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Přezkoumáni hospodaření obce Psáry za rok 2015 bylo zahájeno dne 4. 8. 2015 doručením
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
• 29. 2. 2016
• 27. 11.2015

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních sámosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
Č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období 1. 1. 2015-31. 12. 2015.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Psáry
Pražská 137

. 252 44 Psáry

Přezkoumání vykonali: . .

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Helena Lišková .

- kontroloři: Ing. Petr Matoušek
PhDr. Ladislav Tomášek

Zástupci obce: Vlasta Málková - místostarostka
. Jaroslava Alferyová — hlavní účetní



Pověření k přezkoumání podle * S odst. I zákona č. 420/2004 Sb., ~ 4 a ~ 6 zákona
Č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly dne
17.8.2015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. ~ 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků,

- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- 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,

- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
• - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, .

- ručení za závazky fyzických a právnických osob, .

- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem. .

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dní 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 byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: .

29. 2. 2016.
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A. Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled

~ sestaven na roky 2014 -2016
Návrh rozpočtu

zveřejněn ve dnech 1.12.2014 - 18.12.2014 na pevné i elektronické úřední desce
Schválený rozpočet

• na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2014 jako schodkový - schodek
kryt z přebytku minulých let, závazné ukazatele rozpočtové skladby - paragrafý

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
• schváleny radou obce dne 22. 12.2014

Rozpočtová opatření
č. 1 - schváleno radou obce dne 18.2.20 15

. Č. 2- schváleno zastupitelstvem obce dne 18.2.2015
Č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 15.4.2015

• Č. 4- schváleno zastupitelstvem obce dne 24.6.2015
• Č. 5 - schváleno radou obce dne 3.7.20 15
i č. 6 - schváleno radou obce dne 2.9.20 15
• Č. 7 - schváleno zastupitelstvem obce dne 16.9.2015
• Č. 8 - schváleno zastupitelstvem obce dne 25.11.2015
. č. 10- schváleno zastupitelstvem obce dne 16.12.2015
• Č. 11 - schváleno radou obce dne 30.12.2015

Závěrečný účet
• za rok 2014 schválen zastupitelstvem obce dne 15.4.2015, s vyjádřením “ bez výhrad“,

společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce - návrh zveřejněn
ve dnech 30.3.2015 - 14.4.2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• sestaven k 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 30.9., 31.10., 31.12.2015 (ze dne 13.1.2016)

Výkaz zisku a ztráty
• sestaven k 30.6., 30.9., 31.12.2015 (ze dne 11.2.2016)

Rozvaha
• sestavenak 30.6., 30.9., 31.12.2015(zedne 11.2.2016)

Příloha rozvahy
. sestavena k 30.6., 30.9., 31.12.2015 (ze dne 11.2.2016)

Učtový rozvrh
• předložen platný pro rok 2015

Hlavní kniha
• předložena k 31.10., 31.12.2015 - dle potřeby

IJčetní deník
• předložen k 31.10., 31.12.2015 - dle potřeby

Kniha došlých faktur
. k30.10.2OlSdoč.fa2500741,k31.12.2015doČ.fa2015035

Kniha odeslaných faktur
k13.10.2015 do Č. fa2015028,k31.12.2015 do Č. fa2500924

Faktura
. dle knihy došlých faktur č. 2500379 ze dne 8.6.2015 - Č. 2500407 ze dne 22.6.2015,

. Č. 2500866 ze dne 31.12.2015 - Č. 2500897 ze dne 31.12.2015
• dle knihy vystavených faktur č. 2015009 ze dne 11.6.2015 - Č. 2015013 ze dne

27.7.2015, Č. 2015028 ze dne 13.10.2015 - Č. 2015032 ze dne 17.12.2015
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Bankovní výpis
• k základnímu běžnému účtu č. 23734349/0300 vedenému u CS a.s. - Č. 70 ze dne

14.2015 - č.91 ze dne 30.4.2015, Č. 112 ze dne 2.6.2015 - Č. 132 ze dne 30.6.2015,
č.234zednel.12.2015-č.254zedne31.12.2015
k běžnému účtu č. 35-0023734349/0800 vedenému u CS a.s. - Č. 1 ze dne 31.7.2015,
Č. 2 ze dne 31.11.2015

