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PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
obce studnice
lč: 00270989
přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

září 2016 jako dílčípřezkoumání
21. dubna 2017 jako konečnépřezkoumání
27 ,

Přezkoumání hospodaření obce Studnice za r.2016 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se
DSO) zélkona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů a v souladu se zákonem
č.42012004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územníchsamosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů a bylo zahájeno dne 20. 7.2016
Krajským úřadem Pardubického kraje doručenímpísemnéhooznámení.

Přezkoumané období od 1. 1.2016do

3l. l2.2016.

1. Dílčípřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Studnice dne 21.9.20t6.
2. Konečnépřezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Studnice dne 21.4.2017,
Přezkoumání vykonaly:

-

kontrolor pověřený řízenim přezkoumání: Ing. Ivana Bednaříková
kontroloři:
- Helena Lacušová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § 4 a §6 zákona č. 25512012
Sb. vydal Krajslcý úřad Pardubického kraje dne 4. 7.2016.

Přezkoumání bylo vykonáno výběroým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ondřej Dopita - starosta obce
pavel Janáček - místostarosta obce
Markéta Beňová - účetníobce
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předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodařeni uvedené v § 2 odst.
a 2 zákona č. 42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

1

Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znéníprávních předpisů

platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se vaahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 2|. 4.2017

A.
A.I.

.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání
Chyby a nedostatky napravenó v průběhu dílčíchpřezkoumáníza2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II.

Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.

Oblasti přezkoumání. u kteďch neby|y ziištěnv chybv a nedostatkv

podle ustanovení § 10 odst, 3 písm. a) zdkonaě. 42012004 Sb., které jsou uvedeny v
členěnípodle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příimů a výdaiů rozpočtu včetně peněžních operací.
týkaj ícíchse rozpočtových prostředků
- přezkoumán:

Ano

z. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace. týkaiícíse tvorby a použitípeněžních
fondů
- přezkoumán:
J.

Ustanovení § 2 odst.
- přezkoumán:

4.

6.
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7.
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Ano

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky posk}tnutýrrni z
Národního fondu a s dalšímiprostředkv ze zahraničíposkytnutými na základě
mezinárodních smluv
- přezkoumán:

i

písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finančníoperace. týkajícíse cizich zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví
- přezkoumá,n:

i

1

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžníoperace. týkajícíse sdružených orostředků
vynakládaných na základě smlouvv mezi dvěma nebo více územnímicelky. anebo na
základě smlouv.y s jinými právnickými nebo fyzickÝmi osobami
- přezkoumán:

5.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtovánía v.vpořádání finančníchváahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtůmkrajů. k rozpočtůmobcí. k jiným rozpočtům. ke státním fondům a
k dalšímosobám

- přezkoumán:

8.

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
- přezkoumán:

9.

Ano

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodařeni s majetkem státu. s nímž
hospodaří územnícelek
- přezkoumán:

Ano

10. Ustanovení § 2 odst, 2 písm. c) zadávání a uskutečňováníveřejných zakázek. s

výjimkou

úkonůa postupů přezkoumaných oreánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán:
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1.

Ano

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán:

Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručeníza závazky
- přezkoumán:
13,

§zických

a

právnických osob

Ano

ustanovení § 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob

- přezkoumán:

Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku
- přezkoumán:

Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictvívedené územnímcelkem
- přezkoumán:

Ano

16, Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán:

c.
C.I.

Ano

plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech
Při přezkoumání hospodaření územníhocelku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.
D.I.
+

Závěr z př§Zkoumání hospodaření za rok 2016

Při

přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle § 2 a §

3

zžlkona č.

