KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
spisová značka: OEKO-PŘ 49139/2019/hakr

stejnopis č. 2

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
obce Kuřimany, IČO 46684492

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
26.08.2019 jako dílčí přezkoumání
09.03.2020 jako konečné přezkoumání
Přezkoumání hospodaření obce Kuřimany za rok 2019 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 22.07.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Přezkoumání vykonali:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Jana Hůlková

-

kontrolor pověřený řízením dílčího přezkoumání: Ing. Jan Štaberňák

Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č. 542, 551 ze dne 18.07.2019.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání byli přítomni:

Ing. Miroslav Hejtmánek - starosta
Jaroslava Lhotová – účetní
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Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které
se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon, tj. přezkoumání účtu 042 byl učiněn dne 09.03.2020.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019

nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2019

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
➢

Přehled nenapravených chyb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona
č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 17 odst. 2, 3 a 5
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Závěrečný účet obce za rok 2018 neobsahoval údaje o hospodaření a nakládání s majetkem.
Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
2. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Porušení právního předpisu:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
Ustanovení: § 45 odst. 1 písm. g)
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek chybně uvedl v příloze doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ rozvahy.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Na účtu 021 0300 je evidován majetek pod názvem "Obecní vodovod", který má být správně obsažen na
AU 021 05xx, který nemá dosud v účetní jednotce žádný obsah.
Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
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Ustanovení: § 24
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Majetek územního celku nebo jeho části nebyly oceněny v souladu se zákonem.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Obec je vlastníkem místních komunikací, jak vyplývá z Výpisu z katastru nemovitostí prokazující stav
evidovaný k datu 31.12.2019 a z vypracovaného Pasportu místních, účelových komunikací ze dne
11.03.2015, který je základní evidencí komunikací, vedenou obcí. Tyto místní komunikace nebyly dosud
oceněny a nejsou tudíž obsaženy na majetkovém účtu 021 04xx.
Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
Ustanovení: ČÚS č. 703 bod 5.2.
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Obec Kuřimany obdržela investiční dotaci ve výši 124.000,00 Kč na realizaci "Rozšíření veřejného
osvětlení".
Vyúčtování zálohy na dotaci účetním dokladem č. 1908-000040 bylo provedeno dne 10.09.2019, ale
e-mail z Krajského úřadu oznamuje vyúčtování zálohy na dotaci ke dni 26.08.2019.
Nebyl dodrženo účtování dotace z průvodního dopisu poskytovatele ze dne 04.09.2019.
Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

B.

Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
Obec nezřídila žádný fond.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných
na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
Obec nesdružuje žádné prostředky.
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu
a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
Obec nepřijala do rozpočtu tyto prostředky.
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
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7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky těchto osob.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majetek.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 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: Ano

C.

