
KRAJSKY URAD JIHoČESKÝ KRAJ

EKoNoMIcKÝ oDBoR

oDDĚ le ruÍ pŘeZKUMU A METoDIKY HosPoonŘeNí ogcí
Sp. zn.: oero.pŘ 388í4/2015/hakr stejnopis č' 2

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
dne 17. záři 2015jako dí|čí přezkoumání
dne 29. února 2016jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Dolního Pootaví za rok 2015 ve smys|u
ustanovení s 42, s 53 (týká se DSo) zákona č, 12812000 Sb', o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějších
předpisů, a v sou|adu se zákonem č,.42012004Sb., opřezkoumávání hospodaření Územních samosprávných
ce|ků a dobrovo|ných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 15.7.20í5 Krajským
úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1.í.20í5 do 31.12.2015.

Přezkoumání vykonaIi:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng. Hana Masojídková

Pově řeníkp řezkoumánípodIes5ě .42012004Sb .a$4a$6zákonač, .25512012Sb .vyda !  K ra j skýúřad
Jihočeského kraje pod č. 2912015 dne 22.7.20,|5

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Helena Sosnová . předsedkyně

Jana Kohe|ová - účetní

U Zimního stadionu 1952t2,37076 České Budějovice, te|.:386 720 111,Íax:386 359 084
e-podatelna: posta@knj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

Zpráva o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

í Svazek obcí Dolní
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou ob|asti hospodaření uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona ě. 42012004 Sb',
posouzené pod|e h|edisek uvedených v $ 3 tohoto zákona,

Při posuzování jednot|ivých právních Úkonů se vychází ze znéni právních předpisů p|atných ke dni uskutečnění
tohoto úkonu.

Pod|e ustanovení $ 2 odst' 3 zákona ě. 42012004 Sb' neby|y předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje
povinnost m|čenIivosti pod|e daňového řádu.

Pos|edníkontro|ní Úkon (např. ukončenÍkontro|y na místě nebo vrácenivyŽádaných podk|adů, ukončeníprověření
námitek up|atněných ve stanovisku k návrhu zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření apod.) by| učiněn dne
29.2.2016

A' VÝs|edek dílčích přezkoumání

A.I. Ghyby a nedostatky napravené v průběhu dí|čích přezkoumáni za rok 2015

/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení s 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovenís 2 odst. 2 písm. a) nak|ádánía hosoodařenÍs maietkem ve vlastnictvíúzemního ce|ku
Porušení právního předpisu :
Zákon č. 128/2000 Sb', o obcích, ve znění pozdějšÍch předpisŮ
Ustanovení: $ 50 odsÍ' 2
Charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:
Stanovy svazku obcí neobsahovaly stanovené náleŽitosti.
Popis zjištěné chybv a nedostatku:
Kontrolou stanov Svazku obcí Dolního Pootaví ze dne 12.4.2001 a dodatku ke stanovám Svazku obcí Dolního
Pootaví ze dne 8.12.2014 bylo zjištěno 9 členŮ svazku a to Štěkeň, Jinín, osek, Třešovice, Kváskovice,
Radějovice, Čejetice, StanÍk, Řepice. Ve skutečnosÍi doŠ/o k navýŠení počtu členů svazku na 18. Nebyt
předložen dodatek stanov Svazku obcí DolnÍho Pootaví, kteý by obsahoval název a sídlo všech členŮ svazku
obcí.
Ziištěný nedostatek bvl odstraněn.
Popisp|něníopatření: Dodatek ke Stanovám SoDP ze dne 19.10.20,15 - schvá|en na va|né hromadě

SoDP dne 19'10.20,15 usnesením č,.92015

opatření bvlo splněno: Napraveno.

U Zimního stadionu 1952n,370 76 České Budějovice, te|.: 38672o 111, fax 386 359 o84
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.knj-jihocesky.cz
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A.ll. Ghyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumánÍ za rok 2015

Při přezkoumání hospodaření nebyly ziištěny chyby a nedostatky.

B. oblasti přezkoumání. u ktených nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv
pod|e ustanovení s 10 odst. 3 písm. a) zákona č,. 42012004 sb., které jsou uvedeny v členění
podIe ustanovení $ 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení s 2 odst. 1 písm. a) p|nění příimů a vÝdajů rozoočtu včetně peněŽních operací' týkajících se
rozpočtovÝch prostředků
- přezkoumán: Ano

2. Ustanovenís 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace' týkaiícíse tvorbv a pouŽití peněŽních fondů
- přezkoumán: Ano
DSo netvoří peněŽní fondy.

