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stejnopis č. 2

Zpráva

o vÝsIedku přezkoumání hospodaření za rok 2017
obce Č!unek. !Čo 002+6468

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územníhocelku ve dnech:

dne 30. října 2017 jako dílčípřezkoumání
dne í9. března 2018 jako konečnépřezkoumání.

Přezkoumání hospodaření obce Člunek za rok 2017 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSo) zákona
č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 42ol2oo4 sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů, by|o zahájeno dne 24.7.20'17 Krajským úřadem Jihočeskéhokraje doručenímpísemného

oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.20'17.

Přezkoumání vykonali:

-

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RůženaKaňková

Pověřeníkpřezkoumánípodle§5ě.42012004Sb.a§4a§6zákona_č.255t2o12Sb.vydal

Jihoěeského kraje pod č. 54212017 dne 19.7.2017 a é, 104l2018toEKo-pŘ dne 29.1,2018.

Krajskýúřad

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumání byli přítomni:

Zdeněk Plachý - starosta
Jarmila veithová - účetní

U Zimního stadionu 1952n,370 76 ČeskéBudějovice, tel.: 386 720 111, fax 386 359 084
e-podate[na: posta@kraj-jihocesky.cz, www,kraj-jihocesky.cz
Stránka

1

,;,] ,

ř
-:,

předmět přezkoumání:
předmětem přezkoumání hospodařeníjsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a2á<of'aČ- 420/2OO4 Sb.,
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze znéníprávních předpisŮ plahýďt ke ďti uslq.ÉČnění
tohoto úkonu.

podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 42ol2OO4 Sb. nebyly předmětem přezkoumání Údaje, na kEré se rráďtuje
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.
Poslední kontrolní úkon byl učiněn dne 19.3.2018.

A.

VÝsledek dílčíchpřezkoumání

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ob

ch

umání

podle ustanovení § 10 odst.3 písm. a) zákona č.42012004 Sb., které jsou uvedenY v Členění
podle ustanovení § 2 odst, 1 a2 uvedeného zákona:
1.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění oříimůa vÝdaiů rozpočtu vóetně peněŽních oOerací, tÝkaiících se
rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano

Ustanovení§ 2 odst. 1 písm. b) finančníoperace. týkajícísetvorbv a použití peněžních fondŮ
- přezkoumán: Ano

Obec netvoří peněžnífondy.

Ustanovení§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku
- přezkoumán: Ano

Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžníoperace,tÝkající se sdruženÝch prostředkŮ vYnakládaných ia z9kladě
emními celkv, anebo na základě smlouvy s jinÝmi právnickými nebo
fvzickÝmi osobami
- přezkoumán: Ano

Obec neuzavřela smlouvu týkajícíse sdružených prostředků,

5.

Ustanovení § 2 odst. 1 písm, et finančníoperace, tÝkaiícíse cizích zdroiů ve smYslu OráVních DředDisů

o účetnictví

- přezkoumán: Ano
6,

Ustanovení §2odst. 1písm.flhospodaření anakládání sprostředkyposkytnutÝmi
dašímiprosťedkv ze zahraničíposkytnutými na základě mezinárodních smluv

zNárodníhofonduas

- přezkoumán: Ano

Obec nehospodaří s těmito prostředky.
7.

Ustanovení§ 2 odst. 1 písm. o) vyúčtovánía vypořádánífilančních vztahŮ ke státnímu roz0oČtu, k rozDoČtŮm
kraiů, k roapočtrjm obcí, k jinÝm rozpočtům, ke státním fondŮm a k dalŠímosobám
- přezkoumán: Ano

ustanovení§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodařenís maietkem ve vlastnictví územníhocelku
- přezkoumán: Ano
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9.

