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 63320/2021/jahol
číslo jednací:

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí regionu Pomalší,
IČO 62536443

Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
od 02.12.2021 do 16.12.2021 jako dílčí přezkoumání,
od 17.05.2022 do 22.05.2022 jako konečné přezkoumání.
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí regionu Pomalší za rok
2021 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) 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
22.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Přezkoumání vykonala:
-

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc. Dana Berková

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. 301/2021/OEKO-PŘ dne 13.07.2021.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných
opatření, vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky, s využitím
doporučeného postupu Ministerstvem financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, a to
z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání poskytli součinnost:

Marek Prokeš - předseda
Bc. Lenka Petrová - účetní
Ing. Miroslav Slinták - sekretář
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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, a to kontrola výše příspěvků obcí pro r. 2021, byl učiněn dne 22.05.2022.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.

Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

A.II.

Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumání nebo zjištěné při konečném
přezkoumání za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky.

B.

Oblasti přezkoumání,
a nedostatky

u

kterých

nebyly

zjištěny

chyby

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. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
DSO netvoří peněžní fondy.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
DSO neúčtuje o hospodářské činnosti.
4. 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
DSO neuzavřel smlouvu týkající se sdružených prostředků.
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
- přezkoumán: Ano
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6. 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
7. 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
V přezkoumávaném období obdržel svazek obcí dotaci ve výši 3.250.728,52 Kč z fondu MŽP na
kompostéry, dále finanční prostředky z programu Interreg , který byl zahájen již v roce 2018.
Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním kapacitám a nízké vnímané rizikovosti
daného předmětu nebyl předmět přezkoumání podroben detailnímu prověřování. Detailní prověření
tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikovosti v příštích
obdobích. V rámci základního posouzení předmětu nebyly shledány chyby a nedostatky.
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní
celek
- přezkoumán: Ano
DSO nehospodaří s majetkem státu.
10. 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
V přezkoumávaném období bylo realizováno zadávací řízení na veřejnou zakázku zadávanou
zjednodušeným podlimitním řízením dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, o přepokládané
hodnotě 3.731.800,00 Kč
Vzhledem k mimořádným okolnostem a omezeným pracovním kapacitám nebyl předmět přezkoumání
podroben detailnímu prověřování. Detailní prověření tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno
v závislosti na posouzení jeho rizikovosti v příštích obdobích. V rámci základního posouzení předmětu
nebyly shledány chyby a nedostatky.
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
DSO neeviduje žádné dlouhodobé pohledávky. K 31.12.2021 byla evidována jedna krátkodobá
pohledávka na účtu 373 - krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 150.000,00 Kč, která byla
vyúčtována dne 16.02.2022.
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
DSO neručí za závazky fyzických a právnických osob.
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
DSO nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob.
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
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C.

Plnění opatření k
v předchozích letech

odstranění

nedostatků

C.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

zjištěných

byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku
a závazků.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou inventarizace účtu 451 - Dlouhodobé úvěry bylo zjištěno : dle Rozvahy ke dni 31.12.2020 zjištěny
účetní stav - 10.622.472,34 Kč, zjištěný skutečný stav, uvedený v příloze (dokladová inventarizace)
Smlouvou o úvěru u Komerční banky a.s., ze dne 4. 10. 2017 poskytnut úvěr ve výši 11.050.000 Kč za
účelem financování projektu "ATCZ41 GrenzRad" a výpisem z úvěrového účtu K.B. a.s., za období
31.01.2020 - 31.12.2020 s konečným zůstatkem 11.050.000,00 Kč, inventarizační rozdíl činí 427.527,66 Kč,
který však nebyl účetní jednotkou vyúčtován do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav
majetku a závazků.
Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Název opatření:
Opatření splněno dne:
Popis plnění opatření:

Shromáždění starostů ze dne 11.05.2021
31.12.2021
Při inventarizaci za r. 2021 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Opatření bylo splněno: Napraveno.
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D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

D.I.

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2021 podle § 2 a § 3
zákona č. 420/2004 Sb.

 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
D.II.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.
D.III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ....................................................... 0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................................ 6,55 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku .......................... 0 %
D.IV.

Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění
S návrhem rozpočtu na rozpočtový rok je veřejná instituce povinna zveřejnit informace o schváleném
rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném nebo
skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.
Vyhotovení zprávy:
České Budějovice, dne: 22.05.2022

Jméno a podpis kontrolorky zúčastněné na přezkoumání hospodaření:
Bc. Dana Berková
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Podpis - podepsáno zaručeným elektronickým podpisem

Tato zpráva o výsledku 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. 420/2004 Sb., o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním.
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je seznam dokladů a jiných materiálů
využitých při přezkoumání.
za den předání návrhu zprávy je považován den dodání návrhu zprávy do datového schránky
územního celku.
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Doklady a jiné materiály využité při přezkoumání:
Návrh rozpočtu
• Návrh rozpočtu na r. 2021 projednán na shromáždění starostů dne 15.12.2020, zveřejněn na
internetových
stránkách
svazku
od
25.11.2020
dosud
ověřeno
na
https://www.pomalsi.cz/www/smopomalsi/fs/navrh-rozpoctu-smo-2021.pdf, přístup k internetu dne
06.12.2021, doložen PrtSc obrazovky
Rozpočtová opatření
• Pověření k provádění rozpočtových opatření ze dne 11.12.2018, předseda svazku - schvalování
rozpočtových změn do výše 200.000,00 Kč nad rámec závazného ukazatele, v oblasti příjmů bez
omezení, 200.000,00 Kč - 500.000,00 Kč - RO schvaluje rada svazku
• Do termínu dílčího přezkumu schváleno 5 RO:
• RO č. 1 schválené předsedou svazku dne 20.01.2021, zveřejněno od 20.01.2021
• RO č. 3 schválené předsedou svazku dne 01.08.2021, zveřejněno od 01.08.2021
• RO č. 5 schválené předsedou svazku dne 05.10.2021, zveřejněno od 05.10.2021
• Schválená
RO
zveřejněna
na
internetových
stránkách
svazku,
ověřeno
na
https://www.pomalsi.cz/smo-pomalsi/uredni-deska/rozpocet-smo-pomalsi/rozpocet-smo-pomalsi2021/, přístup z internetu dne 06.12.2021.
Schválený rozpočet
• Rozpočet na r. 2021 schválen shromážděním starostů dne 15.12.2020
• rozpočet schválen na paragrafy a položky, P - 10.600.025,00 Kč, V – 425.500,00 Kč
• zveřejněn
na
internetových
stránkách
svazku
od
15.12.2020,
ověřeno
na
https://www.pomalsi.cz/www/smopomalsi/fs/rozpocet-smo-2021546225852.pdf, přístup z internetu
dne 06.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu
• Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2024, schválen shromážděním starostů dne 15.12.2020
• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách svazku od 25.11.2020
dosud – ověřeno na https://www.pomalsi.cz/www/smopomalsi/fs/navrh-rozpoctu-smo-2021.pdf,
přístup k internetu dne 06.12.2021, doložen PrtSc obrazovky
• Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách svazku
od 15.12.2020, ověřeno na https://www.pomalsi.cz/www/smopomalsi/fs/rozpoctovy-vyhled.pdf,
přístup z internetu dne 06.12.2021
• Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2022 - zveřejnění návrhu SVR a jeho schválení bylo
předmětem přezkoumání v předchozích letech
Závěrečný účet
• Návrh závěrečného účtu zveřejněn na internetových stránkách svazku od 13.04.2021do 12.05.2021–
doložen PrtSc obrazovky, projednán a schválen na jednání shromáždění starostů dne 11.05.2021,
s výrokem bez výhrad.
• Úplné znění schváleného závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku PH zveřejněno na
internetových stránkách svazku, ověřeno na https://www.pomalsi.cz/smo-pomalsi/urednideska/zaverecny-ucet-smo-pomalsi/, přístup z internetu dne 06.12.2021
Faktura
• Faktury vydané
• Fa č. 21-002-00008 ze dne 08.02.2021 na členský příspěvek v částce 218.460,00 Kč, odběratel
město Kaplice, IČO 002 45 941, splatnost faktury 08.03.2021
• předpis pohledávky – účetní doklad č. 21-002-00008 ze dne 31.01.2021
• úhrada – BV č. 15 (KB, a.s.) – obrat ve výši 218.460,00 Kč ze dne 22.02.2021
• zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 21-803-00015 ze dne 22.02.2021, transakce č. 1
•
•
•
•
•