• k úvěrovému účtu č.I - Č. 299012419/0800 vedenému u CS as. - Č. 11 ze dne 20.6.2015,
Č. 23 ze dne 20.12.2015 - Č. 24 ze dne 3 1.12.2015

• k termínovanému účtu Č. 3001245468/5800 vedenému u J&T Banka a.s.č. 1 ze dne
30.6.2015, Č. 2 ze dne 31.12.2015

• k běžnému účtu Č. 94-3514111/0710 vedenému u CNB Č. 20 ze dne 19.5.2015 - Č. 16
ze dne3l.7.2015, Č. 29 ze dne 17.12.2015-č. 31 ze dne3l.12.2015

Učetní doklad
• k běžnému účtu Č. 13070 - Č. 13091, Č. 130112 - Č. 130132, Č. 120001, Č. 170011,

Č. 150010 - Č. 150016, 110001, Č. 130234-č. 130254, Č. 150029-č. 150031, Č. 170023
- Č. 170024

Pokladní kniha (deník)
• skonto pokladní hotovosti (hlavní pokladna) ke dni dílčího přezkoumání v 8:00 hod.

činilo Kč38 749,00 a bylo shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize.
. skonta pokladních hotovosti (vedlejší pokladny) ke dni dílčího přezkoumání v 8:10 hod.

činila Kč 14 141,00 a byla shodná s vykázanými zůstatky v pokladních knihách.
. obec vlastní platební kartu značky Visa u Ceské spořitelny, a.s. na jméno účetní obce -

výběr pouze pro doplnění pokladní hotovosti
Pokladní doklad

• k pokladně obce za měsíc Červen a prosinec
č. V15100216 ze dne 1.6.2015 - č. P15100089 ze dne 30.6.2015, Č. V 15100451 ze dne
1.12.2015 - č. V 15100495 ze dne 30.12.2015

Evidence poplatků
vedena v PC - Triada

Evidence pohledávek
. vedena v PC - Triada ‘

Evidence závazků
• vedena v PC - Triada

Evidence majetku
. vedena v PC - Triada

Inventurní soupis majetku a závazků
• složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2015 - Plán inventur na rok 2015

ze dne 21.12.2015, proškolení inventarizační komise ze dne 4.1.2016, inventurní
soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31. 12.2015, výpis z katastru nemovitostí
k 31.12.2015 pro obec Psáry, k.ú. Dolní JirČany, Horní Jirčany, Psáry, inventarizační
zpráva za rok 2015 ze dne 12.2.20 16

Odměňování členů zastupitelstva
. výplatnice uvolněného starosty, uvolněné místostarostky, neuvolněné místostarostky

‚ a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva za měsíc březen, duben a říjen 2015
Učetnictví ostatní

• účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Psáry za rok 2014 schválena radou obce
dne 30.3.2015, účetní závěrka obce za rok 2014 schválena zastupitelstvem obce dne
15.4.2015
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Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
• Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres

Praha-západ, ze dne 256.2015. Sídlo v ulici Hlavní 12, 252 44 Psáry, ICO: 70840512.
Součástí je Základní škola, Mateřská škola, Skolní jídelna, Skolní družina. Zřizovatel
předává organizaci k hospodaření movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni
31.12.2014. Organizaci nebyl svěřen žádný nemovitý majetek. Povolena doplňková
činnost. Tato zřizovací jistina ruší Zřizovací listinu ze dne 12.9.2013. Nová Zřizovací
listina schválena zastupitelstvem obce dne 24.6.2015, s účinností od 1.7.2015

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací .

. k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 2015
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

• k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 2015
Smlouvy o dílo

• Smlouva o dílo ze dne 2.6.2015. Obec Psáry jako objednatel, BES, s.r.o. jako zhotovitel.
Předmětem smlouvy je zhotovení díla ‘ Psáry - rekonstrukce komunikace Uzká a Dolní
Jirčany - rekonstrukce části komunikace Slepá“. Cena díla je shodná s nabídkovou
cenou v poptávkovém řízení, navázáno na výsledek výběrového řízení, schválený radou
obce dne 15.4.2015. . .

