Protokol o schvalov6nf riietnf zhv6rky
dle vyhl6Sky MF 22012013 Sb. $

11

a) identifikace schvalovan6 fietni zivErkv
Svazek obci mikroregionu iISTA-SENOMATY Ndm6sti Karla Buriana 55,270

t(o: nsalses

31

Senomaty

b) datum rozhodovdni o schvilenf nebo neschvflenf riietni zr{v6rky
29.6.20t7
c) identifikaci osob rozhodujicich o schvr{leni nebo neschvdleni
Monika Kubidkov6.- starostka obce Piidina
Antonin Tauber - starosta obce Drahou5
Hana Kindlovii - mistostarostka obce Velk6 Chmeli5tn6

riietni zivErky

d) vyrok o schv{leni nebo neschvfleni riietnf zixErky
VySe uveden6 komise pro schvalov6ni ridetni zdvdrky schvaluje udetni zdvlrku za rok 2016,
kter6 je dle piedloZenych dokladri vdrnym a poctivym obrazem udetnictvi svazku" Hospodaiskj
vysledek - zisk 1029 890,57 Kd se pievede zudtu 431 300 (hospod6iskli vysledek ve
schvalovacim iizeni) na ridet 432 300 (nerozddleny zisk, neuhrazen6 ztrfita z piedchozich let).
e) zdpis o

neschvfleni rfiietni zfvErky podle $ 7 odst.

3

f) identifikace prfikaznj,ch ridetn(ch z,f.znamfi podle $ 6 odst.3, piipadnd popis dal5ich
skuteinosti vyznamnych pro uZivatele ridetni zinErky
Udetni ztvErkazarok20l6byla schv6lena nazitkladd, piedloZeneho zdvdredneho ridtu zarok
2016 schv6len6ho dne29.06.2016 dlenskou schfizi Svazku, ktery obsahuje v5echny ridetni
vykazy.

vyjfdieni riietnf jednotky k vyroku o schvflenf nebo neschvdleni riietni zdv6lky nebo
k zdpisu o neschvfleni riietnf z6*Erky podle $ 7 odst. 3, pfipadnd k dalSim skuteinostem
souvisejfcim se schvalovfnim riietni zfvErky
g)

Bezvyjildieni.

V

Senomatech dne

29.06.2017

Podpisy dlenfi komise pro schvalov6ni irdetni zdvlrky:

Hana Kindlov6

Antonin Tauber

Monika Kubidkov6

7
tu.

Mgr. Tom6S Valer
piedseda SO mikroregionu
irsrA - SENoMATY

Svazek obci mikroregionu eistd - Senomaty
P
06etni jednotka:

KEO-W 1.11.65

rotokol o s c hvel en i/n es chv6

len i I cetn I zAv

6rky

Svazek obci mikroregionu dista - Senomat
N6mdsti Karla Buriana d.p. 55
270 31 Senomaty
Cesk6 republika

ri.

70567565

Datum ridetni

zivdrky:

31

.12.2016

ldentifikaceschvalovan6 riietniz6v6rky: Rddn6
Datum rozhodov6ni o schv6leni nebo neschv6leni ridetni

Schvalujici

org6n:

ziivErky:

29 06.2017

nejmene tlfdlennli, orgdn

Osoby rozhodujici o schvileni nebo neschv6leni 0detni zdvdrky:
MONIKA KUBIdKOVA
ANTON[N TAUBER
HANA KINDLOVA

Vfrok o schv6leni nebo neschv6leni fdetni z6v6rky: Schvdleno
Z6pis o neschv6leni 06etni z6v6rky podle g 7 odst. 3

:

fdentifikace pr0kaznfch 0detnlch zAznami podle $ 6 odst. 3, piipadn6 popis dalSich skutednosti vl2namnfch pro uZivatele ridetni

zivdrky:

Vyj5dienl 0ietni jednotky k vr.froku o schvdleni nebo neschvileni ri6etni zAv6rky nebo k z6pisu o neschvAleni ridetni zdv6rky
podfe $ 7 odst. 3, piipadnd k dal5im skute6nostem souvisejicim se schvalov6nim rl6etni zAv6rky:

Za 0detni jednotku: Beranov6 Kristina

Ze dne:30.6.2017 v 10:53
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SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016
Závěrečný účet SO mikroregionu Čistá – Senomaty byl zpracován po skončení roku 2016 v
průběhu měsíců ledna až února 2017, kdy byla provedena fyzická a dokladová inventura majetku
svazku, byly dokončeny všechny závěrečné účetní operace a připraveny závěrečné účetní výkazy za
rok 2016. Dne 15. 02. 2017 byl dokončen přezkum hospodaření svazku auditorkami z odboru
finanční kontroly KÚ Středočeského kraje. Následně byla vypracována textová část závěrečného
účtu a zpráva o hospodaření svazku. Kompletní materiály tvořící závěrečný účet byly zveřejněny na
internetových stránkách svazku www.cista-senomaty.cz v období od 25.5.2017 do 29.6.2017. Ve
stejném časovém období byla uveřejněna zkrácená verze závěrečného účtu na úředních deskách
jednotlivých členských obcí svazku.
Členská schůze SO mikroregionu Čistá – Senomaty vyjadřuje souhlas se závěrečným účtem SO
mikroregionu Čistá – Senomaty za rok 2016, který je v souladu s celoročním hospodařením svazku
za rok 2016, a to s výhradou, ve smyslu závěru Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku za rok
2016.
Členská schůze SO mikroregionu Čistá – Senomaty přijala nápravná opatření k odstranění
nedostatků uvedených v části D) Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku. SO Čistá Senomaty na
základě těchto opatření bude správně a bezchybně dodržovat zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Členská schůze SO mikroregionu Čistá – Senomaty schvaluje v souladu s příslušným ustanovením
vyhlášky MF č. 220/2013 Sb. účetní závěrku svazku za rok 2016, která je dle předložených dokladů
věrným a poctivým obrazem předmětu účetnictví svazku.
Hospodářský výsledek roku 2016 je zisk Kč 1 029 890,57.
Na internetových stránkách SO mikroregionu Čistá - Senomaty jsou k dispozici k nahlédnutí
a ke stažení následující dokumenty:
1) Schválený závěrečný účet za rok 2016, včetně všech jeho příloh.
http://www.cista-senomaty.cz/index.php/uredni-deska/zaverecne-ucty
2) Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016, včetně schválení ZÚ za rok 2016.
http://www.cista-senomaty.cz/index.php/uredni-deska/zaverecne-ucty
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016.
http://www.cista-senomaty.cz/index.php/uredni-deska/kontroly-hospodareni
Veškeré výše uvedené dokumenty byly uveřejněny na internetových stránkách svazku dne
29.6.2017.
Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v sídle kanceláře svazku
v Senomatech.

