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Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly

zižkova 57 ,587 33 Jihlava
Stqnopis č.: ,/

č. 1.: xu.lt 3353/2019 Ko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Radkovace u Hrotovic

se sídlem Radkovice u Hrotovic 13, 675 59 Radkovice u Hrotovic, lČo: 00290297
za rck 2018

Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 15. srpna 2018 podle § 5 odst. 3 zákona č.42012004 sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno ,dne
11. září 20'18 jako dílčí přezkoumání a dne 12. února 2019 jako konečné přezkoumání na
základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření. Poslednim
kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255l2o'l2 Sb., o kontrole bylo
vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 12. února 20í9.

Místo provedení přezkoumání: obec Radkovice u Hrotovic
Radkovice u Hrotovic 13

675 59 Radkovice u Hrotovic

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 201 850621 55_1

- kontrolor:
pověření číslo 201850621 55_8

Lenka kalinová

Miluše procházková

Podklady předložili: lng. Milan Hlouch - starosta
Ladislava oravcová - účetní

předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst, 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodařeni. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skuteěností podle předmětu a obsahu
přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. VÝsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Radkovice u Hrotovic nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, lČo: 708907491
lD datové schíánky: ksab3eu, e-mail: posia@kr-vysocina-cz



B, plnění opatření přiiatých k nápravě chvb a nedostatků

Při přezkoumáni hospodaření územního celku za předchozí byly zjištěny následující
chyby a nedostatky:

Záměr obce Radkovice u Hrotovic č. 412016 na prodej pozemků byl vyvěšen na úřední desce
a eleKronické úřední desce ode dne 28. 11,2016 do 15. 12.2016. Bylo pfijato celkem
12 žádostí - ze dne 28, 11.2016 (1 žádost), 29, 11,2016 (5 žádostí), 5. 12.2016 (4 žádosti),
6. 12. 2016 (2 žádosti) - na stavební místa po zveřejnění záměru č. 412016, pro pět žadatelů.
Zastupitelstvo obce Radkovice u Hrotovic dne 5. 1. 2017 schválilo odprodej parcel
na výstavbu rodinných domu čtyřem uchazečům. Vybraní zájemci měli podepsat kupní
smlouvu s obcí nejpozději do 28.2.2017,1inak na jejich místa budou oslovení další zájemci,
kteří byli v pořadí. Zájemcn č. 3 smlouvu podepsal, ale provedl ve smlouvě úpravy a podal
písemně výhradu, Ze strany pana starosty nedošlo k podpisu smlouvy, Další zájemci byli
vyzvání dle pořadí, ale smlouvy podepsány nebyly.
Dne 19. 4.2017 byla podepsána smlouva s kupujícím z Moravských Budějovic, právní
účinky zápisu ke dni 24. 4.2017, zápis píoveden dne 16. 5. 2017, Prodej parcel.č. 163/9
a í63/13 byl schválen pro uvedeného uchazeěe až dne 1. 6.2017, Od uvedeného uchazeče
nebyla přijata žádost na stavební místo. Kupní sm|ouva byla podepsána dřive, než byly
pozemky danému uchazeči schváleny zastupitelstvem obce Radkovice u Hrotovic.
napraveno

Záměr obce Radkovice u Hrotovic č.412016 na prodej pozemků byl vyvěšen na úřední desce
a elektronické úřední desce ode dne 28. 11.2016 do ,l5, 12. 2016. Žádost o odkoupení
pozemku p. ě. 163/í0 a 163114 byla podána žadatelem dne 28. 1't. 2016. Prodej byl
§chválen Zastupitelstvem obce dne 5, 1.2017 pro uvedeného žadatele. Kupní smlouva byla
podepsána dne 22. 2. 2017 , právni účinky zápisu ke dni 27. 2. 2017 , zápis proveden dne 21 .