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Kupní smlouva ze dne 22.1.2015. Obec Psáry jako prodávající, CEZ Distribuce, a.s.

jako kupující. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 366 o výměře3l m2 v kú. Dolní
Jirčany. Kupní cena činí Kč 124.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem
obce dne 17. 12.2014.

• Kupní smlouva ze dne 4.3.22015. Obec Psáry jako prodávající, p. L.P. jako kupující.
Předmětem smtouvy je pozemek p.č. 1079/22 o výměře 106 m2. Kupní cena činí
Kč 84.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne.18.2.2015.

Darovací smlouvy
• Darovací smlouva ze dne 27.4.2015. Obec Psáry jako obdarovaná, GAD LINE, s.r.o.

jako dárce. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši Kč 100.000,00 na úhradu
rekonstrukce komunikace Slepá v Dolních Jirčanech. Uzavření smlouvy schváleno
radou obce dne 27.4.2015.

. Darovací smlouva ze dne 17.12.2015. Obec Psáry jako obdarovaná, UM stavební, s.r.o.
jako dárce. Předmětem smlouvy jsou inženýrské sítě - stavba komunikace s povrchem
ABO vč. jednostranného chodníku s povrchem ze zámkové dlažby v délce 180 m,
na pozemcích p.č. 343/73, 343/83, 343/99 a 352/3 v k.ú. Dolní Jirčany. Hodnota daru
činí Kč 100,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 16.12.2015.

Smlouvy nájemní
- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 2.6.2015. Obec Psáry jako

pronajímatel, p. M.G. jako nájemce. Předmětem smlouvy je prostor ve stavbě v Dolních
Jirčanech, Stědřík, na pozemlcu p.č. 646/1 o výměře 5 m2 v kú. Dolní Jirčany. Určeno
na provozování prodejny tisku a ostatního zboží. Sjednáno na dobu neurčitou,
za měsíční nájemné Kč 3.000,00. Uzavření smlouvy schváleno radou obcedne 4.5.2015.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
• ke Kupní smlouvě ze dne 22.1.2015 - zveřejněn ve dnech 17.3.2014 - 7.4.2014,
• ke Kupní smlouvě ze dne 4.3.20 15 - zveřejněn ve dnech 27.1.2015 - 11.2.2015,
• kNájemní smlouvě ze dne 2.6.2015 - zveřejněn ve dnech 16.4.2015 - 5.5.2015
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Smlouvy o věcných břemenech
Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 20.3.2015. Obec Psáry jako Strana~
CEZ Distribuce, a.s. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 141/4
v kú. Dolní Jirčany. Uzavřeno za jednorázovou úplatu Kč 3 1.000,00. Uzavření smlouvy
schváleno radou obce dne 18.3.2015.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 23.2.2015. Středočeský kraj poskytuje obci Psáry
dotaci ve výši Kč 188.418,00 na rozvoj sociálních služeb poskytovaných občanům.
Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 18.2.2015.

• Smlouva č. 14188286, ze dne 7.4.2015, o poskytnutí podpory ze Státního Fondu
životního prostředí CR v rámci Operačního programu Zivotní prostředí. Obci Psáry je
poskytnuta dotace ve výši Kč 147.509,45. Určeno na“ Projekt revitalizace sídelní zeleně
v obci Psáry. Uzavření smlouvy schváleno radou obce dne 1.4.2015.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
. Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku a dotace ostatním organizacím

z rozpočtu obce ‚ ze dne 16.4.2015. Obec poskytuje SDH Psáry Kč 30.000,00.
Schváleno zastupitelstvem obce dne 15.4.2015.

Dohody o pracovní, činnosti
ze dne 27.4. sp. R.M. na úklid a čištění obce - sjednáno na období 1.5. - 3 1.12.2015,
v rozsahu 20 hodin týdně, za odměnu 125,- Kč/hod.

