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PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor finanční

zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

obce Chrtníky

!č: 00580465

přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
12.března 2019 jako jednorázové přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zékona
é.12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a y souladu se zákonem
č.42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření taemních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve zněri pozdějších předpisů a bylo zabájeno dne 2. 1. 2019
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 01.0l,.2018 do 3I.12.2018.

Jednorázové přezkoumání byIo vykonáno na úřadu obce 12.03. 2019

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený Ťízenímpřezkoumání: Helena Lacušová

- kontroloři:
- Ing. Ivana Bednaříková

Pověřeníkpřezkoumáníve smyslu § 5 č. 42012004 Sb. a § a a §6 zákonač.255120í2
Sb.lydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9. 7.2018.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

[?rÉ,Íg",. /l-s, n77
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Iva Immerová - starostka

Barbora Augustinová - účetní obce
Bohumila kandrová - místostarostka

Komenského náměsti 125, 532 11 Pardubice, iei.: +",t20 ů26 530, e,rnaii: lvana.bedn;i,iko,;a@pardubicl<ykraj.cz
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Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1

a 2 zákona č. 42012004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona,

Při posuzování jednotliých právních úkonů se lychází ze znéní právních předpisŮ

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona ě. 42012004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání
údaje, na které se váahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 12.3.2019.

A. VÝsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumáníza2018

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. oblasti přezkoumání, u kteúch nebvly ziištěny chyby a nedostatky
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákonač.42012004 Sb., které jsou uvedeny v

členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákonaz

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací"
týkaj ících se rozpočtových prostředků

- přezkoumán: Ano

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace. týkající se tvorbv a použití peněžních
fondů

- přezkoumán: Ano

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a vÝnosy pgdnikatelskó ěinnosti územního celku

- přezkoumán: Ano

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace. týkající se sdružených prostředků
wnakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky. anebo na
základě smlouvy s jinými prár"nickými nebo Ťzickými osobami

- přezkoumán: Ano

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) ťrnanční operace. týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví

- přeŽkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. fl hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Narodního fondu a s dalšími prostředk}, ze zahraničí poskýnutými na základě
mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) v.yúčtoviání a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu. k rozpočtům krajů. k rozpočtům obcí. k jiným rozpočtům. ke státním fondům a
k dalším osobám
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- přezkoumán: Ano

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

- přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu. s nímž
hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek. s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumanÝch orgánem 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) ručení za závazky fuzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

13. 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 územního celku

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

- přezkoumán: Ano

16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k pruměru jeho
příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upralujícího rozpočtovou
odpovědnost

- přezkoumán: Ano

c. plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letech
C.I. Při přezkoumání hospodaření rízemního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona ě.

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 územního celku
v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizíka, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
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D.III. Poměrové ukazatele ziištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku . 0,I5 Yo

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ...,.. 2,2I oÁ

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Chrtníky nepřekročil 60% pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu upral,uj ícího rozpočtovou odpovědnost.

D.Y. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Chrtníky dne12.3.2019

Jména a podpisy kontroloru zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

ž^
Helena Lacušová

kontrolor pověřený Ťízením přezkoumání
podpis kontrolora pověřeného řizením

přezkoumání

Ing. Ivana Bednaříková

kontrolor podpis kontrolora

Tato zpráva o vÝsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní
uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předáni zprávy
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Koneěným znéním zprávy se stává
tento návrh okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona
ě.42012004 Sb. k podaní písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému Ťízenim
přezkoumání. Kontrolor pověřený řízenim přezkoumání může v odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,

- se vyhótovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutámímu
zástupcí kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu
Kraj ského uřadu Pardubického kraj e,

- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období byly uplatněny celkem
2 požadavky dle zákonaě. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených
v příIoze,

- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Chrtníky o počtu 11 stran byl
seznámen a její stejnopis převzal Iva Immerová
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V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem
státu, neručil svým majetkem'za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a
nemovitý majetek, neuzavřel krrpní, směnnou, d€#ovee'íi_aá$€€sí smlouvu a smlouvu o
r,}půjčce ýkající se nemovitého majetku, smloul.u o přijetí nebo poslgtnutí úvěru nebo
půjčky, smlouvu o přiietí:rebo-Boskýnutí dotace, smlour,.u o převzetí dluhu nebo ručitelského
závazku, smlouvu o přistoupeníkzávazku a smlour,rr o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné
papíry, obligace, neuskutečnil majetkovp vklady. Územní celek neuskutečnil veřejné zakézky
maleho-+gzsahu. §pr

\

Poučení:

Územni 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 zprávé o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu,
atonejpozději do 15dnů po projednánítéto zprávy spolu se závěrečným účtem vorgánech
územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 42012004 Sb., povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zékona uvést lhůtu, ve které podá
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávl o plnění přijatých opatření, a v této
lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst. 1 písm. b) a c) zákonač.42012004 Sb. azato se uloží územnímu celku podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákonaě. 42012004 Sb. pokuta do ýše 50.000 Kč.