3.2017 pro žadatele a další osobu, která ovšem nebyla uvedena v žádosti. Prodej na další
osobu nebyl schválen zastupitelstvem obce Radkovice u Hrotovic.
!!štÉryg!9,

Byla předložena smlouva o dílo ze dne 2. 12,2016. zhotovitel Pelán stav, s.r.o., předmětem
dila "výstavba místní komunikace a technické infrastruKury pro výstavbu nových RD",
Radkovice u Hrotovic, smluvní cena dí|a včetně DPH 2 374 706,- Kč, dodatek smlouvy o
dílo ze dne 30. 6. 2017. Financování akce probíhalo až v roce 2017. Smlouva o dílo byla
zveře,jněna na portálu "profil zadavatele" až dne 17 . 2. 2017 , Čímž nebyla dodžena zákonná
lhůta do 15 dnů pro zveřejnění uzavřené smlouvy o dílo.
lEW!!!2

Při dílěím přezkoumání za rok 20,18 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

C. Závěr

l. Při přezkoumání hospodařeni obce Radkovice u Hrotovic za rok 20í8

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ll. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:



Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

lll. Poměřové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodařeni:

Komentář: Zůstatek účtu č. 469 - ostatní dlouhodobé pohledávky ve Výši 'l8 821 ,90 Kč

Fiskální pravidlo (podíl dluhu k prúměíu přimú za poslední 4 roky) 0,00%

Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Radkovice u Hrotovic 12. února 2o19

Za Krqský úřad Kraje Vysočina

Lenka kalinová

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Poučení
tJzemní celek má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo
doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření, a to do 'l5 dnů ode dne předání návrhu této zprávy.

Územní samosprávný celek je podle § 13 odst, 1 písm. b) zákona o přezkoumávání
hospodaření povinen příslušnému přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu Kraje
Vysočina, odboru kontroly, nejpozději do ,l5dnů po projednání této zprávy spolu
se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí
opatření k nápravě chyb a nedosiatků uvedených ve zprávě.

#§P;iť

Poměrový ukazatel Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu 0,34 %

Podíl závazků na rozpočtu 3,26 o/o

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,00 %

Podíl cizich zdrojů k celkovým aktivům 0,84o/o

Ukazatel dluhové služby 0,00 %

Podíl provozního salda k běžným příjmům 19,31 o/o

Ukazatel likvidity 18,46

kontroloí pověřený řízenim přezkoumání

J



Územní samosprávný celek je dále povinen uvést v informaci lhůtu, ve které podá písemnou
zprávu o plnění přijatých opatření a V této lhůtě ji krajskému úřadu zaslat
dle § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.

Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření nebo za nesplnění výše uvedených povinností se územnímu
samosprávnému celku uloží dle ustanovení § 'l4 odsi. 1 písm. b) a c) zákona
o přezkoumávání hospodaření pokuta za přestupek až do výše 50 000 Kč v každém
jednotlivém připadě.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je souěasně návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného
uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.

Tato zpláva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky dílčího přezkoumání
a přílohu Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 4 strany,

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření p@ednána a jeden vflisk včetně přílohy převzal starosta
obce Radkovice u Hrotovic s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko územního
celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne 'l2. února 2019.

lng. Milan Hlouch

OBEC RADKOV|CE
6?5 59 Raoxovrce u Hrotovic 1_3

lČ; 00290297 lel.: 568 864 42 /'- -ě.oiiu, ozigzttlO1po o
"H%,_TP*

podpis starosty

Rozdělovník:

stejnopis Počet výtiskŮ Předáno Převzal

1 1x obec Radkovice u Hrotovic lng. Milan Hlouch

2 'lx Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
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PŘíLoHA

pí§emnosti vvužité při Dřezkoumání

Při dílěím přézkoumání hospodaření obce
následující plsemnosti:

