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Přezkoumání se uskutečnĺlove dnech:

-

0l .I0.20Ż0 a19.1.202L.
Konečnépřezkoumání bylo provedeno dálkovým způso

Z

I

'1:];ľ 23 -0l-

2021

listů:. .'..'..'...''..-.' Pňbhy:

Odbor

na zá'kladě písemnéŽádosti obce Podbřezi v souladu s ustanovením $ 42
12812000 Sb.. o obcích, vę zněni pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 42012004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve zněni pozdějších předpisů.
Zahájeno bylo dne 14.07.20Ż0 doručenímoznámení o zah{jeni přezkoumání hospodaření

vsouladus$5odst.3zákonač,.4Ż0lŻ004Sb.as$5odst.2písm.b)zákonač,.255lŻ0l2Sb.,
o kontrole, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Místo pľovedenípřezkoumání: Obec Podbřezí
Podbřezí 16
518 03 Podbřezí
Zástupci za Obec:

-

Ester Hoľáková - starostka
Ludmila Kľemláčková - účetní
Jan Tomáš - místostarosta

Přezkoumání vykonaly:
- kontroloľ pověřený Íizenim přezkoumání:
Ing. Gabľiela Střelečková
- kontroloři:
Bc. Veľonika Bittnerová

Pověřeníkpřezkoumánívesmyslu$5č.42012004Sb.a$4a$6zákonač.255/2012Sb.
vydal Krajský úřad Královéhľadeckého kraje dne l.7.2020
Předmět přezkoumání:
Předmětern přezkoumání lrospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst. I a 2 zákoĺa č. 42012004 Sb., posouzené
podle hledisek uvedených v $ 3 tohoto zákona. Přezkoumání lrospodaření bylo provedeno výběroým způsobem

s ohledem na ýznamnost jednotliých skutečnostípodle předmětu a obsalru přezkoumání' Při posuzování
jednotlivych právních úkonůsę vycházizezněni právních předpisů platnýclr ke dni uskutečnění tohoto rikonu.

Poslední korrtrolní úkon tj. pľojednání Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl učiněn dne
19.01.2021.
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A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření obce Podbřezí by|y přezkoumány následující písemnosti
Stanovení záv azný ch ukazatelů zřízeným oľganizacím
Bezpľostředně po schválení rozpočfu oznámila obec písemně své zÍizenépříspěvkové
organizaci ýši zźwaznéhoukazatele - neinvestičního příspěvku na provoz a zároveň by|
proúčtovánjeho předpis ve prospěch účtu349.

Rozpočtová opatření
Ceľpání rozpočfu obec pruběŽně sleduje a kontľoluje, případnénutné změny jsou včas
v předstihu řešeny rozpočtoými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelsfvem nebo
starostkou obce na zźlkladě svěřené pravomoci ZO, viz usnesęní Zo |Il8l201r9 ze dnę
31.l0.20l9. Do konce roku bylo schváleno a provedeno 12 rozpočtových opatření' Tato jsou
řádně chronologicky evidována a číslována.Rozpočtová opatření jsou řádně v souladu se
zákonem vyvěšena na elektronické úřędnídęsce a současně bylo oznámeno na Ęické úřední
desce' kde jsou zveřejněna v elektľonické podobě a kde je moŽno nahlédnout do jejich listinné
podoby.

Návrh ľozpočtu
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 byl v souladu s ustanovením $ 1l odst. 3 zźtkona
č.Ż5012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtůvhodným způsobem a po
dobu stanovenou zákonem zveřejněn, a to i způsobem umožňujícímvzdá|ený přístup. Na
Ęzické úřednídesce byl zveřejněn od 26.ll. - I2.I2.20I9 a způsobem umoŽňujícímdálkový
přístup ve stejném termínu.

