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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

BRATŘÍNOV
Ič: 00639699
Za rok 2018
Přezkoumrání hospodaření obce Brařínov za rok 2018 bylo zahájeno dne 03.08.2018
doruěením oznámení o zahájeni přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgátrem.

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

.

18.03.2019

.02,11.2018
na základě zákona č, 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření uzemních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb., o konhole (kontrolní řád).

přezkoumávané období:

01.01.2018

Přezkoumáni proběhlo v sidle obce:

Bratřínov

_

31.12.2018

Bratřínov 12
252 05 Hvozdnice

Přezkoumání rykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumiiní:
- kontrolorka:

PhDr. Ladislav Tomášek
Helena Lišková

Zástupci obce:

Dagmar Holková - starostka
Dana svobodová - hlavní účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 42012004 Sb., § 4 a § 6 zrákona
ě.25512012 Sb,, vše ve znění pozdějších předpisů, r,ydala vedoucí Odboru intemího auditu
a kontroly Kraj ského uřadu Středočeskéhokmje Mgr. Štěpanka Dvořráková Týcová
dne 15.8.2018 pod čj. 106450/20l8/KUSK.

2 zak. č. 420/2004 Sb,, ve znění pozdějších
předpisŮ, údaje o ročnímhospodaření úzernniho celku, tvoŤícísoučást závěreěného účtupodle
zákona č. 25012000 Sb., ve zněni pozdějšíchpředpisů, a to:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžníchoperací týkajícíchse rozpočtových
prosťedků,
- finančni opeTace, qýkajícíse tvorby a použitípeněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžni operace, týkajícíse sdnLžených prosďedků vynakládaných na zííkladě smlouvy
Předmětem přezkoumání jsou dle ust. §

mezi dvěma nebo více uzemními celky, anebo na zžNadésmlouvy s jinými

pávnickými nebo fyzickými osobami,
- finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnicWí,
- hospodaření a nakládání s prostředky posk},tnutými z Národního fondu a s dalšími

prosďedky ze zahrmiči poskytnutými na zékladémezinarodních smluv,
finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtům obcí kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalšímosobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímžhospodaří územnícelek,
- zadáváni
uskutečňování veřejných zakžr;ck, s výj imkou úkonů postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního pŤedpisu,
- stav pohledávek a závazki a nakládání s nimi,
- ručeníza záyazky fuzických a pnívnických osob,
_ zastavování movitlch a nemoviqý,ch věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizováni věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictvívedené územnímcelkem.
- ověření poměru dluhu územnílrocelku k pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upralujícího rozpočtovou odpovědnost.

- vyúčtovánia vypoŤádani

a

a

Přezkoumáni hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotliwých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. PŤi posuzování jednotlivých
právních úkonůse lrycházi ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečněnítohoto
úkonu.
Podle ustanoveni § 2 odst. 3 zákona ě. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vZahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Posledním kontrolnim úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu
učiněnl/m dne l8.03.2019 bylo shrnutí kontro]rúch zjištěni, předaní přezkoumaných
dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řizením
přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písem nosti
Střednědobý rýhled rozpočtu
t sestaven naroky2019 - 2021, schválen zastupitelstvem obce dne 22.11.2017, zveřejněn
dne 27 .l1.2017
Návrh rozpočtu
. zveřejněn ve dnech24.Il.2017 - 15.12.2017 na pevné i elektronické úřední desce
Schválený rozpočet
. zastupitelstvem obce dne 14.12.2017 jako lyrovnaný, zveřejněn dne 15.12.2017
na pevné i elektronické uřední desce
Rozpočtová opatření
r č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 31.1.201 8, zveřejněno dne 6.3.2018
, č.2 - schváleno zastupitelstvem obce dne26.4.2018, zveřejněno dne l4.5.2018
. č. 3 - schváeno zastupitelstvem obce dne 21.6.2018, zveŤejněno dne 12.7.2018

.
.
l

č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 26.9.2018, zveřejněno dne l4. 10.20l 8
č. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 28.11.2018, zveřejněno dle 12J22018
č. 6 - schváleno zastupitelstvem obce dne 19,12.20t8, zveřejněno dne 9.I.2019