Dohody o provedení práce
• uzavřená s p. F.H. na práci správce hřbitova v Psárech - sjednáno na období 1.1. -

31.12.2015, v rozsahu do 300 hodin, za odměnu 5 000,- Kč za čtvrtletí
• ze dne 27.4.2015 s p. D.R. na údržbu veřejné zeleně v obcích Psáry a Dolní.Jirčany -

sjednáno na období 1.5. -3 1.10.2015, za odměnu 250,- Kč/hod.
Dokumentace k veřejným zakázkám

• Složka veřejné zakázky malého rozsahu „ Psáry . - rekonstrukce komunikace Uzká
a Dolní Jirčany - rekonstrukce části komunikace Slepá“. Výzva zveřejněna dne
19.3.2015, s termínem podání nabídek do 8.4.2015 do 12:00 hodin. Protokol o otevírání
obálek a hodnocení nabídek ze dne 13.4.2015. Hodnoceno 5 nabídek, vybrána firma
BES, s.r.o., s nejnižší nabídkovou cenou. Výběr uchazeče schválen radou obce dne
15.4.2015. Smlouva o dílo uzavřena dne 2.6.2015. Nabídková cena je shodná s cenou
ve Smlouvě o dílo. Doloženo zveřejnění na prcx6lu zadavatele. Posmpováno v souladu
s Metodikou zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění ke dni 13.11.2014. Schválena zastupitelstvem obce dne 17.12.2014.

Vnitřní předpis a směrnice ‘ .

Směrnice č. 1/2015 - Odpisový plán, schválena radou obce dne 18.2.2015.
Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení

• ze dne 17. 12.2014 (rozpočet), č. 1 ze dne 18.2.2015, č. 2 ze dne 15.4.2015, č. 3 ze dne
27.5.2015, č. 4 ze dne 24.6.2015, č. 5 ze dne 16.9.2015, č. 6 ze dne 25.11.2015, Č. 7
ze dne 16.12.2015 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy zjednání rady včetně usnesení
• č. 1 ze dne 7.1.2015 - Č. 37 ze dne 30.12.2015 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací
• Protokol o kontrole za období červen až srpen 2015 - Základní škola a Mateřská škola

Psáry ze dne 7.9.2015. Předmětem kontroly byly přijaté faktury, pokladní doklady,
výpisy z účtů a FKSP. Formální chyby v účetních dokladech byly odstraněny v průběhu
kontroly.
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Výsledky externích kontrol
• Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti provedené u obce Psáry dne

15.9.2015. Provedl KUSK. Předmětem kontroly je ověřování shody opisu, nebo kopie
a ověřování pravosti podpisu. Bez zjištěných nedostatků.

V kontrolovaném období obec Psáry, dle prohlášení místostarostky obce, neuzavřela smlouvu
směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým
majetkem za závazky fýzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně
vyjmenovaných v ~ 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neuzavřela smlouvu o přijeti a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu,
o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani
neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezrušila příspěvkovou
organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila
majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou)
činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (*12 odst. 3 zák. č. 137/2006
Sb.). .

7



B. Zjištěníz přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Psáry:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:
a) oři dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) oři přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D) Závěr
Při přezkoumání hospodaření obce Psáry za rok 2015 podle ~ 2 a ~ 3 zákona č. 420/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(~10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle * 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle * 10 odst 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podii pohledávek na rozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 3 140 7 16,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 17 341 360,99 Kč.

Psáry 29. 2. 2016

Podpisy kontrolorů:

Helena Lišková

0,50 %

3,81 %

0,15 %

Ing. Petr Matoušek

PhDr. Ladislav Tomášek

kontrolor pověřený řízóním přezkoumání

41
kontrolor

KR4ISK‘ A D
STŘBDOČESKť:.‘~.‘

Odbor koz..
150 21 Praha 5, 2: .
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Tato zpráva o flsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy
se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v * 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě
do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11,
15021 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného
dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci
přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. I se na zakládá do příslušného spisu územního celku
vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření- obce Psáry o počtu 11 stran byla
seznámena a stejnopis č. 2 převzala pí Vlasta Málková, místostarostka obce.

Vlasta Málková
místostarostka obce Psáry

Poznámka:
Uzemní celek je ve smyslu ust. ~ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen
přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o torn písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu
orgánu — Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
úzenmího celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení ~ 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení ~ 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se úzenmí celek dopustí správního deliktu podle ustanovení
~ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územního celku podle
ustanovení * 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 55. pokuta do výše Kč 50.000,-.

dne 29. 2. 2016
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Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal

Krajský úřad .1 lx Helena LiškováStředočeského_kraje

Obec
2 1 X Psáry Vlasta Málková
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