Ustanolení§ 2 odst. 2 písm. b) nakládánía hospodařenís maietkem státu, s nímžhospodaří územnícelek
- přezkoumán: Ano

-"*

10. Ustanovení § 2 odst.2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejnÝch zakázek. s výjimkou úkonůa postupů
přezkoumaných orqánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano

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

12. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. e) ručenízazávazky fuzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano

Obec neručíza závazky fyzických a právnických osob.
13. ustanovení§ 2 odst. 2 písm, fl zastavovánímovitých a nemovitých věcíve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano

Obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob,
í4. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. q) zřizovánívěcných břemen k majetku územníhocelku
- přezkoumán; Ano

Obec vede zřízená věcná břemena na analytických účtechk syntetickému účtu031 Pozemky. V roce 2017
nebyly uzavřeny nové smlouvy.
15. Ustanovení§ 2 odst. 2 písm. h) účetnicfuívedenéúzemnímcelkem
- přezkoumán: Ano

2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru ieho příimůza poslední 4
rozpočtovérokv podle právního předpisu upravuiícíhorozpočtovou odpovědnost

'16. Ustanovení § 2 odst.
- přezkoumán: Ano

í7. Ustanovení§

9 Kontrola nakládánís příspěvkem a se svěřeným maietkem

- přezkoumán: Ano

Obec nezřídila příspěvkovou organizaci.

Plnění

c.

opatření
předchozích
v
letech

odstranění

nedostatků

ziištěnÝch

C.l.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

D.l.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok2017 podle § 2 a § 3 zákona č, 42012004

+

sb.

nebyly ziištěny chyby a nedostatky.
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Upozornění na případná rizika, která Ize dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:

D.Il.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územníhocelku v budoucnosti,
p

D.l!l.

Poměrové ukazateIe zjištěné při přezkoumání hospodaření:

.........
..........

a) podíl pohledávek na rozpočtu územníhocelku
.........,., 0%
b) podíl závazků na rozpočtu územníhocelku
5,37 o/o
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územníhocelku .,.,.,......................, 0 %

D.lV.

Výrok o výši dluhu územního celku:

Dluh územníhocelku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední4 rozpoětové roky.

Výše dluhu územníhocelku: 0 Kč
60% průměru jeho příjmůza poslední 4 rozpočtovéroky: 8.329,401,83.Kč

KRA,r§xÝ íJŘ,AD
JIrrocD§KÝ fiRAJ

Člunek, dne í9. března2018

odbor ekonomtc: ú

odoělení přezkumu a nletodiky
hospodaření oncí
U Ztmníhg siadionL 1952/2

370 7ti ceske Brrdějovice (21:

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněnýchna přezkoumání hospodaření:

ďág*j

Růženakaňková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

-

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je
možnépodat písemnéstanovisko ve lhůtě do í5 dnů ode dne převzetí 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, 42012004 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, přičemžse jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a
druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu,
nedílnou součástízprávy je seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání, které jsou
uvedené v příloze.

s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Člunek o počtu 9 stran včetně přílohy byl
seznámen dne 19.3.2018 a její stejnopis č. 2 převzal dne 1 9.3.201 8 starosta obce Zdeněk Plachý.

386 720 111, fax 386

kráj,jihocesky .u.
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Poučení:

,

.

územnícelek 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 výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, atonejpozději dol5dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečným účtemv orgánech územníhocelku.
územnícelek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ě. 42012004 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 zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení § í4 odst. 1 písm. b) a c)
zákona č, 42012004 Sb. a za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona ó. 42012004 Sb.
pokutu do výše 50.000 Kč.

BEc čt-uruex
378 6,| Člunek
el, 384 397

105 b_Á
...-..,.. ...,, ř,L*,

Zdeněk Plachý

)8;.p.ga.+e.4.§€..

podpis

starosta obce

V

Ú Zmniho stadionu 195212,370 76 ČeskéBudějovice, tél.:386 72Ó 111, fax: 386 359 084
e-podatetná: póŠta@Xraj-jihocesky.cz, www kraj-jihocesky,cz
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příloha kL zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok 20í7,
Dokladv a iiné materiálv wužitépři přezkoumání:

Návrh rozpočtu
o zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícímdálkový PřístuP od 29.1 1.2016 do 14,12,2016
Rozpočtová opatření
. usnesení Zo ze dne 27.11.2014, delegace pravomocí k provádění rozpoČtouých opatření na starostu
vevýdajíchdo500tis.KčnapoloŽkuvpříjmechvneomezenévýŠi

.č.lschválenostarostoudne23.1.2017,zveřejněno23.3.2017
.č'2schválenostarostoudne1'2.2017,zveřejněno23.3.2017

. č.3 schváleno starostou dne 10,3,2017, zveřejněno23,3,2017
.č, schválenostarostoudne21.3.2017,zveřejněno23.3.2017

