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KUcBXo126N7V

spisová Značka: oEKo-PŘ 62437 l 2o2L l hakr
Číslo jednací: KUJCK 22loÍ-l2022

Přezkoumání bylo vykonáno:
V sídle obce dne 18.8,2021jako dílčí přezkoumání.
Ná Krajském rlřadu Jihoěest<eno naie'dne 9. Ž.zozz, 11.2. 2o22jako koneČné přezkoumánÍ.

přezkoumání hospodaření obce Chobot za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (t'ýká se DSO)

zákona č.I28t2o;0o so.,]ooocr,cn (obecní zYízen), ve znění pozdějších předpjsŮ, a v souladu se zákonem

E. izotzoo+ sb., o přeiÉouráuanr ňospodaření úiemních samosprávných celků_a dobrovolných svazkŮ obcÍ,

ř. i.cňiň*aci!rur pieopisÚ, rilo ,it á5"no dne 19. 7. 2o2:t Krajským úřadem JihoČeského kraje

doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2O2l.

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: vladimíra Achatzová

pověřeníkpřezkoumánípodle§5zákonaé.42ol2oo4Sb.a§=4?§!za]<o11t,255/2012sb,

"Yaiixraj"ig,irua 
Jihočeského kraje pod ě. 3ool2o2LloEKo_pŘ dne 13, 7_2o2I,

přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem_ v podmínkácl' mimoraa|Ý:l'
opátÝeni, ryvolairýcň epidlmióbgickou situací na území České republikY, s vYuŽitím

alporučóneňo postupu Ministerswem financí, Odbor 47 - Centrální harmonizaČní jednotka,

;-fi; páálÉaa'pr"dávaných územními celky etektronicky a konzultovaných dálkovou formou.

Přezkoumání bylo rrykonáno výběrovým způsobem.

tČ: 70890650
DIČ: cZ7OB9065O
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KRA]SKr URAD
JIHoČEsKÝ rnn:
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu t952l2
37O76 České Budějovice

obec chobot

Došlo

4l, l ,Uu,,

tr:latí - ďúNf b,ttl
ToU.r rirtVprnon l*l n

Při přezkoumání poskytli součinnost:

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

Miloš Kadlec - starosta

zdeňka Maršíková - účetní

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069



č.1.; xurcx 22lor't2o22

Předmět přezkoumání:
předmětem přezkoumání hosp_odaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2
č._42012004 S.b., posouzené podle hledisák uvedených 

" 
§ 3 t"di; zákona,

Při 
. 
posuzovaní. jednotlivých právních úkonů se WňÁ;ř-;; znění právních

ke dni uskutečněnítohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 sb. nebyly předmětem
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řááu.
Poslední kontrolní úkon inventarizace účtu 261byl učiněn dne 11. 2,2022,

Sp. zn.: orro-pŘ 62437l202tlhakr

odst.1 a2zákona

předpisů platných

přezkoumání údaje,

A,L ChYbY a nedostatky napravené v prŮběhu dílčích přezkoumá ni za rok2oL:.
při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

ChYbY a nedostatky nenapravené z dílČÍch přezkoumání nebo zjištěné při konečnémpřezkoumáníza rok2O2t

při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

a nedostatkv
podle ustanovení § 1.0 9dst, 3 písm. a) Ťkona č. 42012004 sb,, Keré jsou uvedeny v členěnípodle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

tÝkajících se rozpočtových prostředků

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano
Obec netvoří peněžní fondy.

3, Ustanovení § 2 odst. 1 Písm. c) náklady a Wnosv podnikatelské činnosti územního ce|ku
- přezkoumán: Ano
Obec nevykonává podnikatelskou činnost.

- přezkoumán: Ano
obec neuzavřela žádnou smlouvu, týkající se sdružených prostředků,

o účetnictví

- přezkoumán: Ano
Dle účetních výkazů k 31. 12. 2021 obec nevykazuje dlouhodobé závazky.

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel;
fax:

386 720 III
386 359 069

lČi 70890650
DIC: CZ70890650
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2, Ustanovení § 2 odst. 1 PÍsm. b) finanČní operace. Ýkaiící se tvorby a použití peněžních fondů



č.1.: xurcx 22r'otl2022

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihoceslq.cz

Dle r,nikazu FIN 2-12 M k 31. 12.2o2L obec nehospodařila za přezkoumané obdobís těmito prostředky.
l l 1.1 ! -- -,-___-Y!