Schválený ľozpočet
Rozpočet na rok 2020 by| po předchozim zveŕejnění návrhu schválen na zasedáni Zo dne
12.12'2019 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 10.611'577,- Kč a splátek jistiny
dlouhodobého úvěru ve výši 433.553,- Kč. Schválený rozpočet byl v souladu se zákonem
vyvěšen na elektľonické úřednídesce dne 13.12.2019 a současně bylo oznámeno na fyzické
úřednídesce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho
listinné podoby.
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu je Sestaven na období 202l-2022, obsahuje všechny potřebné
údaje, schválen byl na zasedání Zo dne I2.|2'2OI9. Územní samosprávný celek zveřejnil
návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stľánkách a na úřední desce
v termínu od26.ll. - 12.|2.2019,uzęmní samosprávný celek zveřejnil schválený střednědobý
výhled rozpočtu na svých internetových stľánkách dne 13.12.2019 a současně oznámil na
úřednídesce, kde je zveřejněn v elektľonické podobě a kde je moŽno nahlédnout do jeho
listinné podoby v souladu se zákonem.
Závěrečný účet
Závěrečný účetvčetně zprźxy o přezkoumání hospodaření za rok 2019 byl projednán
aschválen v zastupitelstvu obce dne l9.3'2020 auzavŤen vyslovením souhlasu s celoročním
hospodařením obce bez výhrad Před projednáním byl závěľečnýúčetv soulađuse zákonem
č.25012000 Sb., zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce, a to od 2.3. - 19.3.2020. Na
tomto zasedźni Zo byla schválena i účetnízźlvěrka obce a účetnízávěrka zŕizenéPo - ZŠ
a MŠ.
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Schválený zźtvěreč,nýúčetbyl v souladu se zákonem vyvěšen na elektronické úřední desce
dne L9.3.2020 a současně bylo oznámeno na ťyzickéúřednídesce, kde je zveřejněn
v ęlektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

odměňování členůzastupitelstva
Byla provedena kontrola stanovení výše odměn zavýkoĺ funkce členůzastupitelswa a nebyly
zjištěny nedostatky. Výplata odměn za měsíc leden až srpen 2020, dle předložených
mzdových listu, byla provedena dle stanovení. Při konečnémpřezkoumání byla pľovedena
kontrola výše odměn za výkon funkce starosty a místostarosty za měsíc záÍi aŻ prosinec 2020,
výplata odměn byla provedena dle stanovení.
Yýkaz zisku a ztráĘ
Kontrolován byl výkazk3l.8.2020 a k 31.12.2020. Kontrolou vazby navýkazpľo hodnocení
plnění rozpočtu bylo zjištěno, ż'e zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů
odpovídají sumám příslušných položek RS z vykazuFin-2-l2, rozpočtová skladba byla tedy
řádně dodržována.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrolovánby| výkaz k 31.8.2020 a k 31 '12'2020.
Příloha ľozvahy
Kontrolována byla příloha rozvahyk30'6'20Ż0 a k 3l .12.2020

Rozvaha
Kontrolována byla rczvaha k 3l'8.2020 a k 3L.IŻ.2020, skutečnosti zachycené v zůstatcích
jednotlivých účtůjsou v souladu s jejich obsahovýrn určením.
Kontľolou ročníchobratů účtů401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetníoperace zde
proúčtovanéjsou v souladu s jejich obsahovým určeníma stanovenými účetnímiposfupy.

Pokladní kniha (deník)
Kontrolováno bylo období duben 2020 v hlavní činnosti

Hlavní kniha

Kontrolováno bylo účetníobdobí duben 2020 v hlavní činnosti v návaznosti na bankovní
výpisy a účetnídoklady

Faktuľa

Kontrolovány byly faktury přrjaté i vydané v hlavní činnosti včetně správnosti jejich předpisu,
vztahující se Svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc duben 2020,

Účetní doklad
Kontrolovány účetnídoklady k uvedeným bankovním výpisům. Doklady byly kontrolovány
z hlediska nálęžitostíúčetníchdokladů, časovéa věcné souvislosti, zailětováni a zattiděni
podle rozpočtovéskladby. Účetnídoklady mají patřičné náležitosti. Tyto účetnídoklady byly
kontrolovány v souvislosti s uvedenými bankovními vypisy za měsíc duben 2020.