42012004 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 územníhocelku
v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
12,19 Yo
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
......2,I1oÁ
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ............ 0 %
a)

Studnice dne 22. dubna2al7
Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

Ing. Ivana Bednaříková

kontrolor pověřený íizenim přezkoumání

-

-

přezkoumání

Tato zpráva o vÝsledku nřezkoumání:

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy

kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zptávy se stává
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d)
zékona ě,420l20a4 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému
řizením přezkoumání. Kontrolor pověřený íizenim přezkoumáni m:ůžev odůvodněném
případě stanovit lhůtu delší,
se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přiěemž se jeden stejnopis předává statutárnímu
zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zak|ádá do příslušnéhospisu
Kraj ského úřadu Pardubického kraj e,
při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem
0 požadavků dle zákona č, 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které
byly vyíízenyv zákonné lhůtě,
nedílnou součástízptávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených
v příloze,
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Studnice o počtu 10 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal starosta obce Ondřej Dopita.

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupcri ÚSC nehospodařil

s majetkem

státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek, neuzavřel směnnou, darovací a smlouvu o výpůjčcetýkqíci se nemovitého
majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského
závazku, smlouvu o přistoupeníkzávazku a smloul,rr o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné

papiry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého
rozsahu.
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Poučení:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona ě. 42al2004 Sb,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závéreéným úětem vorgánech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zélkona č. 42aD004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této
lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaď'at
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí správního deliktu podle ustanovení
§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona é. 42012004 Sb. a za to se uložíúzemnímucelku
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona ě. 42012004 Sb, pokuta do výše 50.000 Kč.

Ondřej Dopita
starosta obce

pavel Janáček
místostarosta obce

Ondřej Dopita
starosta obce

podpis starosťJ
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podpis místostarosty obce

--?/
,L,,',?r,
--z
podpis staroff"obce
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok

2016.

označení všech dokladů a jinÝch materiálů v},užitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

o

zveřejněn na úřednídesce i způsobem umožňujícímdálkoý přístup od 13. 11. 2015
do 30. Ll.2015

Rozpočtová opatření
o č. 1, schváleno usnesením ZO ze dne
o č.2, schváleno usnesením ZO ze dne

o
o
o
.
o
.
o
o
.
o
o

I.2016
1. 3.2arc

21 .

č. 3, schváleno starostou obce dne 4. 4.2016, na vědomí ZO dne 5. 5.2016
ě.4, schváleno usnesením ZO ze dne 5. 5.2016
č, 5, schváleno usnesením ZO ze dne23,6.2016
ě. 6, schváleno starostou obce dne 4. 7 . 2aI6" na vědomí ZO dne 1 . 9. 2016
ě. 7 , schváleno starostou obce dne 1. 8. 2016, na vědomi ZO dne I. 9. 2016
č.8, schváleno usnesením ZO ze dne 1. 9.2016
č. 9, schváleno usnesením ZO ze dne 6. I0.2016

č. i0, schváleno usnesením ZO ze drre24.11.2016
č. 11, schváleno usnesením ZO ze dne 19. 12.2aI6

změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-I2 M
ke dni 3I. 12. 2016 ve schválené výši.
Usnesením ZO ze dne 17. I2. 2014 bylo schváleno pověření starosty obce ke
schvalování rozpočtových opatření.

Schválený rozpočet
Rozpočet na r. 2a15 byl schválen usnesením ZO ze dne l6, 12.2015 jako vyrovnaný v
příjmové i výdajové části ve wši7.377.000,- Kč.
o Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fín 2-I2 M ve
schválené výši.

.

Závérečnýúčet

o

zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícímdálkový přístup od 13. 4.2016 do
28. 4. 2016, projednan vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.
2015 a schválen usnesením ZO ze dne 5. 5.2016 bez ýhrad

Bankovní vYpis
. Bankovní výpisy KB 8828531/0100 za čeryenec - srpen včetně úětování pod č. řadou
110112 - Il0l42
e Bankovní výpisy ČNB q+-Zz1753t/0710 v č. řadě 1 - 18 včetně úětovénípodč. řadou
12000l -I200I7

o

Zůstatky ke dni 31, 8. 2016 a31.12.2016 souhlasí na rozvahoý úěet231 k darrému
datu.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
. ze dne 5. 11.2014 - pokladní

Evidence poplatků
o Předpis poplatku ze psů azasyoz TKO na r.2016 zaúčtován dokladem č. 610003 ze
dne4.1.2016,
o Evidence dle jednotlivých poplatníkůbyIazavedena. v knize pohledávek.