Závěrečný účet
. schválen zastupitelstvem obce dne 26.4.2018" s r.l,jádřením "bez qýhrad", spoleěně
se Zprávou o výsledku přezkoumáLrrí hospodařeni obce, zveřejněn dne 7.5.2018, návrh
zveřejněn ve dnech 11.4.2018 - 26.4.2018, vše na pevné i elektronické uřední desce
Výkaz pro hodnocení plnění rozpoětu
. sestaven k 31.3.,30.4.,31.5.,30,6,,31.8.,30,9.2018 ze dne l2.10.20l8, k 31,12.2018
ze dne 24 .1 .2019
Výkaz zisku a ztíáty
. sestaven k 31.3., 30.6., 30.9.2018 ze dne l7 .10.2018, k 31.12.2018 ze dne 14.2.2019
Rozvaha
. sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2018 ze dle 17.10.2018, k 31.12.2018 ze dne 14.2.2019
Přiloha rozvahy
sestavena k 31.3., 30.ó., 30,9.2018 ze dne 17 .10.2018, k 31.12.2018 ze dne l4.2.20I9
Učtový rozvrh
. předložen platný pro rok 2018
Hlavní kniha
. předložena k 30.9.,3I.12.2018 - dle potřeby
účetnídeník
. předložen k30.9.,31.|2.2018 - dle potřeby
Kniha došlých faktur
. k 29.10.20l 8 do č. ťaktury 2800134, k 31.12.2018 do č.faktury 28001'14
Kniha odeslaných faktur
. k 18.10.2018 do č. faktwy 2800015, k 19.12,2018 do č. faktury 2800018
Faktura
. dle knihy došlých faktur č. 2800030 ze dne 5.3.2018 - č. 280004l ze dne 9.4.2018,
č. 2800064 ze dne 4.6.2018 - č. 2800084 ze dne29.6.2018, č. 2800146 ze dne 4.12,2018
- č.2800167 ze dne 31.12.2018
. dle knihy vystavených faktur č. 2800003 ze dne 12.3.2018 - č. 2800007 ze dne
l8.5.2018, ě.2800012 ze dne 23.'7.20|8 - č. 2800014 ze úrc 24.8.2018, č. 2800015
ze dne 18.10.20l8 - č.2800018 ze dne 19.I2.20l8

Bankovní výpis
. k zák]adnímu běžnému účtuč. 35428111/0100 vedenému u KB a.s. é. 26 ze ďne
1.3.2018 -ě.38ze dne31.3.2018, č.'16zedne 1.6.2018 -ě.96ze dne30,6.2018,č, 163
ze dne 3.12.2018 - č.772 ze dne3I.I2.20I8
. k běžnému úětu č. 94 - 5018111/0710 vedenému u ČNe č, 13 ze dne 16.3.2018 - ě. 17
ze dne 29.3.2078, č. 27 ze dne 4.6.2018 - č. 34 ze dne 29.6.2018, č. 69 ze dne 5.I2.20I8
- é.76 ze dne 31.12.2018
. ke spořícímu účtuč. 107 - 441593026710100 vedenému u KB a.s. č. 2 ze ďne 31.3.2018,
č. 3 ze dne 30.6.2018, č.6 ze dne3I.12.2018
účetnídoklad
. k zrákladnímu běžnému účtuč. 35428111/0100 vedenému u KB a.s. č. 110026 č. 110038,č. 110076-č. 110096,č. 110163 -ě.í10|72
. k běžnému účtuč. 94 - 5018111/0710 vedenému u čNB e. 140013 - é. 140017,
ó. 140027 - č. 140034, č. 140069 - é. 140076
. kespořícímuúčtuč.107-4415930267/0100vedenémuuKBa.s.č. 120002,č. 120003,
č. 120006
. k zaúčtovánípokladních dokladů ě. 610021 ze dne 5.3.20|8 - ě. ó10029 ze dne
29.3.2018, č.610054 ze dne 1.6.2018 - č.610062 ze dne29.6.2018, č.610097 ze dne
3.12.20í8 - č. 610105 ze dne37.I2.20I8
Pokladní kniha (denft)
. skonto pokladní hotovosti ke dni dílčíhopřezkoumání v 8.00 hod činíKč 18.356,00
a je shodné s rykázaným ztlstatkem v pokladní knize
pokladní doklad
, k pokiadně obce ze měsíc březen, červen a prosinec
. č. 68 ze dne 5.3.2018 - ó. 94 ze dne 29.6.2018, ě. l84 ze dne 1.ó.2018 - ě. 227 ze dne
29.6.2018, č.362 ze dne 3.12.2018 - č. 383 ze dne 31.12.2018
Evidence poplatků
, za psy a za komuná,lní odpad - vedena v excelových tabulkách, dle jednotlivých

poplatíků

Evidence pohledávek

.