Inventurní soupis majetku a závazktl
Na základě elektronicky zaslaných inventurních soupisů by|a provedena kontrola
inventaľizace k 3 1.12.20Ż0 těchto účtů- 23l,374' 472,388, 401, 403 a 45l.
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Pokladní doklad

Pokladní doklady byly kontrolovány s pokladní knihou hlavní činnosti za období duben 2020

Bankovní výpis
Ve vazbé na jednotlivé prvotni učetnĺdoklady a správnost jejich za,űčtovänibyly položkově
kontrolovány bankovní výpisy za období duben 2020 vedené:
- Komerčníbanka, a.s. - úvěrový účetč)' 35-575991597/0100;
- Komeľčníbanka, a.s. - účetć,' 107- 4172460Ż47101001'
- ČNg - účetč,.94-60IŻ57ll07IO.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, pľodej, směna, převod)
Dne 15.9.2020 schválilo zastupitelstvo obce Kupní smlouvu a smlouvu o zŤizeni věcného
břemene s Povodím Labe, státním podnikem na prodej stavební parcely č'. l34 a pozemkové
parcely č. 3560/l ,360412,360413,3612ll,361212,361213 a 361215, to vše v k.ú. Podbřezí.
Pozemek p.č. 3560/1 je na zák|adě smlouvy o zÍizenívěcného břemene zatižen věcným
břemenem. Kupní cena340.740,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn od 3.6. - 19.6.2020. Kupní
smlouva ze dne 30.9.2020 byla ke kontľole předložena. Návľh na vklad byl podán dne
10.IŻ.2020.
Dne 22.|0.Ż0Ż0 schválilo zastupitelstvo obce pľodej pozemku p.č. 797ll3 o výměře 5 m2
ap.č.797l14 o výměře ll m2 v k.ri. Podbřezí. Kupní cena vę výši l.600,-. Záměr prodeje byl
zveřejněn od 16.9. - Ż.10.2020' Kupní sm|ouva ze dne Ż6.10'20Ż0 byla ke kontrole
předloŽena. Návrh na vklad byl podán đne26.10'20Ż0. o vyŕazeni z mĄetku obce bylo
účtovános tímto datem.

Dne 22.10.2020 schválilo zastupitelswo obce Směnnou smlouvu. Na základě smlouvy
směňuje své pozemky p.č. 79615 o výměře 5 m2,79711'5 o výměře 6 m2 a p.č. 797lL6
o ýměře 26 m2, to vše v k.ú. Podbřezí za pozemky p.č. 90812 o výměře 3 m2 a p.č. 3634
o výměře 54 m2, to vše v k.ú. Podbřezí. obec na záklaďě této smlouvy zaplati finanční
vyrovnání ve výši 2.000,- Kč' Ztměr směny byl na úřednídesce zveřejněn od 16.9. 2-10.2020. Smlouva ze dne 26.10.2020 byla oboustranně podepsána a ke kontrole předložena.
Právní účinkyzápisu do KN vznikly dne 26.10.2020. o výazeni a zařazeni majetku obce
bylo účtováno s tímto datem.

Smlouvy a dalšímateľĺály k poskytnutým účelovýmdotacím
obęc ze svého ľozpočtuposkytuje řadu finančníchdotací na sportovní a společenské aktivity
jako individuální dotace. Poskytované finančnídotace jsou schvalovány zastupitelstvem obce
na zźkladě písemných Žádosti, na dotaci jsou uzavřeny písemné smlouvy, které obsahují
náleŽitosti poŽadované zźtkonem a je u nich prováděna kontrola vyúčtovánína základě
předložených dokladů. Namátkově byly zkontrolovány tyto poskýnuté dotace:

-

Kultura Rychnov nad KněŽnou' s.r.o. - dotace ve výši 8.000,- Kč na nákup knih,
veřejnoprávní smlouva schválena v Zo dne 6.2.2020, smlouva ze dne 12.2.2020,
- MARTA spol. s.ľ.o. - dotace ve výši 10.000,- Kč na provoz pojízdnéprodejny, v Zo