Faktura

o
.

došléfaktury za červenec - srpen včetně účtovánípředpisů 710093 - 710122
vydané faktury k 31. 8. 2016včetně účtovánípředpisů pod ě. řadou 810001 -810008

Inventurní soupis majetku a záv azktl
o Plán inventur sestaven dne 24. 11.2016, vč. jmenováru členůinv. komisí.
o Proškolení členůinventarizační komise proběhlo dne 27. 11. 2016.
o Inventarizace proběhla ve dnech 2. l, 2017 - 9. 1. 2017 .
o Inventurní soupisy se stavem ke dni 3I. 12.2016.
o Inventaňzačni zpráva vyhotovena dne 20. l. 2017 - inventarizačni rozdíly zjištěny
nebyly.

Kniha došlých faktur

o

vedena programem

TzuADA v č. řadě 360000l - 3600122

Kniha odeslaných faktur

o

vedenaprogramem v č. řadě 3600001 - 3600008
Mzdová agenda
. vedeno programem MIjNIS

Odměňování členůzastupitelstva
o schváleno usnesením ZO dne 5. l1.2014 - ověřeno na mzdové listy za leden - červen

20l6

pokladní doklad

.

za období 07 a0812016 - pokladní doklady č. 16000210 - č. 16000284 s oznaěením P
@říjem) a V (výdej), vč. zaúčtovánídoklademč.4I02I0 - 410284

Pokladní kniha (deník)

.

o
o

za období 07 a 0812016 - vedena programem Triada a ručně

Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladní knize ke dni 31. 8. 2015 souhlasil se
zůstatkem rozvahového účtu26l.
Rozvahový účet261 vykazoval ke dni 3 1 . 12.2016 nulový zůstatek - bez rozdílů,

Příloha rozlaby

o

Ke dni

3

1

.

8.2016 a 3I. 12.2016

Rozvaha
o Ke dni 3l. 8. 2016 - hospodářský výsledek roku 2015 přeúčtován nauěet432
o Ke dni 31 . 12.20|6
účetnídoklad
o úěetnídoklady 610019 -610028 předpisy, vyúčtovánídotace, zaŤazeni a vyřazeni
majetku

l
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o
o

účetnídoklady 920007 -920011 opravné doklady
úěetnídoklad ze dne 1. 8, 2016 pod č. 790008 - předpis mezdzasrpen20|6

ÚrtovY rozvrh

o

sestavený pro

r.2016

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o Fin 2-12M sestavený ke dni 31. 8. 2016 a31. 12.2016
Výkaz zisku aztráty
o Ke dni 3l. 8.2016 - Daňové pfiznáni DPPO zarok 2015 proúčtovánona položku

o

1122 a 5365

Ke dni

Dohody
o DPP
o DPP
o DPP
o DPP
o DPP
o DPP
o DPP

31

.12.2016

o provedení práce

zedne l. 8. 20l6do31. 8.2016
ze dne 1,6.2016 do 30. 6.2016
zedne2.5.2016 do 31. 5.2aI6
ze dne 30. 12.2015 do 30. 1 1 .2016
ze dne 1 . 10. 2016 - technické a otganizaění zajištění voleb
ze dne 1 . 10. 20l 6 - příprava a úklid volební místnosti
ze dne 1. 10. 2016 - obálkové aroznáškavolebních lístků