č.5schválenostarostoudne31.3.2017,zveřejněno11.4-2017
č. 6 schváleno starostou dne 4,4,2017, zveřejněno 4,5,z,!17
č. 7 schváleno starostou dne 18,4,2017 , zveřqněno 12,5_,2017
2017
č. 8 schváleno starostou dne 12,5,20í 7, zveřejněno 27 ,6
Ó.9schválenostarostoudne16.5.2017,zveřejněno15.6.2017
č.l0schválenostarostoudne12.6.2017,zveřejněno22.6.2017
č.1,1schválenostarostoudneí2.6.2017,zveřejněno12.7.2017
Č.l2schválenostarostoudne21.6.2017,zveřejněno12.7.2017
č, 13 schváleno ZO dne 28.6,2017, zveřejněno 12,7 ,2017
č.í4schválenostarostoudne10'7.2017,zveřejněno7'8.2017
Č.l5schválenostarostoudne25.7.2017,zveřejnéno17.8.2017
Č.16schválenostarostoudne2.8.2017,zveřqněno25.8.2017
č.l7schválenostarostoudne4.8.2017,zveřqnéno25.8.2017
č.l8schválenostarostoudne17.8.20í7,zveřejnéno12.9.2017
č.l9schválenostarostoudne21.8.2017,zveřejněno12.9.2017
č.20schválenostarostoudne24.8.2017,zveřejněno12.9.2017
č.21schválenostarostoudne4.9.20,í7,zveřejněno20'9.2017
č.22schválenostarostoudne6.9.2017,zveřqněno20.9.2017
č.23schválenostarostoudne12.9.2017,zveřejněno20.9.2017
.10.2017
č. 24 schváleno starostou dne 13.9.2017, zveřejněno í 1
10.20,17
18
zveřejněno
6.,10.2017,
dne
č. 25 schváleno starostou
rozpočtových pravidlech Územních rozPoČtŮ jsou
o
Sb.,
ó.25ol2Óoo
zaioÁa
novety
se
iýáji"i
Dokumenty,
stránkách www,clunek,cz
k nahlédnuti ř tisiinne podobé na podatelně OU, na internetových

Rozpočtový výhled
na internetu dne 23.3,2017, oznámení
o o3 roky 2018 -2o1g, schválen v Zo dne 2o.3.2o17, zveřejněn výše
235,500 Kč)
(celková
. splátká AVE cZ a.s. J. Hradec od r.2OO7 do r.2017
SchváIený rozpočet
o Zo dne19.12.2016, bod 1, schválen přebytkový rozpoČet na rok 2017, je nedílnou souČástízápisu
. příjmy: 7.404.500 Kč
. výdaje: 7.380.950 Kč
. financování23.550 Kč
oschválenýrozpočetnarok2017zveřqněnnainternetudne23.3.2017'oznámeni
Závěrečný účet
do 10,5,2017
o návrh zveřejněn nar úřednídesce a způsobem umožňujícímdálkový přístup od25,4,
hospodařením,
celoročním
s
souhlasem
se
2
o v ZM projednán a schvá|en dne 20.6.2017, bod
a to bez výhrad