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Obec Kuřimany obdržela investiční dotaci ve výši 224.000 Kč na realizaci "Prodloužení kanalizačního
a vodovodního řadu – Kuřimany".
Vyúčtování zálohy na dotaci účetním dokladem č. 1812-000063 bylo provedeno již dne 20.12.2018, ale
e-mail z Krajského úřadu oznamuje vyúčtování zálohy na dotaci až ke dni 13.2.2019.
Nebyl dodrženo účtování dle poskytovatele dotace z průvodního dopisu ze dne 20.6.2018.
Zjištěný nedostatek byl neodstraněn.
Název opatření:
Usnesení ZO ze dne 06.06.2019
Opatření splněno dne:
Popis plnění opatření:
Obec Kuřimany obdržela investiční dotaci ve výši 224.000 Kč na realizaci
"Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu - Kuřimany".
Vyúčtování zálohy na dotaci účetním dokladem č. 1812-000063 bylo provedeno již dne 20.12.2018, ale
e-mail z Krajského úřadu oznamuje vyúčtování zálohy na dotaci až ke dni 13.2.2019.
Nebyl dodrženo účtování dle poskytovatele dotace z průvodního dopisu ze dne 20.6.2018.
Opatření nebylo splněno: Nenapraveno.
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20 1 9 .
Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• Na rok 2019, zveřejněn 10.11. až 31.12.2018 (potvrzeno na materiálu)
Rozpočtová opatření
• Ro č. 3
• Zápis ZO ze dne 10.03.2019, bod 2 – schválení RO č. 3
• Schválené RO č. 3 zveřejněno na internetových stránkách dne 10.03.2019 – viz webové stránky
obce
• Ro č. 5
• Zápis ZO ze dne 02.05.2019, bod 1 – schválení RO č. 5
• Schválené RO č. 5 zveřejněno na internetových stránkách dne 02.05.2019 – viz webové stránky
obce
• Ro č. 7
• Zápis ZO ze dne 16.07.2019, bod 2 - schválení RO č. 7
• Schválené RO č. 7 zveřejněno na internetových stránkách dne 16.07.2019 – viz webové stránky
obce
Schválený rozpočet
• Na rok 2019
• Zápis ZO ze dne 30.12.2018, bod 1 - schválení rozpočtu na rok 2019 dle návrhu (podrobně
na položky i paragrafy), celkové příjmy i výdaje 931.000 Kč
• Schválený rozpočet na rok 2019 zveřejněn na internetových stránkách dne 30.12.2018 - viz webové
stránky obce
Střednědobý výhled rozpočtu
• Na roky 2019 až 2022
• Schválený výhled zveřejněn 02.12.2017
Závěrečný účet
• Za rok 2018, návrh zveřejněn 11.03. až 06.06.2019 (potvrzeno na materiálu)
• Zápis ZO ze dne 06.06.2019 - schválení závěrečného účtu za rok 2018 se souhlasem bez výhrad
a přijetí opatření k nedostatku
• Schválený závěrečný účet za rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách dne 06.06.2019 - viz
webové stránky obce
Faktura
• DFA č. 20190310_044_i ze dne 12.03.2019, celkem k úhradě: 3.400,00 Kč
• Předpis závazku (042): UD č. 1903-000007 ze dne 12.03.2019, 3.400,00 Kč
• Úhrada: BV č. 23 ze dne 20.03.2019 – UD č. 19-801-00069 ze dne 20.03.2019
• --• DFA č. 930013 ze dne 05.03.2019, celkem k úhradě: 3.630,00 Kč
• Předpis závazku (042): UD č. 1903-000005 ze dne 05.03.2019, 3.630,00 Kč
• Úhrada: BV č. 21 ze dne 11.03.2019 – UD č. 19-801-00058 ze dne 11.03.2019
Faktura
• FAP č. 19/9/394 ze dne 28.06.2019 – dodavatel Protom Strakonice s.r.o., lavičky a stoly, částka
10.319,00 Kč
• Účetní doklad č. 1906-000005 ze dne 28.06.2019 – předpis FAP, zařazení do majetku na účet 028
v hodnotě 10.319,00 Kč
• Výpis z BÚ KB a.s. č. 47, pohyb dne 08.07.2019 – úhrada FAP, částka 10.319,00 Kč
• Účetní doklad č. 19-801-00167 ze dne 08.07.2019 - zaúčtování úhrady FAP, částka 10.319,00 Kč