3. Ustanovenís 2 odst. 1 pÍsm. c) nák|ady a výnosv podnikate|ské činnosti územního ce|ku
- přezkoumán: Ano
DSo neprovozuje podnikate|skou činnost.

4. Ustanovenís 2 odst. 1 písm' d) peněŽníoperace. tÝkajícíse sdruŽených prostředků vynak|ádaných na zák|adě
sm|ouvv mezi dvěma nebo více územními ce|ky' anebo na zák|adě smlouvv s iinými právnickými nebo
fvzickými osobami
- přezkoumán: Ano
DSo neuzavře| sm|ouvu týkajícíse sdruŽených prostředků.

5. Ustanovení s 2 odst. 1 písm. e) finanční operace. týkalící se cizích zdroiů ve smys|u právních předpisů o
úÓetnictví
- přezkoumán: Ano

6.  Ustanovení 82odst . .1 písm.f lhospodaření anak|ádání sprost ředkvposkytnutými zNárodníhofonduas
da|šími prostředkv ze zahraničí poskvtnutými na základě mezinárodních smIuv
- přezkoumán: Ano

7. Ustanovenís 2 odst' 1 písm. q) vyúčtovánía vvpořádánífinančních vztahů ke státnímu rozpočtu. k rozpočtům
krajů. k rozpočtům obcí. k iiným rozpočtům, ke státním fondům a k da|ším osobám
- přezkoumán: Ano

8. Ustanovenís 2 odst. 2 písm. b) nak|ádánía hosoodařenís maietkem státu. s nímŽ hosoodaří územníce|ek
- přezkoumán: Ano
DSo neuzavře| tuto sm|ouvu.

9. Ustanovení s 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek. s výjimkou Úkonů a oostupů
přezkoumaných orqánem doh|edu pod|e zv|áštního orávního předpisu

- přezkoumán: Ano

1o. UstanovenÍ$ 2 odst. 2 písm. d) stav poh|edávek a závazků a nak|ádánís nimi
- přezkoumán: Ano

11. Ustanovení $ 2 odst. 2 písm. e) ruěení za závazkv fyzických a právnických osob
. přezkoumán: Ano
DSo neručí za závazky fyzických a právnických osob.

U Zimního stadionu ,|95212,37o76 České Budějovice, te|.: 38672o 111,Íax:386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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12.

13 .

Ustanovení$ 2 odst. 2 písm' fl zastavování movitÝch a nemovitých věcíve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
DSo nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob'

Ustanovení$ 2 odst. 2 písm. g) zřizovánívěcných břemen k maietku Územního ce|ku
- přezkoumán: Ano
DSo nezřizuje věcná břemena.

Ustanovení$ 2 odst. 2 písm. h) Účetnictvívedené územním ce|kem
- přezkoumán: Ano

Ustanovenís 9 Kontro|a nak|ádánís příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano
DSo nemá zřizenou příspěvkovou organizaci'

14.

15.

v předchozích letech

D.t.

Plnění

c.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 20í5

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obciza rok 2015 pod|e s 2 a S
3 zákona č,' 42012004 sb.

+ neby|y ziištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích
přezkoumáních, které byly již napraveny.

D.|t. 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 neby|a zjištěna Žádná závaŽná rizika, která by moh|a mít negativní dopad na
hospodaření Územního ce|ku v budoucnosti.

D.!!l. Poměrové ukazatele ziištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl poh|edávek na rozpočtu Územního ce|ku .'........ 2,17 o/o
b) podí| závazkŮ na rozpočtu územního ce|ku ...... ' . . . ' . ' . , ... 0 o/o
c) podí|zastaveného majetku na ce|kovém majetku Územního ce|ku '.. ' . ' . . .. ' . ' . , ....... 0%

Svazek obcí Do|ního Pootaví, dne 29. února 2016

U Zimního stadionu 195212,37o76 České Budějovice, te|.: 386 720 111,Íax386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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Jména a podpisy kontro|orů zúčastněných na přezkoumání hospodaření: ;:ffi**fn'ffi
:{'áŤB-áůtr'É.1iíájiff &,

lng. Hana Masojídková

kontro|or pověřený iizením přezkoumání přezkoumání

Tato zpráva o v'ýs|edku přezkoumání:

- má pouze charakter návrhu zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je

moŽné podat písemné stanovisko ve |hůtě do,15 dnů ode dne převzetí zprávy ovýsledku přezkoumání, a to

kontro|orovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamŽikem

marného up|ynutí lhůty stanovené v $ 6 odst' 1 písm. d) zákona č,. 42012004 Sb., o moŽnosti podání

písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontro|or pověřený řízením přezkoumání můŽe

v odůvodněném případě stanovit |hůtu de|ší.
- je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přiěemŽ se jeden stejnopis předává zástupci kontro|ovaného subjektu a

druhý stejnopis se zak|ádá do přís|ušného spisu.
- nedí|nou součástí zprávyje seznam přezkoumávaných písemností uvedených v pří|oze.
- s obsahem zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření dobrovo|ného svazku obcí Svazek obcí Do|ního

Pootaví o poětu 9 stran včetně pří|ohy by|a seznámena dne 29.2'2016 a její stejnopis převza|a dne

29.2.2016 He|ena Sosnová.

U Zimního stadionu 1g52t2,37o 76 České Budějovice, te|.: 38672o,|11,Íax:386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www. kraj-jihocesky'cz

í r , ,  II tuh\^ |. . . . { . - . . \ . , 7 . .
podpis kontro|ora ýověřeného řízen ím
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Předsedkyně svazku proh|aŠuje, Že v kontro|ovaném období dobrovo|ný svazek obcí:
. nehospodaři|a s majetkem státu,
- neruÓi|a svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastaví|a movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela kupní, směnnou, darovací, nájemnísm|ouvu a sm|ouvu o výpůjěce ýkajícíse nemovitého majetku,
- neuzavře|a sm|ouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, sm|ouvu o poskytnutídotace, smlouvu o převzetí
d|uhu nebo ručite|ského závazku, smlouvu o přistoupení kzávazku a sm|ouvu o sdruŽení,
- nekoupi|a ani neproda|a cenné papíry, ob|igace,
- uskutečni|a pouze veřejné zakázky ma|ého rozsahu ($ í 2 odst. 6 zák. č. 137/2006 sb.).

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst. 1 písm. b) zákona č,.42012004 Sb., povinen přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výs|edku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do í5 dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrelným Účtem v orgánech Územního celku.

Územní ce|ek je dá|e ve smys|u ustanovení $ 13 odst. 2 zákona ě,. 42012004 Sb., povinen v informacích podle
ustanovení$ í3 odst. 1 písm. b) téhoŽ zákona uvést lhůtu, ve které podá přís|uŠnému přezkoumávajícímu orgánu
pÍsemnou zprávu o p|nění přijatých opatření a v této |hůtě přís|ušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zas|at.

Nesp|něním těchto povinností se územní ce|ek dopustí správního deliktu pod|e ustanovení $ 14 odst. 1 písm. b) a
c) zákona ě. 420t2004 Sb. a za to se u|oŽí územnímu celku pod|e ustanovení S-]4 odst' 2 zákona ě. 42012004 sb.
pokuta do výše 50.000 Kč.

Helena Sosnová

předsedkyně dobrovo|ného svazku obcí

U Zimního stadionu 1952t2,37o76 České Budějovice, tel.: 386 720 111,Íax:386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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P ř í Ioha  ke  zo r ávě  o  vÝs l ed

Při přezkoumánÍ hospodaření by|v přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu
. Ná rok 2015, zveřejněn na úředních deskách a v podobě umoŽňujícídá|kový přístup u vŠech obcísvazku

v období od 7 '11, do 8.12.2014
Rozpočtová opatření

. Rozpočtové opatřeni č.2t2o15 - schvá|eno předsedkynÍ svazku dne í8.5.2015

. Rozpočtové opatřeni č,.3t2o15 - schváleno předsedkynísvazku dne 15.6.2015
Rozpočtový výhled

. Roipoetový výh|ed na roky 2014-2016 - schvá|en na Valné hromadě dne2.12.2013
Schválený rozpočet

. Ná rok 20,t5, schvá|en valnou hromadou dne 8.12.2014 jako vyrovnaný př|jmy a výdaje ve výŠi
1.306.000 Kč

Závěrečný účet
o Zarok2}14,zveřejněn na Úředních deskách a v podobě umoŽňujícídá|kový přístup u vŠech obcísvazku

v období od í.4. aó zl .+.zol5, projednán na va|né hromadě dne 27 .4.2015 s výrokem bez výhrad.
Faktura

o FD é. Fv15o4219 ze dne 26.4.2015, za roční udrŽovací pop|atek zaKEo 2015, částka 3.993 Kě
. Předpis - úÓ. doklad ě. 1504-000011 ze dne 26.4.2015
. Úhrada - výpis z účtu KB a.s. é. 1t4 obrat ze dne 6.5.2015, částka 3.993 Kč
. Účetnídok|ad č. 1505.000027 ze dne 6.5.2015