Ustahóvení 6 2 odst. 1 písm. o) wúčtování a wpořádání finančních JztahŮ ke.,státnímlr rozpoČtu.

Ustanovení § 2 odst, 2 písm. b) nakládání a hospodaření s maietkem státu, s nímŽ hospodaří Územní

celek

- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.

a postupů přázkoumaných orgánem dohledu podle zv|áštního právního oředpisu

- přezkoumán: Ano

1 1 . Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav poh|edávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení§ 2 odst.2 písm. e) ručeníza závazkvfuzických a právnickÝch osob

- přezkoumán: Ano

Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob,

13, Ustanovení § 2 odst. 2 písm, fl zastavování movitých a nemovitvch věcí ve prospěch třetích osob

- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.

14. Ustanovení § 2 odst, 2 písm, g) zřizovánívěcnÝch břeJnen k majetku Územního celku

- přezkoumán: Ano

Obec za přezkoumané období nezřídila věcná břemena.
,15, Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnicWívedené územním celkem

- přezkoumán: Ano

16. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. i) ověřenípoměru dluhu územního celku k prŮměru jeho přÚmŮ za poslední

4 Ózpočtové roky podle právního předpisu upravujícílio rozpočtovou 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.

Sp. zn.: oEKo-PŘ 62437l202llhakr

rČ: 70890650
DIČ:,cZ7OB9o65o
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tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

- přezkoumán: Ano

- přezkoumán: Ano



C. j,: KUJCK 22úOU2O22 Sp. zn.: oEKo-pŘ 62437/202yhakr

D.I. : Při Přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420l2oo4 sb.
+ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.II. UPozornění na případná rizika, trterá lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územní-lro ceíku v búdoucnu:

Při.PřezkoumánÍ. hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mň negativní dopad lna hospodařeníúzemního celku v budoucnosti. 'lÝJYllÝl'l Vvl'vv

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

9) noa1 pohledávek na rozpočtu územního celku ,...,..... ..,.... 0 o/o !

b) podíl závazkú na rozpočtu územního celku ...,....,. ,...,,.. 7,!4 o/o

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........,.....,.,......... 0 %

D.IV. Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh Územního celku nepřekroČit 60 o/o průměru jeho přLjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výše dluhu územního celku: 0 Kč
60 o/o průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 649 694,32 Kč

Vyhotovení zprávy:
Ceské Budějovice, dne: 17,2,2022

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:

vladimíra Achatzová

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
,,Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.'

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386720 ItI
fax; 386 359 069

Ič: 70890650
DIČ: cz7o89o650
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č.1.: xu:cr 22r;oU2o22 Sp. zn.: orro-pŘ 62437lao2ílhakr

Tato zpráva o yúsledku 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 přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhŮtu delŠÍ.

- tato zpráva má celkem 9 stran včetně seznamu dokladů a jiných materiálŮ vyuŽitých při přezkoumánÍ.

_ nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladŮ a jiných materiálŮ

využitých při přezkoumání.

Poučenrí:

Územnícelek je dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.42Ol2O04 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,

Územní celek je dle § 13 odst, 2 zákona č, 42012004 Sb. povinen v informaci podle ustanovení § 13

odst. 1 písm. u) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou

zprávu o plněni přilatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu

zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupkŮ podle. ustanovení § 14

oosi, r písm. b) a c) zákona č. 42ol20o4 Sb. Za každý tento přestupek lze uloŽit Územnímu celku

podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č,42Ol2O04 Sb. pokutu do r,nýše 50,000 KČ.

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

tel:
fax:

386 720 111
386 359 069

IČ: 70890650
DIČ: CZ7OB90650
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C. j,: KUJCK 22LO1|2O22 Sp. zn,: oEKo-PŘ 62437l2}2l/hakr

- úhrada došlé faktury č.21260117

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
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Doklady a jiné materiály využité při ořezkoumání:

Návrh rozpočtu
. l Na rok2021 zveřejněn od 3. 12. 2020do29, t2,2020

Rozpočtová opatření
. C. Il2021 schválené starostou obce dne 7 . L 2O2t, zveřejněné dne 4. 2, 202t. C, 512021 schválené starostou obce dne 7, 5. 202t, zveřejněné dne 4. 6, 2o2t. C.712021 schválené starostou obce dne 7.,7. 2o2I, zueřejněné dne 4. B.2o2!
' ZO ze dne 23, 10. 2020 - usnesení Č. 10 (schválení starosty k provádění rozpočtových opatření