. schválený závěrečný účetzveřejněn na internetu dne 25.4.2017
Faktura
. došlá faktura č, 417160222 ze dne 3o,3,2o17 od ELZA servis s,r.o,, za částku 50.655 Kč z toho: počítač
vevýŠi29.838Kčamonitorvevýši3.141KČ(celkem32.979Kč)
. canón CanoScan Lide22O l ks , office 2016 P2, + ostatnímateriála sluŽbY
o předpis závazku,.
. úóetní doklad č. ooo43 ze dne 30.3.2017, z toho na majetkový ÚČet 028 Částka 32,979 KČ
. (počítač+ monitor)
,in:::.=lill'
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. úhrbda závazku,.
o výpis zBÚ ě.2017t55 ze dne 4.4.2017, částka 50.655 Kč
o účetnídoklad č.50208 ze dne 4.4.2017 , částka 50.655 Kč
Faktura
. vydaná faktura ě.11700002 ze dne 15.2.2017 pro Boukalová Marie, za poplatek vodné ve výši 1,22BKč
o předpis pohledávky:
. účetnídoklad č,60002 ze dne 15.2.2017 , částka 1.228 Kč
. úhrada:
. PPD č.201zedne7.3.2017, částka 1.228Kč
o účetnídoklad ě.20201 ze dne 7.3.2017 , částka 1.228 Kě
Hlavní kniha
o Předvaha za období 0912017
Hlavní kniha
. za období 01-1212017
lnventurní soupis majetku a záv azkú
o Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku azávazků za rok2017 ze dne 18,12.2017
o Podpisové vzory členůinventarizačníkomise ze dne 18.12.2017
o Plán inventur na rok2017
. lnventurnísoupisy účtůk 31.12.2017
. lnventarizaóní zpráva za rok2017 ze dne 30.01 .2017 , nebyly zjištěny inventarizačnírozdíly
Kniha došlých faktur
o rok2017
Kniha odeslaných faktur
o rok2017
pokladní doklad
. VPD č. 659 ze dne 18.9.2017 , částka 5.990 Kčfotoaparát + zařazení na majetkový účet028
. účetnídoklad ó. 20659 ze dne 18.9.2017 , částka 5.990 Kč
o PPD č, 638 ze dne 4.9.2017, částka 167 Kč, za komunální odpad
. účetnídoklad č. 20638 ze dne 4.9.2017, částka 167 Kč
Pokladní kniha (deník)
. provedena kontrola zůstatku pokladní knihy k 30.9.2017, zůstatek ve výši 5.387 Kč souhlasí na zůstatek
účtu26í Pokladna k 30.9.2017 vedený v rozvaze

Příloha rozvahy

. k 30.9.2017
o k 31 .12.2017
Rozvaha
o k30.9.2017
Rozvaha
. k 31 .12.2017
ÚčtovY rozvrh
o řlo rok2017
ÚetovY rozvrh
o zd rok2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o FlN 2-12M k 30,9.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
o FlN 2-12Mk31.12.2017
Výkazzisku a ztráty
o k30.9.2017
Yýkazzisku a ztráty
o k 31 .12.2017
Smlouvy a dalšímateriály k přijatým účelovýmdotacím
. smlouva o poskytnutí úóelovédotace v rámci programu obnovy venkova Jihoóeského kraje v roce 2017,
čísloSDO/OREGl576l17 uzavřená dne 18.7.2017
o průvodní dopis k návrhu smlouvy o poskytnutí úěelovédotace v rámci programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2017 ze dne 21.6.2017
. neinvestičnítransfer položka 4122, UZ710
Příloha rozvahy

,LltLiil,,,,lllji:i
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komunikace - v k.ú. Lomy u Kunžaku''
3kce:.]Oprava místní.1..l
k využitív období od
,2017 do 31.12.2O'l7
VýŠedotace 195.000 Kč, činímax.5OToz celkových
uznatelných výdajů akce
příjem dotace: výpis z ČNB č. 1 1, obrat ze
dne zi,a.zoll , částka 195"0oo Kč
účetnídoklad ě- 10014 ze dne 24.8.2017, položka
4122,l)z710
čerpánídotace:
doŠláfaktura Č, 0'l486050, ze dne 19.6.2017, swlETELSKY
stavební

s.r.o., za stavební práce, k úhradě

432.091Kč

předpis závazku:

účetnídoklad č. 00088 ze dne 21.6,2017, částka
432.og1 Kč
úhrada:
výpis z aU e . 2o17lg5, obrat ze dne 26.6.2017,
částka 432.091 Kč
ÚČetní doklad Č, 50373 ze dne 26.6.2017, částka
4g2.ogl Kč s UZ 71O naparagraf 2212, položka
5171
oPravný ÚČetní doklad Č, 90004 ze dne 24.8.2017,
částka 237,og1 Kčbez-Uzna paragraf 2212, položka
5171
VyÚČtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského
kraje v roce 2017 ze dne 18,g.2o17
celkem 432,ogl KČ, z toho poskytnutá dotace 195.ooo
Kč, krytíz vlastních prostředků
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r oznámení - vYÚČtování zálohY na dotace ze dne 18.12.2017., akce
"oprava místníkomunikace - v k.ú.
Lomy u Kunzaku" d]e smlouvy-čísloSDo/oReéitďlaňl
ve výši 195.ooo Kč
r ÚČetnídoklad Č, 30089 ze dne 18.12.2017, částka 195.0oo Kč, vyúčtová
ní zálohy na dotace poV
poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského
' VyúČtování
kraje v ioce2017 r" on" 18.og.2017,z vlastních
prostředků celkem