Fa č. 21-002-00043 ze dne 08.02.2021 na kalendář Pomalší v částce 12.698,30 Kč, odběratel obec
Vidov, IČO 005 81 917, splatnost faktury 08.03.2021
předpis pohledávky – účetní doklad č. 21-002-00043 ze dne 31.01.2021
úhrada – BV č. 11 (KB, a.s.) – obrat ve výši 12.698,30 Kč ze dne 15.02.2021
zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 21-803-00011 ze dne 15.02.2021, transakce č. 2
Fa č. 21-002-00058 ze dne 21.10.2021 na podíl obce - realizace projektu kompostéry Pomalší...
v částce 233.546,90 Kč, odběratel obec Svatý Jan nad Malší, IČO 002 45 488, splatnost faktury
04.11.2021
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•
•
•

předpis pohledávky – účetní doklad č. 21-002-00058 ze dne 21.10.2021
úhrada – BV č. 56 (KB, a.s.) – obrat ve výši 233.546,90 Kč ze dne 04.11.2021
zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 21-803-00056 ze dne 04.11.2021, transakce č. 2

•
•

Faktury přijaté
Fa č. 210100244 ze dne 14.05.2021 na výkon zadavatelských činností k projektu Pomalší kompostéry v částce 48.400,00 Kč, dodavatel Odpady - Jih, spol. s r.o., České Budějovice, IČO 077
56 704, splatnost faktury 28.05.2021
předpis závazku – účetní doklad č. 21-001-00013 ze dne 01.06.2021
úhrada – BV č. 37 (KB, a.s.) – obrat ve výši 48.400,00 Kč ze dne 01.07.2021
zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 21-803-00037 ze dne 01.07.2021, transakce č. 1

