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llHoCESK Y KRAJ

oBcÍ
stejnopis č, 2

Přezkoumání bylo Vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
7, listopadU 2018 jako dílči přezkoumání
28- března 2019 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodařeni dobrovolného svazku obcí svazek obcí Blažejov a Hospříz za rok 2018 Ve smyslu
Ustanovení § 53 zákona č. 12812000 sb,, o obcích (obecní zřízení), Ve Znění pozdějších předpisů, a V souladu se
zákonem ě.42012004 Sb., o přezkoumáVání hospodaření územních samospráVných ce|ků a dobrovolných svazků
obcí, Ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno dne 25.07.2018 Krajským úřadem Jihočeského křaje
doručením písemného oznámení,

Přezkoumané období od 0í.01.2018 do 31.12.2018.

PřezkoumáníVykonala:

- kontrolorka pověrená řizením přezkoumání: Jana Hůlková

Pověření k přezkoumání podle§5č.42012004Sb.a§4a§6zákonač.25512012Sb.vydal Krajský úřad
Jihočeského kraje pod č. 667/2018/oEKo-PŘ dne 2o.o7.2o'l8.

Přezkoumáni bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Petř Tóth - předseda

lng, Kami|a Navrátilová - úěetní



předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou ob|asti hospodaření uvedené v § 2 odst, 1 a 2 zákona č. 42012004 Sb,,
posouzené pod|e hledisek uvedených V § 3 tohoto zákona,

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znéní právních předpisů platných ke dni uskutečnění
tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ó. 42012004 Sb, neby|y předmětem přezkoumání údaje, na které se Vztahuje
povinnost m|čenIivosti podle daňoVého řádu.

Poslední kontrolní úkon, tj ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 28.03,2019.

A.l, Chyby a nedostatky napravené v průběhu dilěich přezkoumání za rok 2018

} méně závažné (ustanovení § 10 odst.3 písm. b) zákona)
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanoveni § 2 odst, 2 písm, a) nakládánía hospodařenís majetkem Ve Vlastnictví úZemního celku

Poru še n í práV ní h o předpisu :

Zákon č, 128/2000 Sb., o obcích, Ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 50 odsí, 2

Charakteristíka ziištěné chvby a nedostatku:

stanovy svazku obcí neobsahovaly stanovené náležítosti.

Popis ziištěné chvby a nedostatku:

Ve Stanovách svazku obcí ze dne 27.05.2011 nejsou uvedeny stanovené náležitosti, např.: zdroje příjmŮ

svazku obcí a obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.

ziištěný nedostatek byl odstraněn.
PoDis olnění opatFení: K napravení chyby byl předložen Zápis z va|né hromady ze dne 28.12.2018, kde

bylo pod bodem 3/ schváleno usnesení: ",., z důvodu ukončení činnosti Svazku
obcí B|ažejov a Hospříz, nebude DSo řešit změnu stanov, ale příjmy rozpočtu
na r. 2019 budou kryty závazně přislíbenými finaněními dary od členských obcí,"

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.ll. Chyby a nedostatky nenapravené z dílčích přezkoumáni nebo zjištěné
při koneěném přezkoumáni za íok 2018

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
§ 10 odst. 3 písm. c) zákona é.42012004 Sb.

chyby a nedostatky uvedené V ustanovení

odst. 'l a 2 zákona č, 42012004 Sb,):

1. Ustanovení § 2 odst, 2 píSm. h) účetnictví Vedené územním celkem
po ru še ni právn íh o p ředpi su :

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č- 5ún991 sb., o ÚČetnictvÍ,

ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Ve znění pozdějších předpisů

ustanovení § 'l0 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (v členění podle ustanovení § 2
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Ustanovení: § 32

charakteristika ziištěné Chybv a nedostatku:

Územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "D-lll- Krátkodobé závazky".

Popis ziištěné chyby a nedostatku:

Účetní jednotka eviduje na účtu 378 ostatní krátkodobé záVazky Ve Výši 2,000,00 Kč, V ínventurním soupísu je
uVedeno:

č. 21 , smlouva č. sM/8/2014, povinný: RodVínoV, Vklad do KN: 1 .000,00 Kč a

č. 22, smlouva číslo sM 24, povinný: SlJS JčK, vklad do KN: 1.000,00 Kč.