Radkovice u Hrotovic byly využity

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 20í9 až 2021, zveřejněn na úřední desce
a internetových stránkách obce od 5. 12, 2017 do 22. 12,2017, schválen zastupitelstvem
obce dne 21. 12. 2017 , schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 8. 1, 2018 na
internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveře|něn
a kde je možno nah|édnout do listinné podoby
Návrh rozpoětu - na rok 20í8 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce
od 5. 12. 2017 do 22. 12. 2017
Schválený rozpočet - na rok 2018 schválen zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2017,
zveřejněn od 8. 1. 2018 na interneto\^ých stránkách včetně oznámení na úřední desce obce,
kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacim - pro přispěvkovou organizaci
,,Základní škola a mateř§ká škola Radkovice u Hrotovic" sděleno zastupitelstvem obce dne
2. 1. 2018
Rozpoětová opatření - rok 2018
schválena starostou obce: pravomoc schválena starostovi zastupitelstvem obce dne
29. 5.2015 a 1.6.2017 (doplnění)
č, 1 dne 29. 1 . 2018, zveřejněno od 23. 2. 20í 8 na internetových stránkách
č.2 dne 9. 3.2018, zveřejněno od 5, 4, 2018 na internetových stránkách
č. 3 dne 30. 4.2018, zveřejněno od 15. 5. 2018 na internetových stránkách
č. 4 dne 3í . 5. 20'l 8, zveřejněno od 19. 6. 2018 na internetových stránkách
č. 5 dne 12.6.2018, zveřejněno od 9. 7. 2018 na internetových stránkách
na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout
do listinné podoby - zveřejněna dosud
Závěrečný úěet - návrh za rck 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 24.5_ 2018 do 13. 6, 2018,
schválen zastupitelstvem obce dne 12. 6. 2018 s výrokem - s výhradou. Schválený
závěrečný účet zveřejněn od í9. 6. 2018 na internetových stránkách včetně oznámení
na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 3í.8. 2018
Výkaz zisku a áráty - sestaven a předložen ke dni 31. 8. 20í8
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31 . 8. 2018
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 8. 2018
Hlavní kniha - předložena za období 8/2018
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 8, 2018
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 3í . 8. 20í 8
Faktury - č, 82000339 ze dne 16. 8. 2018, dodavatel Bonita Group Service s.r.o,, Tišnov,
v hodnotě 282 486,60 Kě, předmětem dodávky byla Street workoutová sestava a tabule
informační 23 včetně montáže
_ daňový doklad č. 27FK]25l6l218, ze dne 26. 6. 2018, dodavatel Baumaxx, Praha,
předmětem dodávky pivní souprava, v celkové hodnotě 27 480,- Kč,
- faktura: č. 2O18OO27, ze dne 6. 8. 2018, dodavatel Výškové práce s.r.o., Hrotovice,
předmétem byla oprava fasády Radkovice u Hrotovic, V hodnotě 482 804,- Kč
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 8. 2018
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 8. 2018
Pokladní doklady - předloženy za období 212018, č. d. 26 _ 50
Evidence poplatků - předložena ke dni 3í. 8. 20í8 (TKO, pes)
Evidence majetku - předložena ke dni 3í. 8. 2018, přírůstky a úbytky u účtu 021, 022, 028,
042,031