•
•
•
•

Fa č. 210100089 ze dne 31.08.2021 na opravu štěpkovače v částce 33.753,00 Kč, dodavatel
Spintech s.r.o., Chvalšiny, IČO 281 56 773, splatnost faktury 14.09.2021
• předpis závazku – účetní doklad č. 21-001-00016 ze dne 31.08.2021
• úhrada – BV č. 44 (KB, a.s.) – obrat ve výši 33.753,00 Kč ze dne 03.09.2021
• zaúčtování úhrady – účetní doklad č. 21-803-00044 ze dne 03.09.2021
• Jedna přezkoumávaná faktura uhrazena po lhůtě splatnosti, penále neúčtováno.
Hlavní kniha
• K 31.10.2021
• K 31.12.2021
Inventurní soupis majetku a závazků
• - směrnice o inventarizace - plán inventur ze dne 01.12.2021
• - inventarizační zpráva za r. 2021 ze dne 01.02.2022
• - inventarizace účtů k 31.12.2021 (kontrola zjištěných stavů se stavy vykázanými v hlavní knize
k 31.12.2021), účty: 022, 028, 082, 231, 403, 451
Kniha došlých faktur
• Za období r. 2021
• pořadová čísla 21-001-00001 - 21-001-00020
• Celkový finanční objem - 270.260,64 Kč, přezkoumaný vzorek v částce 82.153,00 Kč
Kniha odeslaných faktur
• Za období r. 2021
• pořadová čísla 21-002-00001 - 21-002-00060
• Celkový finanční objem - 2.161.842,41 Kč, přezkoumaný vzorek v částce464.705,20 Kč
Pokladní kniha (deník)
• Účetní jednotka nepřijímá ani nerealizuje platby v hotovosti.
Příloha rozvahy
• K 31.10.2021
• K 31.12.2021
Rozvaha
• K 31.10.2021
• K 31.12.2021
Účtový rozvrh
• Platný pro r. 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• Výkaz FIN 2-12M k 31.10.2021
• Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2021
Výkaz zisku a ztráty
• K 31.10.2021
• K 31.12.2021
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí
• stanovy svazku měst a obcí regionu Pomalší ze dne 24.02.2015
Darovací smlouvy
• Darovací smlouva ze dne 30.08.2021
• obdarovaný - obec Římov, IČO 002 45 402
• předmět daru - finanční dar ve výši 3.000,00 Kč na podporu benefiční akce Římovský běh pro úsměv
• poskytnutí daru schváleno na jednání shromáždění starostů dne 24.08.2021
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• úhrada - BV (KB, a.s.) č. 43 - obrat ve výši 3.000,00 Kč ze dne 31.08.2021
• zaúčtování úhrady - účetní doklad č. 21-803-00043 ze dne 31.08.2021
• účetní doklad č. 21-007-00010 ze dne 17.12.2021 - oprava účtování
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
• Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SMO Pomalší na rok 2021 ze dne 22.02.2021
• Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 25.05.2021
• příjemce dotace - Novohradsko - Doudlabsko, z.s., Trhové Sviny, IČO 625 36 443
• výše dotace - 150.000,00 Kč
• účel dotace - činnost svazku
• časové užití dotace - 11.05.2021 - 31.12.2021
• vyúčtování dotace - 31.01.2022
• schválení poskytnutí dotace - zápis z jednání shromáždění starostů ze dne 11.05.2021
• smlouva zveřejněna na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 31.05.2021 doložen PrtSc obrazovky
• poskytnutí dotace - BV (KB, a.s.) č. 35, obrat ve výši 150.000,00 Kč ze dne 29.06.2021
• účetní doklad č. 21-803-00035 ze dne 29.06.2021
• Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace ze dne 31.01.2022
• účetní doklad č. 22-007-00001 ze dne 16.02.2022
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
• Kupní smlouva ze dne 14.05.2021
• předmět smlouvy - "Pomalší - kompostéry - 3. etapa, kontejnery na textil"
• prodávající - MEVA-TEC, s.r.o., Roudnice nad Labem
• kupní cena - 3.705.650,00 Kč bez DPH, 4.483.836,50 Kč včetně DPH
• Fa č. 3210001395 ze dne 12.11.2021 v celkové částce 4.483.836,50 Kč včetně DPH, dodavatel
MEVA-TEC s.r.o., Roudnice nad Labem, IČO 627 42 051
Smlouvy o věcných břemenech
• V přezkoumávaném období nebyla uzavřena žádná smlouva o zřízení věcného břemene.
Smlouvy ostatní
• Smlouva o provozování rozhledny ze dne 26.05.2021
• předmět smlouvy - rozhledna na hradišťském vrchu u Kaplice na pozemku parc. č. 2421/33 v k.ú.
Hradiště u Kaplice
• provozovatel - město Kaplice
• závazek provozovatele - zajištění pravidelné kontroly a provozuschopnosti komunikací, schodiště
a vyhlídkové plošiny v průběhu otvírací doby rozhledny, zajištění provádění údržby a úpravy prostor
rozhledny
• bez náhrady
• smlouva uzavřena na dobu neurčitou
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• Informace o přijatých opatřeních doručena na KÚ dne 24.05.2021, lhůta pro podání zprávy do
31.05.2021.
Vnitřní předpis a směrnice
• Vnitřní směrnice č. 1/2015 Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu Svazku měst a obcí regionu Pomalší s účinností od 05.07.2015
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
• Zápis z jednání shromáždění starostů ze dne 11.12.2018 - pověření k provádění rozpočtových
opatření
• Zápis z jednání shromáždění starostů ze dne 11.05.2021 - schválení závěrečného účtu, účetní
závěrky, schválení fin. příspěvku ve výši 150.000,00 Kč
• Zápis z jednání shromáždění starostů ze dne 15.12.2020 - schválení rozpočtu, střednědobého
výhledu rozpočtu, schválení výše příspěvků pro r. 2021
• Zápis z jednání shromáždění starostů ze dne 24.08.2021 - schválení poskytnutí peněžního daru
Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• Zpráva o plnění přijatých opatření doručena na KÚ dne 24.05.2021.
Tabulka - výše příspěvků pro r. 2021
• výše příspěvků pro r. 2021 schválena na jednání shromáždění starostů dne 15.12.2020
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Účetní
•
•
•
•

Sp. zn.: OEKO-PŘ 63320/2021/jahol
závěrka
Schválena shromážděním starostů dne 11.05.2021
Protokol o schválení účetní závěrky k 31.12.2020 ze dne 12.07.2021
Stavová zpráva odeslána do CSÚIS dne 12.07.2021
Převod výsledku hospodaření - účetní doklad č.21-007-00003 ze dne 11.05.2021
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