• FAP č. 1/2019 ze dne 02.03.2019 - dodavatel J.K., uklízení sněhu, částka 10.890,00 Kč
• Účetní doklad č. 1903-000003 ze dne 02.03.2019 – předpis FAP, částka 10.890,00 Kč
• Výpis z BÚ KB a.s. č. 21, pohyb dne 11.03.2019 – úhrada FAP, částka 10.890,00 Kč
• Účetní doklad č. 19-801-00060 ze dne 11.03.2019 – zaúčtování úhrady FAP, částka 10.890,00 Kč
• FAP č. FV21911543 ze dne 15.03.2019 – dodavatel PENTA CZ s.r.o., tonery, částka 174,00 Kč
• Účetní doklad č. 1903-000008 ze dne 15.03.2019 – předpis FAP, částka 174,00 Kč
• Výpis z BÚ KB a.s. č. 23, pohyb dne 20.03.2019 – úhrada FAP, částka 174,00 Kč
• Účetní doklad č. 19-801-00062 ze dne 20.03.2019 - zaúčtování úhrady FAP, částka 174,00 Kč
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Hlavní kniha
• Za období 7/2019
Hlavní kniha
• 12/2019
Inventurní soupis majetku a závazků
• k 31.12.2019
• Plán inventur ze dne
• Inventarizační zpráva ze dne 17.01.2019 – nebyly zjištěny žádné inv. rozdíly
• 018, 019, 021, 028, 031, 078, 079, 088, 231, 311, 321, 331, 337, 342, 374, 388, 403, 992
Kniha došlých faktur
• Za rok 2019 ze dne 26.08.2019
Pokladní doklad
• PPD č. 19-701-00021 ze dne 19.03.2019, dvířka komínová, 285,00 Kč
Pokladní doklad
• VPD č. 19-701-00026 ze dne 17.04.2019 - výzdoba, částka 150,00 Kč
• Účetní doklad č. 19-701-00026 ze dne 17.04.2019 – zaúčtování úhrady výzdoby, částka 150,00 Kč
• VPD č. 19-701-00024 ze dne 11.04.2019 – občerstvení, částka 148,00 Kč
• Účetní doklad č. 19-701-00024 ze dne 11.04.2019 – zaúčtování úhrady občerstvení, částka 148,00
Kč
Příloha rozvahy
• k 31.12.2019
Rozvaha
• Sestavená k 31.07.2019
Rozvaha
• k 31.12.2019
Účetní doklad
• Zápis ZO ze dne 1.2.2019, bod 4 – schválení převzetí polních cest do majetku v k.ú. Kuřimany do
majetku obce
• Dopis od SPÚ ze dne 26.02.2019 o bezúplatném převodu majetku – staveb obci Kuřimany v hodnotě
2.356.503,00 Kč
• Účetní doklad č. 1902-000039 ze dne 15.02.2019 – zařazení polní cesty do majetku na účet 021 v
hodnotě 2.356.503,00 Kč
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• Sestavený k 31.07.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztráty
• Sestavený k 31.07.2019
Výkaz zisku a ztráty
• k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
• k 31.12.2019
Darovací smlouvy
• Zápis ZO ze dne 09.04.2019, bod 1 – schválení příspěvku na opravu poutního místa Dobrá Voda ve
výši 10.000,00 Kč
• Darovací smlouva s obcí Milejovice jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,
Kč na opravu kostela Dobrá Voda, uzavřená dne 15.04.2019
• Účetní doklad č. 1904-000006 ze dne 15.04.2019 – předpis daru, částka 10.000,00 Kč
• Výpis z BÚ KB a.s. č. 34, pohyb dne 14.05.2019 – úhrada daru, částka 10.000,00 Kč
• Účetní doklad č. 19-801-00110 ze dne 14.05.2019 – zaúčtování úhrady daru, částka 10.000,00 Kč
(MD 321)
• Účetní doklad č. 1908-000007 ze dne 01.08.2019 – oprava předpisu daru a zaúčtování úhrady (účty
321x349)
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
• Průvodní dopis ze dne 06.06.2019 ke smlouvě o dotaci, příjem dotace pol. 4222, UZ 711
• Smlouva o poskytnutí investiční dotace od Jihočeského kraje ve výši na "Kuřimany – rozšíření
veřejného osvětlení" ve výši 124.000,00 Kč (max. 60 % výdajů), uzavřená dne 24.04.2019
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•
•
•
•
•