Přezkoumáním bylo zjištěno že:
_ Svazek obcí Btažejov a Hospříz zrealizoval na základě Rozhodnutí o povolení stavby č. oŽP 44740/2011-
510 FL ze dne 27.09.2011 stavbu: "zásobovací Vodovod pro obce Blažejov a Hospříz" a uvedl na základě
kolaudačního souhtasu č. oŽP 38341/2014-455 FI do užíVání tuto stavbu na pozemcích cizíCh vlastníků.
_ Svazek obcí Blažejov a Hospříz V mínulých letech uzavíral smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
Věcného břemene, uzavřené mezi povinnými a opráVněným. Na základě uvedeného zřizují povinní služebnost
užívání pozemků Ve prospěch opráVněného, spočíVající Ve zřízení a provozování stavby na pozemcích a s tím
souvísejícím právem vstupu oprávněného čí jeho dodavatelů na tyto pozemky za účelem prohlídky a údržby
stavby na pozemcích tak, jak je uvedeno V geometických plánech, opráVněný takto zřízenou služebnost
přiímá a povínní, jako vlastníCi zatěžovaných nemovitostí, jsou povinni toto práVo strpět.

odpovídající listiny, tj. konkrétní smlouvy uvedené v inventurním soupisu k účtu 378 pad číslem sM/8/2014
s údajným povinným obcí RodVínoV a pod číslem SM 24 s údajným povínným sus JčK nebyly doloženy
(a pravděpodobně aní neexistují) a k náVrhu na vklad smluv uvedených V inv. soupisu tudíž nedošlo.
Z uvedeného je zřejmé, že nenastala žádná skutečnost, která by byla předmětem účetníctví, tzn. že nenastal
okamžík uskutečnění účetního případu, tj. den vzniku závazku.

Nedostatek nebvl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn

podle ustanoveni § 10 odst. 3 písm. a) zákona č.42012004 Sb,, které jsou uvedeny v členění
podle ustanovení § 2 odst. 1a2uvedenéhozákona:

3,

4.

1.

5,

Ustanovení § 2 odst. 1 písm, a) plnění příimů a Výdajů rozDočtu Včetně peněžních operací, týkaiících Se
rozpočtovÝch prostředků

- přezkoumán: Ano

Ustanoveni § 2 odst, 1 písm, b} finančníoperace, týkaiicí se tvorby a použití peněžních fondů

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst 1 pism. c) nákladv a Výnosv podnikate|ské činnosti územního celku

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst. 1 píSm, d) peněžní operace, týkaiící se sdružených prostředků Vynakládaných na základě
smlouvv mezi dvěma nebo více územními celky. anebo na základě smlouw s jinými právnickými nebo
fyzickými osobami

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst, 1 písm. e) íinanční opeíace, týkaiící se cizích zdroiŮ Ve smyslu práVnich předpisŮ

o účetnictví

- přezkoumán: Ano

Ustanovení § 2 odst, l písm, fl hospodaření a nakládání s prostředkv poskvtnutÝmi z Národního fondu
a s dalšími prostředky Ze zahraničí poskvtnutÝmi na základě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano

6,
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7, UStanovení § 2 odst, 1 Dísm. g) Vyúčtování a Woořádání finančních Vztahů ke státnímu rozpočtu. k rozpočtŮm
kraiů, k rozpočtům obcí. k iiným rozpoótům. ke státním fondům a k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

8, Ustanovení § 2 odst, 2 Dísm. b) nakládání a hosoodařenís maietkem státu. s nímž hospodaří územní celek

- prezkoumán: Ano
g. Ustanovení § 2 odst, 2 Dísm. c) zadáVání a uskuteěňování Veřeiných zakázek, s Výiimkou úkonů a postuDŮ

přezkoumanÝch orgánem dohIedu Dodle zVláštního práVního předDisu

- pFezkoumán: Ano
,l0. Ustanovení § 2 odst, 2 písm. d) stav pohledáVek a záVazků a nakládánís nimi

- přezkoumán: Ano

1,1, Ustanovení § 2 odst. 2 písm, e) ručení za záVazkv fvzických a práVnickÝch osob

- přezkoumán: Ano

12, Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. fl zastavování movitých a nemovitých Věcí Ve Drospěch třetích osob

- přežkoumán: Ano

13. Ustanovení § 2 odst, 2 Dísm, q) zřizování Věcných břemen k maietku územního ce|ku

- přezkoumán: Ano

v předchozích letech

C.l. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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D.l, při přezkoumání hospodařeni dobrovolného svazku obci za rok 2018 podle § 2 a §
3 zákona ó. 42012004 Sb.

+ byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemaji závažnost nedostatků uvedených

v § 10 odst. 3 pism. c) zákona ě- 42012004 Sb., a to:

} územní celek nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy "D,lll. Krátkodobé záVazky".

D.ll. upozornění na připadná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,

kierá mohou mit negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
při přezkoumání hospodaření neĚyla zlistěná žádná závážná rizika, která by mohla mít negativní dopad

na hospodaření územního celku V budoucnosti,

D,lll. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledáVek na rozpočtu územního celku ,,,,.,,.,,"""", ",---""" 0%

b) podíl závazků na rozpoótu územního celku ,.,,.,,,,,,.,,.,,,. ,-----"" 19,94 o/o

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ", "", """ ---"""" 0 %

Svazek obcí B|ažejov a Hospříz, dne 28. března 2019

Jana Hůlková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Poučení:

Uzemní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst, 1 písm, b) zákona č. 42ol2oo4 Sb,, povinen přijmout opatření

ř nápi"uá-"ňvii a nedóstatků uvedenyčn v této zprbvě.o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom

pi."ilň", intórmaci přezkoumávajícímu orgánu, áto ne;pozáeli dol5dnů po projednání této zprávy spolu se

ZáVěreěným účtem V orgánech územního celku,

územní ce|ek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst 2 zákona é. 42ot20o4 Sb,, povinen V iníormacích podle

,"t"nóu"ni § 1'3 odst, l pism, o) tenoz zatoná uvost lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu

ňi"".nou .i,rauu o plněni prijátýcn opatFeni a v této Ihůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou

zpráVu zaSlat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení §14.odst 1 písm, b) a c)

zákona ó, 421t2oo4 Sb, a za to lze uložit územnímú celku podlá ustanovení § 14 odst, 2 zákona č, 42012004 sb,
pokutu do Výše 50,000 Kč
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Tato zDráva o výsledku přezkoumání:

- má pouze charakter náVrhu zpráVy o Výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným Ve zpráVě je

možné podat písemné stanovisko Ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zpráVy o Výsledku přezkoumánÍ, a to

kontro|orovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento náVrh se stáVá konečným zněním zpráVy okamŽikem

marného uplynutí lhůty stanovené V § 6 odst. 1 písm, d) zákona č. 42ol20o4 sb,, o moŽnosti podání

písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání mŮŽe

V odůVodněném případě stanovit lhůtu delší.
_ je vyhotovena ve'dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předáVá zástupci kontrolovaného subjektu

a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu,
_ nedílnol soúeástí zpravy je seznám dokladů a Jiných materiálů Využitých při přezkoumání, které jsou uvedené

V pří|oze,
_ s obsahem zpráVy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovo|ného svazku obcí Svazek obcí BlaŽejov

a Hospříz o počtu 10 stran Věetně přílohy byl seznámen dne 28.03,2019 a její stejnopis Č, 2 převzal dne

28.03.2019 předseda dobrovolného svazku obcí Petr Tóth.

tr/,
podpis

svazek obci Blažejov a Hospřiz

Blaže]ov 38,378 52

tčo: lzs l0 t14

Petr Tóth

předseda dobrovolného svazku obcí
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Příloha ke zóíávé o vúslédku Dřezkoumání hosDodaření 2e lok 2018-
Dok|ady a iiné materiálv Wužité při přezkoumání:

Návrh rozpoětu
. NáVrh rozpočtu
. Zveřejnění náVrhu rozpočtu na internetových stránkách svazku,. 15,12.2017
. ÚD Blažejov: 15.12.2017
. ÚD Hospříz: 15.12.2017

schválený rozpočet
. schválený rozpočet
. SchváIení rozpočtu na rok 2018 usnesením va|né hromady dne,. 30.12.2017 - rozpočet schválen jako

vyrovnaný ve výši: 10,000,00 Kč
. závazné ukazatele: položky rozp, skladby
. Zveřejnění na internetových stránkách svazku: 29.01,2018
. UD obce B|ažejov: 29.01.2018
. ÚD obce Hospříz: 26,0,1.2018