Pracovní smlouly včetně platových ýměrů
Pracovní smlouva ze dne 29. 4.2016 na dobu určitou včetně určeníplatu v souladu
nařizením vlády 56412006 Sb a dodatek ě. 7 ze dne 29.7.2016
o Pracovní smlouva ze dne 29. 4.2016 na dobu určitou věetně určeníplatu v souladu

o

s

s

naŤízenimvlády 56412006 Sb a dodatek č. 1 ze dne 29. 7. 2016

Smlouly

o
o

o

a dalšímateriály k poskytnutým účetovýmdotacím

Usnesením ZO ze dne 21. I.2015 byly schváleny zásady o poskytnutí finančních
prostředků z rozpoětu obce Studnice.
Na zil<ladě žádosti o grant ze dne 2. 5. 2016 bylo schváleno ZO dne 5. 5. 2016
poskýnutí grantu pro příjemce: Studničáci, z. s. ve výši 2.000,- Kč na akci Kácení
máje dne 28. 5. 2016. Smlouva o poskytnutí grantu uzavřena dne 16. 5. 2016,
vyúětování do 30. 6,2016, vyúčtovánodne 29. 6.2076, čerpáno v plné výši.
Na základě žádosti o grant ze dne 21. 6.2016 bylo schváleno ZO dne 23. 6. 2016
poskytnutí grantu pro příjemce: Studničáci, z. s. ve výši 2.0a0,- Kč na akci 6.
přehlídka tanečníchsouborů česká beseda v Lukavici u Letohradu 18. 6. 2016.
Smlouva o poskytnutí grantu uzavřena dne 18. 6. 2016. vyúčtovánído 30. 10. 2016,
vyúčtováno dne 15. 10.2016, čerpáno v plné výši.

Smlouvy a dalšímateriály k přijafým účelovýmdotacím
o neinvestičnídotace pk v rámci pov na akci "oprava místníchkomunikací" (pol.
4122) - nazákladě Smlouvy o poskytnutí dotace ě. OŽPZ|I6|220I2 ze dne 19. 5.2016
bylo posky,tnuto ve výši 50% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v r.2016,
max. však ve výši 100,000,- Kč, vyúčtovánído 3l. 12,2016, vyúčtovánodne22.9,
2016, čerpáno v plné výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesenimZO ze dne 5. 5.
2016.
l
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investiční dotace PK na akci "Rekonstrukce objektu čp. 163 Studnice, 1. etapa" (pol.
4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č, ON16l22593 ze dne 20. 5, 2016
bylo poskytnuto ve výši 57.600,- Kč, tj. ve výši max. 50oÁ ze skutečných celkových
nákladů, vyúčtovánído 31 . 12. 2017,1yúčtováno dne 10. 10. 2016, čerpáno v plné
výši. Přijetí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 5. 5. 2016.
investičnídotace PK na akci "Venkovní posilovna Studnice u Hlinska 2016" (pol.
4222) - na základě Smlouvy o poskýnutí dotace č. OR/I6l2l899 ze dne 13. 5. 2016
bylo poskl.tnuto ve výši 129.066,- Kě, tj. ve výši max.70oÁ ze skutečných celkových
nakladů projektu, vyúčtovánído 30. 6.2017,1yúčtováno dne 10, 4.2014. Vratka
nevyčerpanéčásti dotace ve výši 24.437,- Kč odvedena dne 10. 4. 2017. Přijetí dotace
bylo schváleno usnesenímZO ze dne 5.5.2016.

o

účelověurčená neinvestičnídotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s
konáním voleb do zastupitelstev krajů (pol. 4III, UZ 98193) - na základě Avíza pro
změnu rozpočtu obce č. 16-42 ze dne 30. 9. 2016 přiznarro 19.900,- Kč. Provedena
kontrola úpravy rozpočtu ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin2-12 M - pol.
4III a OdPa 6115. Finančnívypořádrání vyhotoveno dne 11. l. 2017. Dle
předložených dokladů čerpáno v plné výši. Uskutečněné výdaje jsou uznatelné.