vedena v programu Triada

Evidence závazků

.

vedena v programu Triada

Evidence majetku

.

vedena v modulu majetku Triada

Inventurní soupis majetku a závazkít
. Složka inventarizace majetku a závazktl obce Brařínov k 31.12.2018 - Plrárr inventur
na rok 2018 ze dne28.11.2018, Proškolení inventarizační komise ze dne 30.11. 2018,
Inventumí soupisy ffzické a dokladové inventarizace k 31 .I2 .2018 , Vlpisy z listu
vlastnictví k 3I.12.2018 pro obec Bratřínov a k.ú. Bratřínov - namátkově dle poťeby,
Inventarizační zptáva za rok 2018 ze dne 25 .l . 2019 .
Mzdová agenda
r v.iplatní pásky za období 02 - II120I8 u pracovníkůna Dohody o provedení práce
a Dohody o pracovrrí činnosti
Odměňování členůzastupitelstva
. výplatrrice neuvolněné starostky, neuvolněného místostarosty a ostatních neuvolněných
ělenů zasfupitelstva za období 02 - l2l2018
účetnictvíostatní
. Protokol o schváení účetníávěrky obce za tok 2017 ze dne 26.4.2018.
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Smlouly o dí|o

.

Smlouva o dílo ze dne 29.8.2018. Obec Braťínov jako objednatel, Šťastnýasfalt, s.r.o,
"Oprava místnípozemní komunikace
v Bratřínově č. MK3, místní část U zastávky, na pozemcich p,ó. 662 a 663". Cena díla
činíKč 1,326.31 i,00 bez DPH. Smlouva uzavřena na zrikladě výsledků výběrového
řizení.
Smlouly o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Kupní smlouva ze dne 2.7.2018. Obec Braťinov kupuje od fyzické osoby pozemek p.č.
46017 v k.ú. Bratřínov. UzavŤent smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne
30,5.2018,
Kupní smlouva ze dne 7.7.2018. Obec Bratřínov prodává fyzické osobě pozemky p.č.
16/5, 16/6 a276 v k.ú. Bratřínov. Uzaťenísmlouvy schváleno zasfupitelstvem obce dne
31.1.2018.
Darovací smlouly
Darovací smlouva ze dne I3.4.20l8. Obec Bratřínov daruje SDH Bojanovice, oddíl
mladých hasičů,finančnídar ve výši Kč 4.000,00. Uzavření smloulry schváleno
zastupitel§tvem obce dne 3 l. 1.2018.
Darovací smlouva ze dne 4.12.2018. Obec Bratřínov daruje MŠHvozdnice finančnídar
ve výši Kě 2.000,00. Určeno na nákup hraček. Uzavření smlouly schváleno
zastupitelsfvem obce dne 28. 1 1.201 8.
Smloury nájemní
Nájemní smlouva ze dne 31.5.2018. Obec Bratřínov jako pronajímatel, §,zické osoby
jako nájemci. Předmětem smlouvy je čast pozemku p.č. 444 o wýměře 145 m2 v k.ú.
Braťínov.Uzavřeno na dobu neurčitou. Uzavření smlouvy schváeno zastupitelstvem
obce dne 30.5.2018.
Nájemní smlouva ze dne 74.12.2018. Fyzická osoba pronajímá obci Brařínov pozemky
p.č.44126 o výměře 1.161 m2 a p.č. 193 o qýměře 4.265 m2 v k.ú. Bratřinov. Pronajato
do 3l,12.2029 pro rekreačnísporto\ryú a kultumí potřeby obce. UzavŤení smlouvy
schváleno zasfupitelsťvem obce dne 28. 1 1.201 8.
Zveřejnéné záměry o nakládání s majetkem
ke Kupní smlouvě ze dne'7.'7.2018 - zveřejněn ve dnech 15.1.2018 - 5.2,2018
Smloury a dalšímateriály k pňjatým účelovýmdotacím
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 22.10.2018. Ministerstvo pro místni rozvoj
poskytuje obci Bratřínov dotaci ve výši Kč 800,000,00. Určeno na opravu místtrí
komunikace MK3 v obci Bratřínov, místníěrist U zastávky. Přijetí dotace schváleno
zastupitelstvem obce dne 30.5.20 1 8.
Smloury a dalšímateriály k poskytnutým účelovýmdotacím
Veřejnoprávní smlouva o posk}Ťnutí účelovédotace ze dne l1.5.2018, Obec Brařínov
poskyuje SDH Bratřínov dotaci ve výši Kč 5.000,00. Uzavření smlouvy schváleno
zastupitelstvem obce dne 3 l. 1.20l 8.
Dohody o pracovní činnosti
uzavřená dne 1.1.2018 s pí L,S. na zabradnické práce v obci - sjednáno do 31.12.2018,
v rozsahu 20 hodin měsíčně,dle Výkazu práce,
uzavřená dne 1.6.2018 s p, V.B. na práci pověřence pro ochranu osobních údaj ů sjednáno do 31.12.2018, v rozsahu 10 hodin měsíčně
Dohody o provedení práce
uzavřená dne 5.1.2018 s pi I.S. na kompletaci, vkládání a distribuci hlasovacích lístkťrsjednáno do 9. 1 .201 8, v rozsahu 10 hodin,
uzavřená dne 1.5.20l8 s p. V.B. na provedení vstupniho
datového auditu
a r,yhodnocení rizik - GDPR - sjednrino do 3l,5.2018, v rozsahu 40 hodin,