SchváIený rozpočet
, Na rok 202L o celkorných příjmech ve výŠi 1.080.000 Kč a celkových výdajích ve výši 1.080.000 Kč

schválen v Zo dne 29. 12.2020 usnesením č. 14, zveřejněn dne 2ó. I2.' 2oi0
Střednědobý výhled rozpoólu

' Na rok 2020 , 2023 schválen v ZO dne 23. t0.2020 usnesením č. 9, zveřejněn dne 23. t0. 2020
Závěrečný účet

. Za rok2020

. Návrh zveřejněn od 7. 5. 2a2I do21.5.202I. Projednán a schválen v Zo dne 28. 5, 202t "bez r,nf,hrad", zveřejněn 28, 5. 2o2l
Faktura

' DoŠlá faktura Č.2LI31I04 ze dne 3. 5.2ozl, dodavatel Jiří Kolář, tČo: ezegsel1 - seruis zahradního
traktoru na částku 3.360 Kč. ÚČetní doklad Č, 21-001-00011 ze dne 7. 5. 2o2t - zaúčtování došlé faktury č. 2Lt3lL04
na částku 3.360 Kč. VýPi9 z gÚČ České spořitelny Č. 005, obrat ze dne 7.5,2027 - úhrada došlé faktury č.2II3lLo4
na částku 3,360 Kč. ÚČetní doklad Č. 21-801,-00005 ze dne 31. 5. 20zI - zaúČtování úhrady došlé faKury č. 2It3lI04
na částku 3.360 Kč

Faktura
. Došlá faktura Č. 27260It7 ze dne 30, 6. 2O2I, dodavatel AMT s. r. o. příbram - svoz a likvidace

odpadu na částku 28.448,50 Kč. Učetní doklad č. 21-001-00021 ze dne 22. 7. 202I - zaúčtování došlé faktury Č. 2I260It7
na částku 2B.44B,50 Kč. Výpis z aÚČ České spořitelny č, OO7, obrat ze dne22.7.202I
na Částku 28.448,50 Kč. ÚČetní doklad Č, 21-801-00007 ze dne 31. 7.2021 - zaúČtování úhrady došlé faktury ě.2I26oIt7
na částku 2B.448,5O Kč

Faktura
. DoŠlá faktura Č.57l2o2t ze dne 15. 11. 2021, dodavatel JiříŠtědroňský, tČo: z+sgeo44 - pořízení

9g_rOaltg 
+.topenářské a instalatérské práce (budova oÚ a hasičské zorojňice) na částku ztt.laíŘé

' UČetní doklpd Č. 21-001-00O47 ze dne 15, 7L 2O2L - zaúčtování došlé iaktuiy č.57l2o2l - pořízení
čerpadla na částku 2It,767 Kč. Výqi9 z aÚČ České spořitelny Č. 011, obrat ze dne 19. 11. 2021 - úhrada došlé faktury č.57l202t
na částku 2,IL767 Kč. ÚČetní doklad Č. 21-801-00011 ze dne 30. IL.2o2t - zaÚ&ování úhrady došlé faktury č,57l2o2l
na částku 211.767 Kč. ÚČetní doklad Č. 21-007-00030 ze dne 15. LL. 2o2I - zaúčtování zařazení čerpadla do užívání
na účet 0210200 (součástí stavby) na částku 2IL767 Kč

Faktura
dne 23. 3, 2027, dodavatel ALiS spol. s r. o. - poplatky KEO

ze dne 26, 3. 2021 - zaúčtování došlé faKury č. FV21O5448

. Výpis z eÚč české spořite|ny č. O03, obrat ze dne 26. 3.202t - úhrada došlé faKury č, FV2105448
na částku 15,996 Kč

. Účetní doklad č, 21-801-00003 ze dne 31. 3,202t - zaúčtování úhrady došlé faktury č. FVz105448
na částku 15.996 Kč