Hlavní kniha
. Zaobdobí 1212015

Hlavní kniha
o Za období812015

|nventurní soupis majetku a závazkit
o P|án inventur na rok 20,15, podpisové vzory inventarizační komise ze dne 21.12.2015
. Metodika pro č|eny inventarizačních komisí a informační povinnosti - postupy inventur a inventarizace

ze dne 10.12.2011
. |nventarizaéní zpráva za rok 2015 ze dne 221 .2016, inventurní soupis účtů ke dni 31 .12.2015

Pokladní doklad
r VPD ě' 20 ze dne 14.5.2015, za párty stany - 2 ks, částka 21'860 Kč
. Účetnídok|ad č. 15o5-oooOO2ze dne 14.5.2015 (zaÚětováni azařazení do majetku svazku na účet 028)

Příloha rozvahy
o Ke dni  31. '12.2015

Příloha rozvahy
o  Ke  dn i31 .8 .2015

Rozvaha
o Ke dni 31 .12.2015

Rozvaha
.  Ke  dn i31 .8 .2015

Úetový rozvrh
. Na rok 20'15

Úetovy rozvrh
o Na rok 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
. Ke dni 31.12.2015

Výkaz pro hodnocení p|nění rozpočtu
o Ke dni31.8.2015

Yýkazzisku a ztráty
. Ke dni31.12.2015

Výkazzisku a ztráý
o Ke dni  31.8.2015

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí
o Dodatek ke Stanoúám SoDP ze dne 19.,10.2015 - schválen na va|né hromadě SoDP dne 19.10.20í5

usnesením č.9/2015

UZimníhostadionu 1g52l2,37o76ČeskéBudějovice,te|.:38672o 111,fax386359084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz' www.kraj-jihocesky.cz
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Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí
r Stanovy Svazku obcí Do|ního Pootaví ze dne 12.4.2001- zakládajícími obcemijsou: Štěken, Jinín, osek,

TřeŠovice, Kváskovice, Radějovice, Čejetice, Slaník, Řepice
Smlouvy a da|ší materiály k poskytnutým účelovým dotacím

. Neinvestiční úče|ová dotace z MPSV na financování projektu ''Profesioná|ní personá| = Kva|itnís|uŽba.'
ze dne 18.5.2015 ve výŠi 344.188'30 Kě (7.část dotace)

r Příjem na po|oŽku 4116 - ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu UZ 33x 13233'
evropský podí| ve výši 292.560,05 Kč (nástroj 33' zdroj 5), národní podí| ve výŠi 51 .628,25 Kč (nástroj 33,
zdroj 1)

o Příjem . výpis z účtu Čt{g e.o obrat ze dne í9.5.2015, částka 344.188,30 Kč, úě. 1505-000019 ze dne
19.5.2015

Smlouvy a další materiály k poskytnutým úěelovým dotacím
. Sm|ouva o poskytnutí úče|ové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015

č. sDo/oREGl466l15 ze dne 29.10.2015 na akci ,'obnova obecních budov, veřejného osvět|ení a
poradenská činnost v SoDP -dt7,' - ce|ková částka 670.000 Kě, - z toho investiění dotace (úěe|ový znak
711) ve výši 217.894 Kč a neinvestiční dotace (úče|ový znak710) ve výši 452'106 Kč - činí max.70o/o
z ce|kových uznate|ných nák|adů akce'

o Průvodní dopis k návrhu sm|ouvy ze dne 26J0.2015. neinvestiční dotace příjem po|oŽka 4122Uz710,
čerpání 5xxxUZ710

o investičnídotace příjem po|oŽka 4222Uz711, éerpání po|oŽka 6vxUZ71,|
o Příjem - výpis z Účtu KB a.s. č.1/1 obrat ze dne 11.11.2015' částka 670'000 Kč, úč. dok|ad ě. 1511-000042

ze dne 11 .11 .2015 (po|oŽka 4122 . částka 452.106 Kč, po|oŽka 4222- částka 217 .894 Kě)
. Čerpání např. investičnídotace:
o FD č.98-20,t5 ze dne 30,11.2015' za e|ektroinsta|ační práce, obnova veřejného.osvět|ení obce osek,