jako áotovitel. Předmětem smlouly

je

.

r
.

r
.

.

.
.

.
.
.
i

.

i

l

uzavřená dne 30.11.2018 s p. J.J. na údržbua servis zahradní techniky - sjednáno
do 31.12.2018, v rozsahu 50 hodin
uzavřená dne 30.11,2018 s p. J.D. na elektrikářské práce při rekonstrukci obce sjednIáno do 31.12.2018, v rozsahu 80 hodin
Dokumentace k veřejným zakázkám
Složka veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava místnípozemní komunikace v obci
Bratřínov, č. MK3, místníěást U zastávky, na pozemcích p.ě. 662 a 663". Yýzva
zveřejněna dne 13.7.2018, s termínem podriní nabídek do 31,7.2018. Předložen Zápis
o posouzení a hodnocení nabidek ze dne 1.8.20i8. Ze tří hodnocených vybrána firma
Šťastnýasfalt, s,r.o. Předloženo rovněž Rozhodnutí zadavatele ze dne 9.8.2018
potvrzuj ícíqfběr tohoto uchazeče. Dne 29.8. 2018 podepsána Smlouva o dílo, s cenou
díla Kč 1,326.3i 1,00 bez DPH. Nepřezkoumáváno, použito podpůmě.
Vnitřní předpis a směrnice
Spisový a skartačnířád, schválen zastupitelstvem obce dne 26.4.2018.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
č. 35 ze dne 14.12.2017 (rozpočet), č. 36 ze dne 31.1.2018 (rozpočtovéopatření
č. 1/2018), č. 37 ze dne 28.2.2018, č, 38 ze dne 26.4.2018 (rozpočtovéopatření
é. 212018, účetnízávěrka, závéreéný účet),ě. 39 ze dne 30,5.2018, č. 40 ze dne
21 .6.2018 (rozpoětové opatření č. 3/2018), č. 41 ze dne 25.7 .2018, ě. 42 ze dne
26.9.20í8 (rozpočtovéopaťení č. 4/2018), usta!.ující ze dne 1.II.2018, č. 1 ze dne
28.1 1.2018 (rozpoětové opatření č. 5/2018), č, 2 ze dne 19,12.2018 (rozpočtové opatření
č. 6/2018) - nepřezkoumáváno, použito podpůmě

.
.

.
.

V kontrolovaném období obec Bratřínov, dle prohlášení staíostky obce, neuzavřela smloulu
směnnou, pachtovní, smloulrr o výpůjčce,výprose, o nabytí, převodu nebo o zřizeri práva
stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně
smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodaňla s majetkem státu, neručila sv:fon
majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
lyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovid majetek,
neuzavřela smlour,.u o přijetí a posk}tnutí úvěru nebo zápnjěky, smloulu o převzeti dluhu,
o převzetí ručitelského závazktl, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu
o společnosti a poskttování majetkoqfch hodnot podle smlouly o sdružení, jehož je obec
společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nelydala komunální dluhopisy,
nezřidila arri nezrušila příspěvkovou orgaaizaci a otganizaéni složku, nezaložila ani nezrušila
právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala
hospodriřskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakéuky malého rozsahu.
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B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Braťínov:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) nři dilčímpřezkoumání
Byly zjištěny následující chyby

,
§

a nedostatky

- porušeny nížeuvedené přetlpisy:

Zákon ó.1341201,6 Sb., o zadávání veřejných zalcize§ ve znění pozdějšíchpředpisů
219 odst. 1, nebot':
Obec neuve€nila na Profilu zadavatele smloulu o dílo uzavřenou dne 29.8.2018
na veřejnou zakénku "Oprava místríkomunikace v obci Bratřínov, ě. MK3, místníčást
IJ zastávky, na pozemcích p. č. 662 663" . Smlouva o dílo uzavřena s firmou ŠťasUrýasfalt,
s.r.o.

