarizačni zpráva
zarok2Ol9 ze drre 6.2.2A20.
Mzdová agenda
. rrýplatnice za období 04 - 0912019 u kontolovaných pracovníkůna Dohody o provedení
práce a Dohodu o pracovní činnosti
Odměňování členůzastupitelsfua
r výplatnice uvolněného starosty, neuvolněných zastupitelů za období 02 - l0l20l9
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Účetnictvíostatní
. Protokoly o schválení účetníchzávěrek Zikladru školy Krhanice a Matďské školy
Krhanice za rok 2018 ze dne29.4.2019, Protokol o schvr{lení úěetní závěrky obce za rok
2018 ze dne24.6.2019.
Y ý|<az zis ku a ztr áty zÍ ízený ch p řís p ěvkový ch organ iz a cí
k 31.3., 30.6., 30.9., 3l.I2.2079 Zilkladri. školy Krhanice a Mateřské školy Krhanice

r
Rozvaha zÍizený ch příspěvkovych organizací
r k 31.3., 30.6.,30.9., 3t.12.20|9 Základní školy Krhanice

aMateřské školy Krhanice
převod)
(koupě'
prodej,
převodu
majetku
směna,
Smlouvy o
e Kupní smlouva ze dne 26.7.2aI9. obec Krhanice prodává soukromé osobě pozemek
p.č. 198517 o výměře 51 m2 v k.ú. Krhanice' Uzavřeri smlouvy schváleno
zastupitelstvem obce dne 29.4.2019 .
. Kupní smlouva ze dne 1g.7.20lg' obec Krhanice prodává ČSS, z.s. - Sportovní
sřelechý klub pozemek p.č. 337/8 o výměře 8ó3 m2 v k.ú. Krhanice. Kupní cena činí
Kč 43.150,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce ďne29.4.2079.
r Kupní smlouva ze dne 29.1.201,9. fuzická osoba prodává obci Ifthanice pozemek
102l2I, díly a), d) a e) o celkové ýměře 7L3 m2 v k.ú. Krhanice. Uzavření smlouvy
schváleno zastupitelstvem obce dne Zl .12.2018.
Darovací smlouvy
. Darovací smlouva ze dne 6.3.2019. Vodohospodářská spoleěnost Benešov, s.r.o. daruje
obci Krhanice finančníčastku ve ýši Kč 5.000,00. Určeno na kultumí akce obce.
r Darovací smlouva ze dne l5.l.2019. obec Kr}ranice daruje Benkonu - Benešovslcý klub
onkologicky nemocných finančníěástku Kě 3.000,00. Uzavření smlouvy schviíleno
zastupitelstvem obce dne 2I.12.2018.
Smlouvy nájemní
. Nájsmní smlouva ze dne l7.9.20l9. obec KÍhanice pronajímá ýzické osobě část
pozernku p.č. 1'954lI o rnýměře 24 m2 v k.ú. Krhanice. Uzavřeno do 30.9.2023.
UzavŤení smlouvy schviíleno zasfupitelstvem obce dne 19.8.2019.
. Nájemní smlouva ze dne 30.12.20|9. obec pronajímá fuz'cké osobě nebytový prostor
na pozemku p.č. 37218 o výměře 18,3 m2 (sHad) v k.ú. Krhanice. Pronajato
do 3l.12.2020.I)zavÍeni smlouvy schviáleno zastupitelstvem obce óte20.1,2.2019.
Zveřejněn é zátméry o nakládání s majetkem
r ke Kupním smlouvám ze dne 19.7.2019 a 26.7 .2a19 - zvďejněny ve dnech 1,|.4.2019 '
30.4.2019
k Nájemní smlouvě ze dne 17.9.2019 - zveřejněn ve dnech 2.8.20t9 '2a.8.20|9
k Nájemní smlouvě ze dne 30.72.20Í9 - zveřejněrr ve dnech 3.1'2.2019 - 23.12.201,9
Smlouvy o věcných břemenech
Smlouva o zšízertívěcného břernene _ služebnosti ze dne 5.6.2019. obec Krhanice
jako strana povinná, ČBz oistriuuce' a.s. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy
je pozemek p.ě.317l| v k.ú. Krhanice.
Smlouva o ňízelú'věcného břemene _ služebnosti ze dne 10.12.2019. obec Krhanice
jako strana povinná, Čgz pistrituce' a.s. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy
je pozemek p.č,. fi2l3 v k.ú' Krhanice.
Smlouvy a datšímateriály k přijafým účelovýmdotacím
vóřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2019, ze dne 31.7.2a1,9.
Kč 70.000,00. Určeno
Streáoeásk5, kraj poskytuje obci Krhanice dotaci ve
na vybavení technikou a mobiliářem obecní knihovny Krhanice. Uzavření smlouvy
schváleno zastupitelstvem obce dne 24.6.2019.