schváleno dne 6.2.2020' veřejnoprávní smloľya zę đne12.2.Ż020,
- A Rocha - Křesťané v ochraně přírody, o.p.s. - dotace ve výši 20.000,- Kč na činnost obecně
prospěšnéspolečnosti , v ZO sclrváleno 6.Ż.2020, veřejnoprávní smlouva ze dnę 12.2.Ż0Ż0,
- Pionýr, z.s. - Pionýľská skupina Dobruška - dotace ve výši 18.000,- Kč, veřejnoprávní
smlouva sclrválena v ZO dne9.6.2020, smlouva ze dne 25.6.2020,
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- SK Skalka,Z.s. - dotace ve výši l5.000,- Kč na činnost sportovního klubu, veřejnoprávní
smlouva schválena v ZO dne 19.3.2020, smlouva ze dne25.3.20Ż0,
- Linka bezpečí,z.s. - dotace ve výši 5.000,-, veřejnoprávní smlouva schválena v Zo dne
9.6.2020, smlouva ze dne 25.6.2020,
- Římskokatolická ťarnost - děkanswĺ Dobruška - dotace ve výši 20.000,- Kč na opraw kaple
poutního místa Studánka, veřejnoprávní smlouva schválęna v Zo dne 9.6'2020, smlouva ze
dne 25.6.20Ż0.

Smlouvy a dalšímateľiály k přijafým účelovýmdotacím
PředloŽeno Rozhodnutí č' 1 l90400090 o poskytnutí f,rnančních pľostředku ze Státního fondu
Životního prostředí ze dne 9.7 'z02O na rcalizaci akce "Kanalizace a ČoV Podbřezí''. Termín
ukončenírealizace do 3l.I0.2022. Výše poskytnuté investiění dotace čini27 '093.590,82,- Kč.
Daľovací smlouvy
Starostka obce ve své pravomoci schválila finančnídar Agentuř'e domácí péčeMgľ. Zuzaně
Luňákové ve výši 5.000,- Kč' Darovací smlouva ze dne 21 .2.2020 předloŽena ke kontľole.
Starostka obce ve své pravomoci schválila finančnídaľ Českomoravskému svazu chovatelů
poštovních holubů, Z.s. ve výši 5.000,- Kč. Daľovací smlouva ze dne 4.3.2020 ke kontľole

předložena.
Staľostka obce ve své pravomoci schválila frnančnídar ČeskémuSVaZu včelařů,z.s. ve výši
2.000,- Kč. Darovací smlouva ze dne l4'1.2020 předložena ke kontrole.
Starostka obce ve své pravomoci schválila finančnídar Zdravotnickému nadačnímufondu
města Rychnov nad Kněžnou Ve výši 2.000'- Kč. Darovací smlouva ze dne |7.2'20Ż0 ke
kontrole předloŽena.
Starostka obcę ve své pravomoci schválila finančnídar Sociální sluŽbě Města opočna ve výši
5.000,- Kč na náklady spojené S provozem Domova pro seniory Jitřenka v opočně. Darovací
smlouva ze dne I7 '2.2020 ke kontrole předložena.

Dokumentace k veřejným zakázkám
,,oprava místníkomunikace v obci Podbřezí"
VZMR byla zadtna v souladu se směrnici pro zadáváni zakázek malého rozsahu v souladu
s $ 6 a $ 2l9 zák. l34l2016 Sb., o zadtryáni veřejných zakázek. Nejvhodnější nabídku podala
firma STRABAG' a.s. s nabídkovou cenou 2.042534,79 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo
podepsána đne22.ll.20|9 byla na profilu zadavate|e zveřejněna dne 2'I2.20I9. Cena ve
Smlouvě o dílo souhlasí s nabídkovou cenou. Skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu
zadavatele dne 2l .9 .2020.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
agend a zjištění skutečnostínutných pro naplnění jednotlivých
předmětu a hledisek přezkoumání byly při kontľole podpůrně vyuŽity zźĺpisyze zast:tlpitelstva

K dokladování kontrolovaných
obce.
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B. zjištění ze závěrečnéhopřezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Podbřezí
nebvlv ziĺštěnvchvbv a nedostatkv.