NAPRAYENO

Obec přijala systémové nóprcnné opatření usnesením dne 28.]1.2018. Kontrolní uýbor

obce byl pověřen důslednou kontrolou včasnéholyvěšování smluv na plnění
nad Kč 500.000,00 bez DPH na ProJil zadavatele.

.

ČÚs é. 701 - 7t0 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚs r. zor bod 6.2. a 6.3., neboť:
Obec neúčtovalana účtu432 o převodu hospodářskeho výsledku za rok 2017 ke dni
schvrá]ení úěetní závérky zatento rok, tj. k26.4.2018. Uětovráno bylo až 31.5.2018.

NAPRAVENO

přijala dne 28,11.2018 usnesením systémové nápravné opatřeni, kdy pověřuje účetní
obce účtovatna účtu432 o převodu hospoůiřskeho uýsledku, ke dni schválení účetni
Obec

záv ěr lE příslušného r oku.

.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech rizemních rozpočtůove znění
pozdějšíchpředpisů

§ 16 odst, 5, neboť:

č. 112018 nebylo zveřejněno v souladu se zákonem. Schváleno
zastupitelstvem obce dne 31.1.2018, zveřejněno dne 6.3.2018.

Rozpočtovéopatření

NAPRAVENO

již neopakuje,

kontrolováno na rozpočtouých opatřeních č. 5
ut:edenó rozpočtová opatření byla neřejněna v souladu se záknnem,

Chyba se

b) nři přezkoumání hospodaření za nředchozí
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

roky

a č. 6/2018.

D)

Závěr

Při

přezkoumrání hospodaření obce Bratřínov

ě. 42012004 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů

za rck 2018 podle § 2 a § 3

zákona

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dilčim
přezkoumání, které jř byly napraveny.
(§ 10 odst. 3 pism. a) zí,kona č- 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42012004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

a)

0,72 oÁ

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

4,56 Yo

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

0,00 "Á

@9s!éĚ:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí0,00 Kč.
Celkov.ý objem dlouhodobých závazků činí0,00 Kč.

Výrok dle

r

§ 10 odst.4 písm. c) zákona č. 42012004 Sb., v platném znění:
Dluh uzemního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoětové roky,

Brařínov 18.03.2019

KRAJSKÝ ťIŘAD
odb6ř lnt{ního rudltu a kotr§oty
l50 2l ftaha 5, Zborovská

Podpisy kontroloru:

PhDr. Ladislav Tomášek

Helena Lišková

ll

kontrolor

kontrolorka

Tato zpráva o yÝsledku přezkoumáni:
- je návrhem zprávy o qfsledku přezkoumání hospodaření, přičemžkoneětým zněnim zptávy
se stává okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) ziákona
ó. 420/2004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání

-ke zjištěním uvedeným v tomto náwhu je možno podat písemnéstanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání náwhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumrání na adresu: Krajs§ý uřad Sdedoěeského kraje, Odbor intemího auditu a kontroly,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

náwh zprály o výsledku přezkoumiání hospodaření obsahuje
dílěíhopřezkoumání
- tento

i {ísledky konečného

- se vyhotor.uje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č.2 píedává statutiirnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zaklrádá do příslušnéhospisu územního celku

vedeného Odborem intemího auditu a kontroly Krajského uřadu Sředočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumrání hospodaření obcě Braťínov o počtu 9 stran
byla sezniirnena a stejnopis ě. 2 převzala, pí Dagrrar Holkoviá, starostka obce.

OBEC BRATŘÍNOV
Bratřínov 12

252 05 o. Hvozdnicc

lČ:00639699 ,1

Tel:257770477

Dagrrrar Holková
starostka obce Brařínov
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dne 18.03.2019

Rozdělovník:
Steinopis

počet vÝtisků

1

1x

2

1x

Převzal

Předáno
Kraj sk} uřad

Sředočeského kraje
Obec

Brařínov

9

PhDr. Ladislav Tomášek
Dagmar Holková