částka 109.353 Kč
o Předpis - úč. dok|ad č. 15í2-000013 ze dne3.12.2015
.  Úhrada-výpiszúčtu KBa.s .  č.12obratzedne 3 '12.2015,  Úč. dok|adč' 1512-000023zedne3'12 '2015

na Účet 042 (částka 76.547 Kč s UZ 71í, v|astní podí| obce osek ve výši 32.806 Kč)
o Převod na účet 021 - Úě. dok|ad č. 15-801-00279 ze dne 3.12.2015
o Bezúp|atný převod z DSo na obec osek - úč. dok|ad č. í 512-000071 ze dne 3.12.2015
. Sm|ouva o bezúp|atném převodu movitých věcí ze dne7.12.20í5 mezi DSo Do|ního Pootavía obcíosek,

předmět sm|ouvy: bezúplatný převod 13 ks sodíkových svítide| Phi|ips Malaga 70W včetně kabe|ového
vedení, pořizovacíhodnota 109.353 Kč - sm|ouva projednána na Va|né hromadě dne7.,|2.2015.

o VyÚětování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2015 ze dne 11'1.2016 - celkové
nák|ady akce: 957.145 Kč

Dokumentace k veřejn ý m zakázkám
o Veřejná zakázka ma|ého rozsahu na akci ''obnova obecních budov, veřejného osvět|ení a poradenská

činnost v SoDP - e|ektroinsta|aění práce a dodávka e|ektromateriá|u na Vo
o Zápis z jednání rady SoDP ze dne 25.6'2015. schvá|ení 3 dodavate|ů (usnesení č.112015) a schvá|ení

hodnotícího kritéria pro výběr nejvýhodnějŠí nabídky (usnesení é.212015)
o Výzva k podání cenové nabídky ze dne 26.6.2015 3 dodavate|ům.
o Předání nabídek od 3 firem - Elektrobyt Šteren , ELSTAV sTRAKoNlcE, Jan Lukeš Katovice
o Zápis z jednání rady SoDP ze dne 12.7.2015 - jmenování komise pro otevírání obá|ek a hodnocení

nabídek (usnesen í č,41201 5).
o Protoko| o jednání hodnotící komise ze dne 12.7.2015.
. Schvá|ení zhotovite|e s nejniŽŠí cenovou nabídkou na akci na jednání rady dne 12.72015 - firma

E|ektrobyt Šteren: částka 492'014 Kč bez DPH (595.339 Kč včetně DPH)
o Uzavřena sm|ouva o dí|o dne 12.7.2015 mezi objednate|em DSo Do|ního Pootaví a zhotovite|em Bohumi|

Vachta - E|ektrobyt Štěkeň, předmět p|nění: .,obnova obecních budov, veřejného osvětlení a poradenská
činnost v SoDP.', cena díla: 595.339 Kč včetně DPH

Vnitřní předpis a směrnice
o Dodatek č.1 k vnitřníorganizaěnísměrnici Svazku obcí Do|ního Pootavíze dne 8.4.2013 - bod 6 - rozpoěet

DSo a rozpoětová opatření
Vnitřní předpis a směrnice

o Vnitřnísměrnice o postupu zadáváni veřejných zakázekě.112014 účinná od 1.5.2014
Vnitřní předpis a směrnice

o Vnitřní směrnice pro vedení Účetnictví' finanční kontro|a, rozpočtová pravid|a s Účinností od í8.9.2007'
dodatek č.1 k vnitřní organizaění směrnici ze dne 8.4.2013
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Stránka 8



Záplsy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
o Zápis zva|né hromady ze dne 19.í 0.2015 - usnesení ě. 912015: schvá|ení Dodatku ke stanovám SoDP

ze dne 12.4'2001, kterým by|a dop|něna ě|enská zák|adna obcí a síd|o svazku d|e skutečného stavu'
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

o Zápis z valné hromady ze dne 8.12'2014 - schvá|ení rozpočtu na rok 2015
. Zápis z valné hromady ze dne 27.4.2015 - projednání závěrečného účtu za rok 2014, schvá|ení účetní

závěrky za rok2014
o Zápis z jednánÍ rady svazku ze dne 25.6.2015 - rada svazku bere na vědomí rozpočtové opatření é.2 a 3

Protoko| o schválení účetní závěrky
o Datum schvá|ení Účetní závěrky na va|né hromadě svazku dne 27.4.2015
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