Mzdová agenda - předložena ke dni 3,t . 8. 2018
Smlouvy o dílo - č. 22018, zhotovitel: Výškové práce s.r.o., Hladov 618, Hrotovice,
předmětem díla "oprava fasády č. p. 13, Radkovice u Hrotovic", cena celkem včetně DPH
4828o4,- Ké,
- Smlouva o dilo č, 12018, zhotovitel Výškové práce s.r.o., Hladov 618, Hrotovice,
předmětem díla "Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice č. p. 20, cena celkem věetně
DPH 478 821,80 Kč,
- Smlouva o dílo č. 23018, zhotovitel RENoKoV STEEL s.r.o., Znojmo, předmětem díla
"odstranění části objektu ě. p. Radkovice u Hrotovice", cena celkem včetně DPH
362 533,_ Kč
Smlouvy o převodu majetku - Smlouva o vkladu majetku ze dne 8. 1 . 2018, Vodovody
a kanalizace, Třebíč, předmětem smlouw je vložení majetku uvedeného do hospodaření
Svazku - Radkovice u Hrotovic - technická infrastruktura, lokalita pro výstavbu RD Žlíbek -
Vodovod v celkové hodnotě 289 1 14,36 Kč
Smlouvy a dalši materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny
2202340.0271 ze dne 19. 7.2018, neinvestiční akce a "Opravu fasády budovy obecního
úřadu",
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27, 8. 2018, poskytovatel Ministerstvo pro místní
rozvoj, Praha, Vorkout Radkovice, v celkové hodnotě 282 486,60 Kč
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí
individuální dotace ze dne 27 . 6. 2018, příjemce Římskokatolická Farnost Radkovice
u Hrotovic, výše 40 000,- Kč, schváleno ZO dne 12.6.2018
Smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 14. 3. 2018, příjemce Sbor dobrovolných
hasičů Radkovice u Hrotovic, výše 45 000,- Kč, schváleno ZO 21, 12. 2017, uzavření
smlouvy schváleno ZO 2. 2. 2018
Smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 12. 2. 2018, příjemce Český svaz žen -
Radkováci, ve výši 21 000,_ Kč, schváleno Zo dne 21. 12. 2017, uzavření smlouvy
schváleno ZO 2. 2. 2018
lnformace o přijatých opatřeních (zák. 42012004 Sb., 320/200í Sb., apod.)
na Krajský úřad Kraje Vysočina ze dne 20, 6. 2018
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne
2. 2. 2018,24. 4. 2018 a 12. 6. 2018,
Činnost výborů - Zápis z kontroly finančního výboru č. 1t2O18 ze dne g. 2. 2O18, ze dne
15.5.2018, kontrola majetku obce, hospodaření dle schváleného rozpočtu, kontrola
pokladny, pohledávek, závazků, vedení účetnictví
Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 24. 1. 2018, ze dne 2. 5. 2018 - kontrola usnesení,
Kolaudační souhlas - s užíváním stavby vodního díla ze dne 5.2.2018, SO - 02 kanalizace
dešťová, vydané Městským úřadem Třebíč, odbor životního prostředí
Učetní závěrka - obce a příspěvkové organizace MS za rok 2017 byla schvá|ena ZO dne
12,6.2018

Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:

Rozpočtová opatření - schválena starostou obce: pravomoc schválena starostovi
zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2018
ě. 6 dne 25.7.2018, zveřejněno od 20. 8, 2018 na internetových stránkách
ě, 7 dne 30. 8. 20í8, zveřejněno od 11. 9, 20'l8 na internetových stránkách
č. 8 dne 24. 9. 2018, zveřejněno od 1 'l . 1 0. 2018 na internetových siránkách
č. 9 dne 31. 10. 2018, zveřejněno od 8. í1, 2018 na internetových stránkách
ě. 10 dne 22. 11.2018, zveře,jněno od í0. 12. 2018 na internetových stránkách
na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno
nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu _ sestaven a předložen kedni 31. 12,2018
Výkaz zisku a Áláty - sestaven a předložen ke dni 31 . 12. 2018
Rozvaha - sestaven a předložen ke dni 31. 12.2018