Smlouvy o dílo
' Smlouva

237.091 Kč, tj. 55%

o dílo čísloS18-014-oo14, uzavřená s firmou sWlETELsKy
s,r.o. Jindřichův Hradec
Kó; ĎPi',

29.3.2017, ce|kovácena díla ve výši 432.ogl

Nabídkový rozpočet
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Kupní smlouva uzavřená dne7.6.2Oi7,_obec
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bez DPH 357.íoo Kč

dne

1prooava;ici), F,o (kupující),parc.

č.458/39 ostatní plocha,
o výměře 3178 m2, Řupňa;." byla šjeánáňá'ďonooou,
einiizsi;áó xe

1on

záměr prodeje zveřejněn od 5.1 .2017 do20.1.2017
doložka osvědčujícíplatnost smlouvy
v Zo dne 20,3,2017 , bod 6 - schválen prodej parc.
č. 458/39, 3178 m2, cena dle odhadu a náklady
s tímto
spojené
znalecký posudek č. 24 - 644 -2017 ze dne 8.5.2017
předpis pohledávky:
účetnídoklad č. 50361 ze dne 20.6,2017, částka í25.530

Kč

úhrada pohledávky:
výpis z gU e. 2o17tg1, obrat ze dne 20,6,2017, částka
125.530 Kč
účetnídokladč. 50361 ze dne 20.6.2017, částka 125.53o
Kč
návrh na vklad učiněn dne 8,6.2017
Vyrozuměnío provedeném vkladu do KN ze dne 8.6,2017
ÚČetnÍ doklad

Č,30046 ze dne 8.6-2017, částka ,t589 Kč - vyřazení
z majetkového účtu031 v účetní
Dokumentace k veřejn ý m zakázkám
hodnotě

.
o
'

o
o

o
o

:]rl

akce: "Oprava místníkomunikace - v k.ú. Lomy
u Kunžaku''
postupováno dle směrnice kzadávání vz
malého rozsahu čt.o oo 5oo.0oo kč bez DpH
výPis

z usnesení č, 12t2o16 Zastupitelstva obce člunek, konaného dne 19.12.2016,
odsouhlasen
ffir:!+it[r|]!'5Ti.!!iííťiillťzkyna"ofrava mistní'komuniki"" --u x,: Lomy u (unj"tJj, ri,r"

Smlouva

Nabídkový rozpočet

Zápis o předání staveniště ze dne 5,6,2017
Zápis o odevzdánía převzetíakce ze dne 13.6,2017
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o dílo čísloS18-014-oo14,

uzavřená s firmou sWlETELsKy s.r.o. Jindřichův
Hradec dne
29.3.2017, celková cena díla ve výši +áz.ogl xe s Ďprr,
Ěez DPH 357.1oo
lvv Kč
l\v

it

U Zimního stadionu 1g52t2,370 76 ČeskéBudějovice,
tet.: 386 72o 111,fax 386 359 084
e-podatef na: posta@kraj-jihocesky,cz, www,kraj.-jihocesky.cz
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Vnitřní předpis a směrnice
. Směrnice obce Člunek kzadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinnáod 01.10.2016
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
o ze dne 19.12.2016, bod ,1, schválen přebytkový rozpočet na rok2017
účetnizávérka
o v ZO dne 20.6.2017, bod 3 - schválena účetnízávěrka obce Člunek k 31 .12.2016
o Rozvaha,Výkazzisku a ztráty, Příloha k31.12.2017
o Protokol o schválení účetnízávérky ze dne 20.6.2017, usnesení ě. 1412017, zisk ve výši 1.662.020,57 Ké
o lnventarizaěnízprávazarok2016ze dne30,1.2017 - nebylyzjištěny inventarizačnírozdíly
o Hodnotícízpráva za rok 2016, Ročnízpráva o výsledcích finančníchkontrol za rok2016 ze dne 6.2.2017
c Zpráva o výsledku PHl2016 ze dne 7.2.2017
o účetnídoklad o přeúčtováníHV za rok 2016 č.30048 ze dne 20.6.2017
. odeslání účetnízávěrky do CSÚ|S dne 13.7,2017
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