Střednědobý výhled rozpočtu
. Zveřejnění náVrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2020 na internetových stránkách

členských obcí:
. - Blažejov: 15.12.2017
. - Hospříz: 15.12.2017
. Schválení SVR na roky 2019 až 2020. usnesení valné hromady ě. 212017 ze dne 30.12.2017
. Zveřejnění schváleného SVR na roky 2019 až 2020 na internetových stránkách svazku (odkaz

na stránkách obce Blažejov): 29.01.2018
. zveřejnění oznámení o místě zveřejnění schváleného svR a kde je možno nahlédnout do jeho listinné

podoby na ÚD členských obcí:
. - Blažejov: 29,01 ,2018
. - Hospříz: 26.01.2018

závěrečný účet
. závěrečný účet
. Návrh závěrečného účtu:
. Zveřejnění návrhu ZU na internetových stránkách svazku: 13.06,2018
. Zveřejnění návrhu ZÚ na ÚD obce Blažejov: 13,06 2018
. Zveřejnění náVrhu ZU na UD obce Hospříz: 14,06,20'l8
. Projednání ZÚ -zápis z Valné hromadyzedne: 29,06.2018 - výrok: souhlas s celoročním hospodařením

bez Výhrad
. Zveřejnění schváleného ZÚ na internetových stránkách svazku: 10,07,2018
. ÚD obce Blažejov: 10.07 .2018
. ÚD obce Hospříz: 10,07.2018

Bankovní výpis
. Bankovní výpisy ceské národní banky
. č, 1 ze dne 31,01.2018, počáteční zůstatek; 418,75 Kó, konečný zůstatek: 408,75 Kč (obraty: pouze

poplatek za vedení účtu ve výši: '10,00 Kč)
. é. 2 ze dne 28-02.2018, počáteční zůstatek: 408,75 Kč, konečný Zůstatek: 398,75 Kč (obraty: pouze

poplatek za Vedení účtu Ve Výši: 10,00 Kč)
. č,3 ze dne 29,03.2018, počáteční zůstatek: 398,75 Kč, konečný zůstatek: 388,75 Kč (obraty: pouze

poplatek za Vedení účtu Ve Výši: 10,00 Kč)
. é. 4 ze dne 30.04,2018, poěáteční zůstatek: 388,75 Kč, konečný zůstatek: 378,75 Kč (obraty: pouze

poplatek za Vedení účtu Ve Výši: 10,00 Kč)
. č,5 ze dne 31.05,2018, počáteční zůstatek: 378,75 Kč, konečný zůstatek: 368,75 Kó (obraty: pouze

poplatek za Vedení účtu ve výši: 10,00 Kč)
. č. 6 ze dne 29,06,2018, počáteční zůstatek: 368,75 Kč, koneóný zůstatek: 358,75 Kč (obraty: pouze

poplatek za Vedení úótu Ve Výši: 10,00 Kč)
. ó.7 ze dne 31,07,2018, počáteční Zůstatek: 358,75 Kč, konečný zůstatek: 5.347,95 Kč (obraty: poplatek

za položku: -0,80 Kč a za Vedení účtu Ve Výši: 10,00 Kč)
. č.8 až 12 - obraty: pouze pop|atek za Vedení účtu Ve Výši: 10,00 Kč, konečný Zůstatek Ve Výši 5,297,95 Kč
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Bankovní výpis
. Bankovnívýpisy ceské spořitelny
. ó. 1 ze dne 31,01,2018, počáteční zůstatek: 37 .172,57 Kč, konečný zůstatek:

úroky, daň z úroku, za Vedení účtu)
. č.2 ze dne 28.02.2018, počáteční zůstatek: 37,105,,l6 Kč, konečný zůStatek:

37,105,16 Kč (obraty; pouze

37 .037 ,50 Kč (obraty: pouze
úroky, daň z úroku, za Vedení účtu)

. č, 3 ze dne 02,03,2018, počátečn í zůstatek: 37.037,50 Kč, konečný zůstatek: 35.138,50 Kč (debetní obrat:
úhrada fa Ve Výši 1.869,00 Kó, dodaVate|:TRlADA, s. r o.)