.
r
r
'

.

ýši
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Smlouvy a dalšímateriály k poskytnutym účelovýmdotacím
r Smlouva o pos$rtnutí dotace ze dne 14.1.2019. obec Krhanice poslqrtuje TJ Sokolu
Krhanice dotaci ve výši Kč 54.100,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem
obce dne 21.1'2.2018. Smlouva zveřejněna na internetových strrínkách obce dne
17.r.2019.
Dohody o pracovní činnosti
l uzavřená dne 15.4.2019 s p. B.K. na pomocné práce v lese ve Svatovicích - sjednáno
do 30.4.2019, v rozsďru 40 hodin
Dohody o provedení práce
. uzavřená dne 6.5.2019 s p. A.A. na údržbupřečerpávací stanice CoV Prosečnice sjednano do 31.5.2019, v rozsahu 60 hodin,
. uzavřená dne 2.9. s p. M.H. na údržbuzeleně kolem areálu TJ Soko1 Krhanice sjednano do 30.9.2019, v rozsahu 80 hodin
Dokum entace k veřej ným zakázkám
. Složka veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem ''Pořízení kompostérů
a štěpkovače pro obec Krhanice''. Výzva zveřejněna ve dnech 1I.3.20l9 - 25.3.2al9.
Prosfiednictvím firmy Tendra osloveno 5 uchazečů.Předloženo Rozhodnutí a ozrrtímení
o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 31.3.2019. Hodnotícíkomise doporuěuje vybrat
firmu Elkoplast CZ, s.t.o., s nabídkovou cenou Kč 577.500,00 bez DPH. Dne 13.5.2019
uzavřena s vybraným uchazečem Kupní smlouva. Cena v Kupní smlouvě je shodná
s nabídkovou cenou ve ýběrovém řízení.
Vnitřní předpis a směrnice
. Směrnice č. Il2O7o - Úetov5'rozwh.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
. ze dne 2I.12.2018 (rozpočet), č.1 ze dne l8.z.20t9, ě. 2 ze dne 29.4.2019, ě. 3 ze dne
24,6.2019 (závěrečnýúčet),ě.4 ze dne 19.8.2019, č.5 ze dne 7.l1.20l9, ě.6 ze dne
20.12.2A19

Yýsledky kontrol zÍwený ch organizací
. Protokol ě. ]'/2019 o výs1edku veřejnosprávní konfroly u Mateřské školy Krhanice
ze dne 25.4.2079. Předmětem kontroly bylo hospodďení s veřejnými finančními
prostředky a dalšímifinančními zdroji, správnost, účelnost,průkazrrost, přehlednost
účetnictvía jeho vedení způsobem zaručujícímtrvalost účebríchzázrtall".il, dodržovríní

.

finančníkázně.

Protokol č. 2l20l9 o ýsledku veřejnosprávní kontroly u Zál<Ladní školy Krhanice
ze dne 25.4.2019. Předmětem kontroly bylo hospodďení s veřejnými finančními
prostředky a dalšímifinančními zdroji, spráwost, účelnost,průkaznost, přehlednost
účetnictvía jeho vedení způsobem zaručujícímtrvalost účetníchzánatrttt, dodržování
finanění kázně.