C. PInění opatření
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjĺštěných

a) při přezkoumání hospodaření územníhocelku za předchozí roky
nebvlv ziĺštěnY chvbv a nedostatky.

b) při dflčímpřezkoumání

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.
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D. Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření obce Podbŕezíza rok 2020

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv (810 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004
sb.).
II. Při přezkoumání hospodaření obce Podbŕezí za rok 2020
se

neuvádí žádná rizĺka dle $ 10 odst.4 písm. a) zákona č.42012004 sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - obce Podbřezí

Byly zjištěny dle $

- za rok2020

10 odst. 4 písm. b) následující ukazatelę:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku

3,04 "/"

b) podíl závazkŮ na rozpočtu územního celku

5,63 "Á

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku

28,16

o

IV. Ověření poměru dluhu obce Podbŕezíkpľůměrujeho příjmů za poslední 4 ľoky
ověřili jsme poměr dluhu obce Podbřęzí k pruměru jeho příjmůza poslední 4
rozpočtovéroky podle právního předpisu upľavujícíhorozpočtovou odpovědnost.
ověření poměru dluhu k pruměru jeho příjmů za posledni 4 rozpočtovéroky podle
právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli ýběrovým
způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícíhozávěru.
Zpředložených podkladů vyplývä, Že d|uh nepřekľočil60 % pruměru jeho příjmůza
poslední 4 rozpočtové roky.

Výpočet poměru dluhu k pruměru příjmůza posledni
v Příloze č. 1 , která je nedílnou součástí této Zprźny.

4

rozpočtovéroky je uveden

ÚSC pľohlašuje,Že účetníýkazy předloŽené jako podklad pľo ověření poměru dluhu
k pruměru jeho příjmů za posledni 4 rozpočtové roky jsou deÍinitivní, úplnéa správné
a nebudou

jiŽ měněny.

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územnícelek
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Podbřezí, dne 19.01.2021
Jména a podpisy kontľoloľůzúčastněných na přezkoumání hospodaření:
Ing. Gabriela Střelęčková

kontrolor pověřený ŕizenim přezkoumání

Bc. Veronika Bittnerova
kontrolor

Pokud zde chybí něktęré podpisy kontroloru uvedených na straně 1 této Zprźny, kteří se
podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěreč,néhopřezkoumání již, členy
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dílčíhopřezkoumání
hospodaření obce Podbřezí.
Tato znráva o vÝsledku nřezkoumání:

je návrlrem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je moŽno ke zjištění v ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předáni zprávy
kontroloľovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněnim zprtĺvy se stává,
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 1 písm. d) zákona
č.42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontroloľovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontrolor pověřený ŕizenim přezkoumání můžev odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší'
s obsahem zptźxy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podbřezí o počtu 10 stľan
byla seznámena a její stejnopis pŕevzala Ester Horáková.

V kontrolovaném období územnícelek dle prohlášení statutárního zástupce
neprovozoval Žádnou hospodár'skou činnost, nemá ziizeny peněŽní fondy, nevložil
Žádné peněŽité či nepeněŽité vklady do právnických osob, nehospodařil s majetkem
státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel nájemní, pachtovni, zźstavnísmlouvu,
smlouvu o sdruŽení peněŽních pľostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani
nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval Žádnou akci, kteľá by měla povahu
veřejné zaktnky ve smyslu zákona č' 13412016 Sb., nepořídil ani nepľodal żádný
finančnímajetek'

Pivovarské nám. l245
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Doložka konveľze z moci úřední do dokumentu v lĺstĺnnépodobě
Tento dokument v listinné podobě, kteý vznikl pod pořadovým číslem135199335-24440t-Żt01Ż0134l04
převedením z dokumentu obsaženéhov datové zprávě, skládajícího se z 10 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, j ehoŽ převedením vznikl.

Autoľizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost üdajů obsaŽených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverzę byl ve shodě se záznamy Informačního
systému datoých schránek. Tato datová zprźxa s ěíslem 86368l687 byla systémem přenesenadneŻ0.0l.Ż0Żl
v 06:3l:33. Platnost datové zprtlvy byla ověřena dne 20.0l .Ż0Ż1 v 13:41.2Ż. Datová zpráva byla opatřena
elektronickou značkou' zaľučenouelektľonickou pečetízaloŹenou na ceľtifikátu pro elektľonickou pečeť
vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečetí.
Udaje o elektronické značce nebo pečeti: číslocertifikátu 01 52 A4 67, certifikát byl vydán PostSignum
QualĺfĺedcA 4,, českĺĺpošta, s.p. pro Infoľmačnísystém datových schľánek - pľodukční
prostředíMinĺsterstvo vnitľa Ceské ľepubliĘ. Elektronická značka nebo peěeť byla označena časovým
razítkem. Datum a čas 20.01.2021 13:18:18, číslokvalifikovaného ěasového razítka nebo kvalifikovaného
elektronického časovéhorazítka 0| 40 7l A4, časovérazítko bylo vydáno PostSignum QualiÍied CA 5, Česká
pošta, s.p.'
odesílaj ícídatová schránka:
Název: Královéhradecký kraj
Adresa: Pivovarské náměstí 1245lŻ,50003 Hradec Králové, CZ
ID datové schľánky: gcgbp3q
Typ uŽivatele: Spisová služba

Vstupní dokument obsažený v datové zprźlvě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým
podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne Ż0.0l'20Ż| v l3:4l:40.
Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůčizveřejněnému Seznamu zneplatněných
certifikátů vydanému k datu ŻO.0l.2O2l l2:14:08. Úaa;e o kvalifikovaném elektľonickém podpisu č. l: číslo
kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 53 3F 4B' kvalifikovaný certifikát pro elektronický
podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem sluŽeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualĺfied cA 4,
Ceská pošta, s.p. pro podepisujícíosobu Ing. Gabľiela Střelečkováo vedoucí úseku, úsek kontľoly obcí a
analýz,609' Královéhľadecký kľaj. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým
podpisem a platnost kvalifikovaného elektľonického podpisu byla ověřena dne 20'0I.202l v l3:4l:40.
Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůčizveřejněnému seznamu zneplatněných
certifikátů vydanému k datu 20'Ol.202l l2:l4:08. Úaaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo
kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 51 21 D4, kvalifikovaný certifikát pro elektronický
podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vývářejících důvěru PostSignum QualiÍied cA 4,
Ceská pošta, s.p. pro podepisujícíosobu Bc. Veľonika Bittneľová, ľefeľentka, oddělení kontľoly obcí a
analýz' 93ó' Kľálovéhľadeckýkľaj. Elektronický podpis nebyl označen časov'ým razítkem.

Vstupní dokument obsaŽený v datové zprźxě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektľonickým
podpisem a platnost kvalifikovaného elektľonického podpisu byla ověřena dne Ż0.0l.2021 v 13::4|:40.
Kvalifikovaný elektľonický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůčizveřejněnému Seznamu zneplatněných
ceľtifikátů vydanému k datu 20.01.2021 12:l4:08. Úaa;e o kvatifikovaném elektľonickém podpisu č.3: číslo
kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 51 2l D4, kvalifikovaný certifikát pro elektronický
podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified C^ 4,
Ceslcĺ pošta, s.p. pro podepisujícíosobu Bc. Veľonika Bittneľová, ľefeľentka, oddělení kontroly obcí a
analýz, 936' Kľálovéhradecký kľaj. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným

časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným
poskýovatelem. Platnost časovéhorazítka byla ověřena dne 20.0l.Ż02l v 13:4l 40. Udaje o časovémrazítku:
datum a čas 19.01.202l 15:26:30, ěíslo kvalifikovaného certifikátu pľo časovérazítko 00 B2 51 3A, časové
razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem I.cATSACA/RSA 05lŻ0l7,První ceľtĺÍikační
autorita,
4.s..

Vystavil:

oBEc PODBŘBZÍ

Pracoviště:

OBEC PoDBŘEZÍ

Podbřezí 16 dne 20.01.202|
Jméno, příjmení a podpis osoby, kteľá autorizovanou konveľzi dokumentu provedla:

ANDREA DUSKOVA

otisk úředního razítkaz
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PoznĺÍmka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrdlní evidenci doložek přístupné ąůsobem umožňujícímddlkový přístup na adľese
h

ttp s : //www.

c ze c h p o i nt.

cďov erovaci d o l ozlĺy.