FAP č. 190293 ze dne 08.04.2019 - dodavatel Elektrostav Strakonice, realizace VO, 159.236,00 Kč
Účetní doklad č. 1905-000004 ze dne 09.05.2019 - předpis FAP, částka 159.236,00 Kč
Výpis z BÚ KB a.s. č. 34, pohyb dne 14.05.2019 – úhrada FAP, částka 159.236,00 Kč
Účetní doklad č. 19-901-00111 ze dne 14.05.2019 – zaúčtování úhrady FAP, částka 159.236,00 Kč
Účetní doklad č. 1907-000051 ze dne 15.05.2019 – zařazení do majetku na účet 021 v hodnotě
159.236,00 Kč
• Účetní doklad č. 1907-000052 ze dne 24.06.2019 – zaúčtování na účet 403 ve výši 95.541,00 Kč
• Výpis z BÚ KB a.s. č. 49, pohyb dne 18.07.2019 – příjem dotace, částka 124.000,00 Kč
• Účetní doklad č. 19-801-00170 ze dne 18.07.2019 – zaúčtování příjmu dotace, pol. 4222, UZ 711,
částka 124.000,00Kč
• Účetní doklad č. 1907-000022 ze dne 18.07.2019 – oprava zaúčtování úhrady FAP s UZ 711 ve výši
95.541,00 Kč
• Oznamovací dopis – vyúčtování POV – ke dni 26.08.2019 došlo k vyúčtování zálohy na dotaci (374)
dle smlouvy SD/OREG/567/19 ve výši 124.000,00 Kč. Nevyčerpaná část dotace byla vrácena na účet
JčK dne 26.08.2019
• Oznámení - vyúčtování zálohy na dotaci (e-mail z JčK) ze dne 26.08.2019 – ke dni 26.08.2019 došlo
k vyúčtování zálohy na dotaci (účet 374) ve výši 124.000,00 Kč v rámci POV JčK 2017 dle smlouvy
SDO/OREG/567/19 ze dne 24.04.2019
• UD č. 1908-00040 ze dne 10.09.2019 – vyúčtování zálohy na dotaci na akci
Smlouvy o půjčce
• Zápis ZO ze dne 16.07.2019, bod 1 – schválení krátkodobé zapůjčení částky 700.000,00 Kč obci
Milejovice s termínem vrácení do 30.11.2019
• Smlouva o zápůjčce obci Milejovice jako vydlužiteli ve výši 700.000,00 Kč, vrácení nejpozději
do 30.11.2019, uzavřená dne 27.07.2019
• Výpis z BÚ KB a.s. č. 52, pohyb dne 30.07.2019 – úhrada zápůjčky, částka 200.000,00 Kč
• Účetní doklad č. 19-801-00178 ze dne 30.07.2019 – zaúčtování poskytnutí půjčky, částka
200.000,00 Kč (MD 316)
• Výpis z BÚ KB a.s. č. 51, pohyb dne 29.07.2019 – úhrada zápůjčky, částka 500.000,00 Kč
• Účetní doklad č. 19-801-00177 ze dne 29.07.2019 – zaúčtování poskytnutí půjčky, částka
500.000,00 Kč (MD 316)
• Účetní doklad č. 1908-000008 ze dne 01.08.2019 – oprava zaúčtování úhrady půjčky na účet 377
a položku 5641 ve výši 700.000,00 Kč
• Vrácení půjčky – BV č. 67, kreditní obrat ze dne 10.09.2019 – UD č. 19-801-00215 ze dne
10.09.2019 (pol. 2441)
Dokumentace k veřejným zakázkám
• Výzva k podání nabídky na realizaci veřejného osvětlení v obci Kuřimany, zaslána 3 firmám (viz 3 x
email ze dne 12.02.2019)
• Doručeny 2 nabídky
• Zápis ZO ze dne 19.02.2019, bod 1 - vyhodnocení výběrového řízení na rozšíření veřejného
osvětlení, posuzovány 2 nabídky, schválení zhotovitele firmy Elektrostav Strakonice za cenu
159.236,00 Kč včetně DPH
• Objednávka rozšíření veřejného osvětlení ze dne 20.02.2019 od firmy Elektrostav Strakonice
dle cenové nabídky ze dne 13.02.2019
• Smlouva o dílo s ELEKTROSTAV Strakonice s.r.o. jako zhotovitelem na předmět smlouvy "Kuřimany VO, rozšíření" za cenu 131.600,00 Kč bez DPH, 159.236,00 Kč včetně DPH, uzavřená dne
23.02.2019
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• Písemná informace o přijetí opatření za rok 2018, podána dne 6.6.2019
Vnitřní předpis a směrnice
• Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Kuřimany č. I/2019, účinná
od 14.02.2019
• Směrnice č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Kuřimany, účinná
od 24.03.2015
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• Zpráva o plnění opatření za rok 2018, podána dne 6.6.2019
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Účetní závěrka
• Za rok 2018
• Zápis ZO ze dne 2019 – schválení účetní závěrky za rok 2018
• Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018
• Účetní doklad č. 1906-000039 ze dne 06.06.2019 - přeúčtování HV za rok 2018
• Zaslání do CSUIS dne 10.07.2019 – viz stavová zpráva
Výzva
• Výzva k zaplacení správního poplatku od MěÚ Strakonice – vydání rozhodnutí o povolení užívání
stavby "budova obecního úřadu čp. 11" na pozemcích parc. č. st. 10, parc. č. st. 1034/1, 1042/2
v k. ú. Kuřimany, celkem: 1.500,00 Kč
• Zaúčtování na 042: UD č. 1903-000012 ze dne 27.03.2019, 1.500,00 Kč
• BV č. 25, debetní orat ve výši 1.500,00 Kč ze dne 28.03.2019 – UD č. 19-801-00077 ze dne
28.03.2019
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