V kontrolovaném období obec Krhanice, dle prohlášenístarosty obce, neuzaťela smlouvu
o výpůjčce'výprose, nehospodařila s majetkem stáfu, neručila svým majetkem za záv'azky
ffziclcých a právniclcých osob, a to ani v případech taxativně lryjmenovaných v $ 38 odst. 3
zákona o obcích, nezastavila moviý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o pfijetí
a poskytrirutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského
závaz*al, o přistoupení kzávazf<ll a smlouvu o sdružení'smlouvu o společnosti a poslrytování

sdružení,jehož je obec společníkem,nekoupila
ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila
příspěvkovou organizaci a organizačnísložku, nezaloŽila ani nezrušila právnickou osobu,
neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, nqlrovozovala hospodďskou

majetkoých hodnot podle smlouvy

o

(podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakévky malého rozsahu.
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B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodďení obce Krhanice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. PInění opatřenÍ k odstranění nedosÍatkťt zjištěných:
a) nři dÍlšímnřeekoumání
Nebyly zjištěny chyby a nedostatlry.

b) při nřezloumání hospodařcní za nřcdchozí
Nebyly zjištěny chyby a nedostatlry.

7

rokv

D) Závěr

Při

přezkoumání hospodďení obce Krhanice
č,.42012004 Sb., ve zněnipozdějších předpisů

za rok 2019 podle $ 2 a $ 3 zěkola

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
($l0 odst. 3 písm. a) zžkona ě. 42012004 Sb.)
Upozornění na rizika dte $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle $ 10 odst.4 písm. b) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
a)

podílpohledávek na rozpoětu územníhocelku

2,99 Vo

b) podíl záxazkttna rozpočtu územníhocelku

1rS7 oh

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku uzemního celku

0'00

o/o

Komentář:

Celkoý
Celkoý

objem dlouhodobých pohledávek činí0'00 Kč.
objem dlouhodobýchzávazki ěiní 0,00 Kč.

Výrok dle

.

$ 10 odst. 4 písm. c) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
Dluh územníhocelku nepřekročil60% průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtovéroky.

Krhanice 1ó.03.2020
KRAJSK

s'l' R ED oČESt(
od bor n te rn ího !

Podpisy kontroloni:

2l

PhDr. Ladislav Tomašek

kontrolor

Helena Lišková

Pr.aha

J,

KRAJE

a

kontroly
ká

ll

Íizenim přezkoumání

kontrolorka
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ÚŘno

Tato zpniva o výsledku nřezkoumání:
- je návrhem ryÍáw o výsledku přezkoumání hospodďení, přičemžkonečným zněním Zpráw
se stává okamákem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 42012004 Sb., k podrínípísemného stanoviska kontrolorovi pověřenému tízentm
přezkoumiíní
v tomto návrhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
předrání náwhu zprávy, a to konfoolorovi pověřenému ř:zentm
přezkoumríní na adresu: Krajsky uřad Sředočeského kraje, odbor interního auditu a kontroly,
Zborovská 1 1, 150 21 Praha 5
-

ke zjištěním uvedeným

do 15 dnů ode dne

- tento

náwh zptávy o ýsledku přezkoumání hospodaření obsahuje

dílčíhopřezkoumání

i ýsledky

konečného

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis ě. 1 se zakládá do příslušnéhospisu územního celku
vedeného odborem intemího auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
S obsahem zpráw o výsledku přezkoumání hospodďení obce Krhanice
byl seznrímen a stejnopis č. 2 převzal p. Mgr. Aleš Papoušek, starosta obce.

o poětu 9

42

lČ
Mgr. Aleš Papoušek
starosta obce Krhanice

16.03.2020

Rozdělovník:
Steinopis

Počet rnýtisků

Předáno

Převzal

1

1x

Krajský úřad
Středočeského kraje

PhDr. Ladislav Tomášek

2

1x

Obec
Krhanice

Mgr. Aleš Papoušek
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