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

. Došlá faktura č. FV210544B ze
na částku 15.996 Kč. účetní doklad č. 21-001-00006
na částku 15.996 Kč

tel: 386720 I1I
fax: 386 359 069



č. j.: xurcx 22Lo1.l2o22

Hlavní kniha
. K 31. 12.202t

Hlavní kniha
. K31.7,202t

Inventurní soupas majetku a závazků
. Inventarizace majetku a závazků k3I. t2.202I
. účet ot8
. účet ot9
. Účet 0210200 - budova čp. 50 na parc. č. st 102
. účet 022
. účet 02B003o
. Účet o31o3o0 - pozemek č.1078, 1080/4
. Účet 0310310 (VB)- pozemek č. 968
. Účet 0310410 (VB) - parc. č. st 102
. Účet 0310500 - pozemek č.1121
. Účet 0310510 (VB) - pozemek č. 953, 964,966

Sp. zn,: oEKo-PŘ 62437l2}2llhakr

70890650
CZ7OB90650
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. účet zst. účet z61. účet szt

. účet ss7

:Vfii'Ť92ťu1u.t,arnihoúřaduk31.12.2021.k.ú.Chobot
Kniha došlých faktur

. K 31. t2.202t - od čísla 21-001-00001 do čísla 21-001-00052
Kniha došlých falrilur I. K 31. 7.2027
pokladní doklad

. Pokladní příjmový doklad č. 21-701-00035 ze dne 25. 6.2a2L na částku 2B0 Kč

. Účetnídoklad č. 21-701-00035 ze dne 25. 6.2o2L na částku 2B0 Kč
o Pokladní příjmový doklad č. 21-701-00050 ze dne 25. 6.2021na částku 2B0 Kč
. Účetní doklad č. 2i-701-00050 z dne 25. 6,2o2t na částku 2B0 Kč :

. Pokladní wdajový doklad č. 21-701-00053 ze dne 25. 6.2O2I na Částku 1.290 KČ

. Účetní doklad č. 21-701-00053 z dne 25. 6.202t na částku 1.290 Kč

. Pokladní vYdajovY doklad č. 21-701-00059 ze dne 21, 7,202I na Částku 2.249 KČ

. Účetní doklad č, 21-701-00059 z dne 21. 7. 202L na částku 2.249 Kč

. Pokladní rydajový doklad č. 21-701-00060 ze dne 21. 7.202I na Částku 1.499 KČ

. Účetnídoklad č. zt-zot-oo060 z dne 2t.7.zozL na částku 1.499 Kč

. Pokladní příjmoW doklad č. 21-701-00061 ze dne 21. 7. 2a2I na Částku 15.000 KČ

. Účetní doklad č. 21-701-00061 z dne 2l,7.2o2l na částku 15,000 Kč
pokladní doklad

. Pokladní wdajovY doklad č.74 ze dne 1. I0:202t na částku 154 Kč

. Účetní doklad č. 21-701-00o74 ze dne 1. Io.i2o2I na částku 154 Kč

. Pokladní výdajový doklad č. 79 ze dne 22. I0.202I na částku 700 Kč

. Účetní doklad-č. 2t-70t-:oo079 ze dne 22. t0,202t na částku 700 Kč

. Pokladní příjmor,ný doklad č. 81 ze dne 24, t0.202t na částku 30.000 KČ

. Účetnídoklad č. 21-701-00081 ze dne24. Io.202l na částku 30.000 Kč

. Pokladní Wdajorný doklad č. BB ze dne 3. t2.202I na částku 65 KČ

. Účetnídoklad č. 21-701-00088 ze dne 3. L2.202I na částku 65 Kč
Pokladní kniha (deník)

. K 31. t2. 20ZI s KS shodným v hlavní knize + rozvaze k3L t2. 202L
Pokladní kniha (deník)

r lK31.7.2ó2t , i

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky,cz

386 720 111
386 359 069
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č. i.: rurcr 22r:ory2o22

RozvaIa
. K 31, t2,202t

Rozvaha
r K 31. 7.202t

Úttový rozvrh
. Pro rokZ}2l

Ú;tový rozvrh
o Pro rok202l

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. FIN 2- 12Mk3]'7.202I
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. FIN 2-I2M k37. 12,202L
Výkaz:zisku a ztráty

. ,K31. I2.202I
Yýkazzisku a ztráty

. K 31, 7.202I

Sp. zn.: oEKo-PŘ 62437l2.)2llhakr

Darovací smlouvy
o Darovací smlouva uzavřená dne 22. 7, 202I s obdarovaným - Oblastní charita Strakonice,

tČO: Ogooso83. Předmětem této smlouvy je finanční dar ve výši i.ooo Kna |rovóz a činnost.. Účetní doklad č. 2i-007-00019 ze dne 22, 7, 2021 - zaúčtování závazŘu z darovací smlouvy
na částku 1.000 Kč. Výpig z gÚČ České spořitelny č. 007, obrat ze dne 22. 7. 2O2I - úhrada závazku z darovací smlouvy
na částku 1,000 Kč. Účetní doklad č. 21-B01-0oO07 ze dne 31, 7.2o2t - zaúčtování úhrady závazku z darovací smlouvy
na částku i.000 Kč