Smlouly nájemní

o

Smlouva o pronájmu nebytových prostor ze dne 1.3.2016 na dobu určitou od 1. 3.
201 6 do 28, 2. 2021 - zámér zveřejněný 22. I. 2016 - 23. 2. 2016

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
o Kupní smlouva ze dne 6. 5. 2016 na nákup pozemku č. k. st. 8 a č.k.st.29 - schváleno
usnesením ZO dne 5. 5. 2016 - návrh na vklad 12. 5.2016 zaŤazeno dokladem
č.6.0022 ze dne 30. 5. 2016naúčet03Il042ve výši 9 430,- Kč

o

Kupní smlouva zedneI0.3.2016 naprodej pozemku č.k.1323138, č.k.1323l39 aě.k.
177116 - záměr zveřejněn 12. 8. - 13. 9. 2aĎ - schváleno ZO dne 24. 9. 2015 - návrh
na vklad 30. 3. 2016 - vyřazeno dokladem č. 610014 ze dne 30. 3. 2016 na účet
554l03I

o

Kupní smlouva ze dne 7. 3. 2016 na nákup pozemku p.č. 1888 o výměře 22 m2 a
prodej pozemku 1766144 o výměře 124 m2 - zámčr zveřejněn 25. 1. 2016 - 26. 2. 2016
- schváleno ZO dne l. 3,2016 - návrh na vklad 14.3.2016 - vyřazeno a zaŤazeno
dokladem č. 610013 ze ďne 14. 3. 2016

Dokumentace k veřejným zakázkám
veřeiná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona na akci:
"oprava místníchkomunikací v obci studnice"

o
o
o
o

yýzva k podání nabídky ak proktzaní splnění kvalifikace, lhůta pro podání nabídek
nejpozději do 20. 6.2016.Yýzvazaslána 3 uchazečům.
zadávací dokumentace - hodnotícíkritérium nejnižšínabídková cena, ze dne 1. 6.
2016.

Doručeny byly 3 nabídky - doložen seznarn doručených a přijatých nabídek ze dne 20.
6.2016.
Čestnéprohlášení členůhodnotícíkomise ze dne 20. 6.2016.
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Protokol o jednání hodnotícíkomise ze dne 2a. 6.2016.
Rozhodnuti zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 20. 6.2016 bylo všem
účastníkůmoznámeno.
Smlouva o dílo byla s vybran;fm uchazečem - Strabag, a.s., Praha uzavřena dne 8. 8.
2016, zveřejněna na profilu zadavate|e.
DoloženaDF č. i69i280188 ze dne 31. 8.2016 - Strabag a.s., Praha.

Vnitřní předpis a směrnice
o směrnice k íinančníkontrole, o reálné hodnotě, o opravných položkách, o
inventarizaci, o podrowaze, odpisov} plán, o časovémrozlišení, o oběhu účetních
dokladů,

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

.

ze dne 16. 12.2015,2I.1.2aI6,I.3.2016,5.5.2016,23.6.2016,1.9.2016,6.10.
2016, 24. 11. 2a16, 19. 12. 2016

Nespeciíikován
o Zápis KV ze dne 8. 2.2016 - kontrola usnesení ZO
o ZápisKY zedne 18. 5. 2016 - kontrola činnosti ýboru a kontrola plnění usnesení
o Zápis KV ze dne 31 . 8.2016 - kontrola ěinnosti v}boru a kontrola plnění usnesení
. Zápis FV ze dne 30. 3. 2016 - kontrola pokladny, RO č. 1
o Zápis FV ze dne 1 1 . 7 . 2016 - kontrola pokladny, RO č. 5
Obecně záv azné vyhlášky

o

o

Obecně závazná vyhláška č. 112013, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyllžívánía odstraňování komunálních

odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 112016, o místnímpoplatku ze psů - zákonnost vyhlášky
posouzena dne27.5.2016 odborem veřejné správy, dozoru a kontroly - OZY jev
souladu se zákonem

Účetnízávérka za r.2at5
o schválena usnesenímZa ze dne 1.3.2016

o

protokol o schválení účetnízávěrky byl vyhotoven.