- byla doručena

21- 12. 2017,
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Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12- 2018
Hlavní kniha - předložena za období 12l2O18
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12.2o'l8, celkem evidovaný 342 íaklur
Kniha odeslaných faktur - předložena k 31 , 12. 2018, celkem odeslaných faktur 2
Faktura - faktura č. 180105, ze dne 21. 2. 2018, truhlářské práce, výroba a montáž,
v celkové hodnotě 14 315,- Kč,
faktura č. 25118, ze dne 30. 9. 20í8, nákup tiskárny, servisní práce, v celkové hodnotě
,12 918,- Kč,
faktura č- '180140, ze dne 13. 12. 2018, sestava stolů, montáž, V celkové hodnotě
30 238,_ Kč
Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31 . 12. 2018 (KB, ČNB)
Pokladní kníha - předložena ke dni 31.12,2018
Pokladni doklady - předloženy za měsic prosinec 2018, č. d. 27O -285 PPD a VPD
Evidence poplatků - předloženy ke dni 31. 12. 2018 (TKO, pes)
Evidence majetku - předložena ke dni 31 . 12. 2018
ínventurní soupisy majetku a závazků _ předloženy ke dni 31, 12.20'18, Plán inventur
21. 12.2018,|nventarizační zpráva ze dne 1í. 1. 20í9,
Mzdová agenda - rekapitulace mzdových nákladů za období 1212018
smlouvy o dílo - ze dne 2. 10. 2018, zhotovitel INEX Moravské Budějovice, s.r.o., v ceIkové
hodnotě 3 616 541,- Kč včetně DPH, zveřejněna na profilu zadavatele Www.stavebnionline
dne 10, 10. 2018, smlouva na stavbu skladu OU Radkovice u Hrotovic a zázemí pro
techniku.
Darovací smlouva ze dne í. 10. 2018, obdarovaný sDH Radkovice u Hrotovic, dar ve výši
40 000,_ Kč, schváleno Zo dne 26. 9. 2018, prostředky zaslány dne 3. 10. 2018
Darovací smlouva ze dne 10. 9. 2018, obdarovaný Diecézní charita Brno - oblastní Třebíč,
dar ve výši 5 000,- Kč, schváleno Zo dne 30, 8. 2018, prostředky odeslány dne 12, 9. 20í8
Darovací smlouva ze dne 15. 10.2018, obdarovaný Denní rehabilitačni stacionář pro tělesně
a mentálně postižené Třebíě, dar ve výši 3 000,- Kč, schváleno ZO dne 30, 8. 2018,
prostředky odeslány dne '18. 10. 2018
Smlouvy a další materiály k přijatým úěelouým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny
Z202340.0271 ze dne í9. 7.2018, neinvestični akce a "Opravu fasády budovy obecního
úřadu", Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 7, 1 1 . 201 8
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27.8.2018, poskytovatel Ministerstvo pro místni
rozvoj, Praha, Vorkout Radkovice, v celkové hodnotě 282 486,60 Kč, Zpráva pro Závěrečné
vyhodnocení akce (ZVA) ze dne 7 . 11. 2018 - pro MMR
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnuti dotace ze dne 22, 11.2017, na akci "Stavební
úpravy objektu hasičské zbrojnice č. p. 20, Radkovice u Hrotovic, Závěrečné vyhodnocení ze
dne 26. 6. 20'l8
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí
individuální dotace ze dne 27. 6. 2O18, příjemce Římskokatolická Farnost Radkovice u
Hrotovic, výše 40 000,- Kč, schváleno ZO dne 12.6. 2018, Závéreéná zpráva a vyúčtování
ze dne 'l3. 12. 2018
Smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 14. 3. 20í8, příjemce Sbor dobrovolných
hasičů Radkovice u Hrotovic, výše 45 000,- Kč, schváleno ZO 21. 12. 2017, uzavření
smlouvy schváleno ZO2.2.2018, Závěrečn á zpráva a vyúčtování ze dne 8. 10. 2018
Smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 12. 2. 2018, příjemce Český svaz žen -
Radkováci, ve \4ýši 21 000,- Kč, schváleno ZO dne 21. 12. 2017, uzavření smlouvy
schváleno ZO 2. 2. 2018, Závérečná zpráva a vyúčtování ze dne 22. 12. 2018
Smlouva o poskytnllti individuální dotace ze dne 12. 2, 2018, příjemce sportovní klub
Radkovice u Hrotovice, ve výši 10 000,- Kč, schváleno ZO dne 21. 12.2017, Závěrečná
zpráva a vyúčtováni ze dne 19. 3, 20't8
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 30. 8. 2018, 26. 9.
2018, 1. 11. 2018, 18. 12. 2018
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Výsledky kontrol zřízených organizaci - Protoko| o výsledcích veřejnosprávní kontroly
hospodaření za období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018, ze dne 1. 2. 2019 - Mateřská ško|a
Radkovice u Hlotovic, příspěvková organizace
Pověření č. 1/2019 ze dne 21.1.2019
Činnost výborů - kontrolní výbor: předložen ze dne 3. 10,2018
finanční výbor: předložen zedne2. 10.2018
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