Smlouvy a da!ší materiály k přijatým účelovým dotacím 1

. Šmlouva č. SDO/OŘEC1ZŠSIŽL o post<ytputí účelové dotace v rámci programu obnovy venkova
JihoČeského kraje v roce 2O2I uzavřená dne 24.8. 2021. Účelem investičlní dotace je poskytnutí
peněŽních prostředků na realizaci " Nákup tepelného čerpadla pro [udovu oÚ a hasičsŘé Žbroinice.''
Dotace je poslqtována l k uŽití od 1, 1, 202I do 3L. 12. 2021. VýŠe ldotace 169.000 Kč (max. oo ouo)

z.celkových uznatelných W!a;ů akce. Dotace podléhá vyúčtování a wpořádání. Vyúčtování musí být
příjemcem p.o"dáto nejpozději do 15. L.2022.. Výpis z BÚČ Črua 

- t. 9, obrat ze dne 23, 9. 202I - příjem zálohy investiční dotace
na částku 169.000 Kč. Účetní doklad č. 21-802-00009 ze dne 30.9. 2021 - zaúčtování příjmu zálohy investiční dotace
na částku 169.000 Kč

. Účetní doklad č. 21-007-00028 ze dne 1. Io, 2o2I - oprava zaúčtování přfimu zálohy investiční
dotace na částku 169.000 KČ (položka 4222,UZ 711, účet 374O2OO):. Vyúčtování poslvtnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 202t ze dne 3. 12. 202t
na celkové výdaje akce ve \^ýši 250.995,t2 Kč

. K 31. 12.202L záloha dotace nevyúčtovaná - vedena na účtu 374o2oo
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

. Dle sdělení starosty a účetních vykazů k 31. L2. 202t, obec za přezkoumané obdobl
tj. od 1, 1.202l do 31.12,2021, neuskutečnila žádný převod nemovitého majetku.

Dokumentace k veřejným zakázkám
. , Ole sdělení siarósty, obec za přezkoumané období neuskutečnila žádnou veřejnou zakázku

i nad 500.000 Kč bez DPH ,

. ' Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Chobot ze dne 17. 3. 2017. ]veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku tepelného čerpadlar . Podány 4 nabídky. _výběr uchazeče dne 9. 4. 2021 formou otevírání obálek (4 uchazeči),
vybrán uchazeČJiřÍŠtědronslcý,IČo: 74588044 - nabídková cena 179.285,70 Kč s DPH 21 o/o

. Výběr uchazeče schválen v ZO dne 9.4.202L - bod B/, bod 9/. ; Veřejná zakázka malého rozsahu na servis zahradního traKoru na částku 3.360 Kč
i včetně DpH 21 o/o, dodavatel Jiří Kolář, rČo: szasssrt

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz
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Vnitřní předpis a směrnicer Vnitřní směrnice č. tl2ols s účinností od 7. tL 2015 - č1.10. (Evidence majetku)ZáPisY z jednání zastup,_t^e!s_!va uĚětiš r"n"""ni -"-J, (Evidence majetku) 
, ,. Zo ze dne 23. 10. ?92o - u.náiánie. 9, č. 10 , ' '. ZO ze dne 29, 72.2O2O u.náiuni Ě. r+ 'o ZO zedne 25.2.2O2t I

. ZO ze dne 9. 4, 2027 - bod 8/, bod 9t
ZO ze dne 28,5.202I -l

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení. ZO ze dne 27.8.202t

. ZO ze dne 25. 71,2O2I
. _. 

. ZO ze dne 29. t2, 2021
učetní závěrka za rok 2o2o - obec chobot. Schválenav ZO dne 28. 5.202| 

--'--
. 

|.rgtolíol o schválení účetní záv8rky ke dni 31. 12. 2O2O' 
Hj"u'J"oÍT!11,;*.zr-oóiooor's''-ze aná-ls.-Š 2027 - zaúčtování Hv za rolí 2020

llt

identifikátorDS: kdib3rr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz tel;

fax;
386 720 111
386 359 069
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