. č.7 ze dne 25,06.2018, počáteční zůstatek: 34.915,76 Kě, konečný zůstatek: 39.885,76 Kč (kreditní obrat
Ve Výši 5.000,00 Kč = příspěVek č|enské obce Hospříz, konečný zůstatek

. č, 8 ze dne 30,06,2018, počáteční Zůstatek: 39.885,76 Kč, konečný zůstatek: 39.813,18 Kč (obraty: pouze
úroky: +2,99 Kč, daň z úroku: -0,57 Kě, ceny za služby -za účetní položku: -5,00 Kč, Vedení úótu: -40,00
Kč, výpis předání na adresu: -30,00 Kč)

. č.9ze dne31,07.2018, počáteční zůstatek: 39,813,18 Kó, koneóný zůstatek: 39.745,96 Kč (obraty: pouze
úroky: +3,43 Kč, daň z úroku; -0,65 Kč, ceny za služby: Vedení účtu: -40,00 Kč, Výpis předání na adresu:
-30,00 Kč)

. č, 10 Ze dne 31.08,2018, počáteční zůstatek: 39,745,96 Kč, konečný zůstatek: 39,678,73 Kč (obraty:
pouze úroky: +3,42 Kě, daň z úroku: -0,65 Kč, ceny za služby: Vedení účtu: -40,00 Kč, Výpis předání na
adresu: -30,00 Kč)

. ó. 11 ze dne 30,09,20'18, počáteční zůstatek: 39,678,73 Kč, konečný zůstatek: 39,611,41 Kč (obraty: pouze
úroky: +3,31 Kč, daň z úroku: -0,63 Kč, ceny za služby: Vedení účtu: -40,00 Kě, výpis předání na adresu:
-30,00 Kě)

. č. 12 ze dne 30,09,2018, počáteění ZůStatek: 39.611,41 Kó, konečný zůstalek:39.544,17 Kč (obraty: pouze
úroky: +3,41 Kč, daň z úroku: -0,65 Kč, ceny za služby: Vedení účtu; -40,00 Kč, výpis předání na adresu:
-30,00 Kč)

. č, 13 Ze dne 30,11.2018, poěáteční zůstatek: 39.544,17 Kč, konečný zůstatek: 39.476,84 Kč (obraty: pouze
úroky: +3,30 Kč, daň z úroku: -0,63 Kč, ceny za s|užby: vedení účtu: -40,00 Kč, výpis předání na adresu:
-30,00 Kě)

. ě. 14 ze dne 31.12.2018, počáteční zůstatek: 39.476,84 Kč, konečný zůstatek: 39,409,59 Kč (obraty:
pouze úroky: +3,40 Kč, daň z úíoku: -0,65 Kč, ceny za služby: Vedeni účtu: -40,00 Kč, Výpis předání
na adresu: -30,00 Kč)

Faktura
. DFA ě, 1811811597 ze dne 23.01,2018, dodavate|: TRIADA, spol. s r. o,, označení dodávky: SW s|užby,

celkem k úhradě: ,l,869,00 Kč
. Předpis záVazku: UD č, 7,10001 ze dne22.02.2018
. Úhrada závazku. UD č. 110003 ze dne 02,o3.2o18 - opr, UD č, 920001 Ze dne 3,1.05.20]8 (par,631o/pol.

5168)
Hlavní kniha

. 1012018
Hlavni kniha

. 1212018
lnventurní soupis majetku a závazkú

o k 31 .12.2018
. Plán inventur ze dne 28,12.2018
. Podpisové vzory ze dne 29.12.2018
. lnventarizačn í zpáva za rok 2018 ze dne 31 .01 ,201 9 - nebyly zjištěny inventarizačn í rozd íly
. lnventurní soupisy:
. 018,
. 021 - zásobovací vodovod 2014, pořizovací cena: 3,641.318,56 Kč

. , 078, 081,

. 231'.

. - Výpis z účtu ČNB č, 12, konečnýzůstatekk31.12.2018: 5,297,95Kě

. -VýpiS z účtu Česká spořitelna č, 14, konečný zůstatek k 31.12.2018.39,409,59 Kě

. 321,348,378, 401, 403, 901
Příloha rozvahy

. k 31.10,2018
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Příloha rozvahy
. k 31 .12.2018

Rozvaha
. k 31.10,2018

Rozvaha
. k31j2.2018

účetní doklad
. Předpis příspěVku na provoz od člena svazku obce Hospříz - UD č, 6,10001 ze dne 25,06.2018
. lnkaso příspěVku - UD č. 110007 ze dne 25.06,2018, neinv. členský příspěVek obce Hospříz, 5,000,00 Kč
. UDč, 110001 ze dne31.01,2018-zaúčtování úroků + poplatky
. UD ó. 110007 ze dne 25,06.2018 - inkaso neinv. příspěVku od obce HospříZ Ve Výši 5,000,00 Kč +

pop|atky Ve Výši 30,00 Kč
účetnictví ostatní

. účetnictví ostatní

. Rozvaha k 31 .12.2017

. Výkaz zisku a zváty k 31 .12.2017

. Pří|oha k 31 .12,2017

. Inventarizačni zwáva ze dne 3,1 .01 .2018 - nebyly zjištěny žádné inv rozd íly

. Zpráva o Výs|edku PH obce za lok2017 ze dne 23,04.20,18

. Schvá|ení úěetní záVěrky * Valnou hromadou dne 29,06,2018

. Protoko| o schválení účetni záVěrky obce Ze dne 29.06,2018

. Protoko| o uskutečněném přenosu (stavová zpráVa) do csÚlS: Ze dne 25,07,2018

. převedení výsledku hospodaření z úětu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období -UD č.47 ze dne 08,06,2018 28,06.2018, zisk

. Ve Výši: 1,999,10 Kó
UětoVý rozvrh

. za íok 2018
výkaz pro hodnocení plnění řozpočtu

. k 31.10,2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

. k 31 .12.2018
Výkaz zisku a ztráty

. k 31 .10.2018
Výkaz zisku a ztráty

. k 31 .12-2018
stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

. Stanovy svazku obcí ze dne 27.05,2011
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

. Stanovy svazku obcí ze dne 27 .05.2011

. orgány svazku:

. ,Valná hromada

. ,Jednate|é:

. ,Revizn í komise

. .Členové svazku:

. ,obec BlažejoV

. ,obec Hospříz

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení
. Zápls z valné hromady ze dne 3a.12.2017 - schválení rozpoětu na rok 2018
. Usneseníz jednání va|né hromady Svazku obcí B|ažejov a Hospříz č.212017 ze dne 30,12.2017
. ll, schvaluje
. b) Střednědobý Výhled rozpočtu Svazku obcí Blažejov a Hospříz na r.2019 - 2020
. c) Rozpočet Svazku obcí B|ažejoV a Hospříz na rok 2018

. Zápis z valné hromady ze dne 29.06,2018:

. - zvážení, zda neukončit činnost svazku
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. Usnesení zjednání VaIné hromady Svazku obcí Blaže]ov a Hospříz ó. 112018 ze dne 29.06,2018

r Valná hromada DSO:
. l, bere na Vědomí:
. a) zpráVu o činnosti DSo od začátku roku - Veškeré příjmy a Výdaje se t,ýkají pouze zajiŠtění ÚČetnictvÍ

á've'dení úótů V bankách, doposud nebylo nutné schvalovat rozpočtové opatření

. b) hospodaření DSo
o ll. schvaluje
. a)zplávu inventarizační komise o inventarizaci m elku azávazků DSok31.12.2017
. bi ZáVěreóný účet svazku obcí Blažejov a Hospříz za íok29,17, bez Výhrad

. ci Účetní záVěrku svazku obci Blažejov a Hospříz k 31.12.2017

. Zápis z Valné hromady ze dne 28.12.2018 _ bod ad 3l _ ".,, z důVodu ukončení činnosti Svazku obcí

aÉi"jou 
" 

Hospříz, ne'bude DSo řešit změnu stanov, ale příJmy rozpočtu 
|,1 l 29]_1!i9,"_l kryty závazné

piÉiřě.v.i iinanenimi aary Óo eÉnsrych obcí." - písem Áé-závazné přisliby finaněních darů Ve Výši

b,ooo,oo re oa členských obcíjsou přílohou tohoto zápisu
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