Iva Immerová

starostka obce

Barbora Augustinová

podpis s

účetní obce

OBEC CHRTN|KY
535 01 CHRTNIKY 24

podpis místostarostky obce

Bohumila Kandrová l
,. .i*;.:l . .i. ..

místostarostka obce i

Převzal:
Chrtníky dne 12.3.2019

Iva Immerová

starostka obce

|{omenskeho rráměstí 125, 53? i,l Pardui:ice tel.; +:120 026 _53C,
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příloha ke zprávě o vÝsledku přezkoumání hospodaření za rok
201 8.

Označení všech dokladů a jiných materiálů v}užitÝch při přezkoumání:

Korrrenského náměstí 125,53) 11 Pardubice, tel,: l,']20 026 53ů, e-mail: lvana.bednarikov,:@p,:rCL.;bickykral.cz
,6_

Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu návrh rozpočtu v úplném znéníbyl zveřejněn na uřední desce t

elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup v zákonném

termínu 15 dnů od 1. 12. 2017 do 29. 12.20|7
Rozpočtová opatření ě. Il20I8 - schválený rozpočet - číselná řada RO posunuta o jedno

ěíslo
č.2l20I8 - schváleno usnesením ZO ze dne 9. 2.2018, zveřejněno na
intemetoých stránkách obce od 9. 2.2018
ó.312018 - schváleno starostou obce dne 7.3.2018, zveřejněno od 7.

3.2018
ě. 4l20I8 - schváleno starostou obce dne II. 4.2018, zveřejněno od
11. 4.2018
ě. 512018 - schváleno starostou obce dne 1 1. 5. 2018, zveřejněno od
11.5.2018
ě. 612018 - schváleno starostou obce dne 8. 6.2018, zveřejněno od 8.

6.2018
č.]l20I8 - schváleno usnesením ZO ze dne 8. 6.2018, zveřejněno od
4.7 .2018
č. 8/2018 - schváleno starostou obce dne 15. 8. 2018, zveřejněno od
15. 8.2018
č. 912018 - schváleno starostou obce dne 12. 9. 2018, zveřejněno od
12.9,2018
č. 10/2018 - schváleno starostou obce dne 3. 10. 2018, zveřejněno od
5. 10.2018
č.1ll20l8 - schváleno starostou obce dne 31. 10. 2018, zveřejněno od
7 . II.2018
ě. I2l20I8 - schváleno starostkou obce dne I. 12.2018, zveřejněno od
5.12.2018
č. I3l20I8, schváleno starostkou obce dne 9. I.2019, zveřejněno od 9.

I.2019
Usnesením ZO ze dne 9. 12.2016 byl starosta obce pověřen ke
schvalování rozpočtových opatření.
Zmény rozpočtu byly zaneseny do výkazupro hodnocení plnění
rozpočtu Fín2-12 M ke dni 3I.12.2018 ve schválené výši.

Schválený rozpočet Rozpočet obce na r. 2018 byl schválen usnesením ZO ze dne29.12.
2017 jako přebýkový v příjmové části ve výši 1 .160.750,- Kč a ve

ýdajové části ve výši 1.265.7II,-Kč. Schodek rozpočtu byl kryt
peněžními prostředky minulých let (pol. 8115).
Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-
12 M ve schválené výši.
Schválený rozpočet byl v úplnémzněni zveřejněn na internetových
stránkách obce od 29. 12.20t7 .



Střednědobý ýhled
rozpočtu

střednědobý výhled na rok 2018 - 202I, zpracovén dne 9. 12.2016

Závérečný :účet návrh závéreěného účtu zveřejněn na uřední desce i na internetových

stránkách obce v zékonnémtermínu 15 dnů v rozmezi od2.3.2018 do

23.3.2018, projednán vě. zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce zar.2017 a schválen usnesením ZO ze dne23.3.
2018bez ýhrad
schválený závérečtý účet v úplném znéní vě. zptávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za r. 2017 byl zveřejněn na

internetorlých stránkách obce od 23. 3. 2018.
Bankovní výpis Výpisy z bankovního účtu vedeného u ČSOB, ě,ú. 15641091110300 za

leden až prosinec, včetně účtování za listopad a prosinec
Výpisy z bankovního účtu vedeného u ČNB, č.í. 94-231356110'710 v
číselné řadě 1 - 27 za leden až prosinec, účtování říjen, listopad a

prosinec
Ztstat§ jednotlivých bankovních účtů ověřeny ke dni 3I. 12.2018 a
souhlasí na stav iňtu23l v tozvaze sestavené k témuž dni

Dohoda o hmotné
odpovědnosti

ze dne I.3.2017 - účetní
ze dne 5. 11. 2010 - pokladní

Evidence poplatků zarok 2018 vedena dle jednotlivých poplatníků a datumu úhrady
předpis zauětovándokladem č. 300002 ze ďne 1. 1. 2018

Faktura došlé faktury v č.řadě 100040 - 100065 včetně úětování předpisů

Hlavní kniha ke dni 3t. 12.20|8
Inventumí soupis
majetku azávazk,i

Plán inventur na rok 2018 ze dne 20. 12.2018 věetně jmenování

inventarizační komise
Proškolení inveriaizační komise ze ďne 3I. I2.20I8
Inv entaizační zpráv a za rok 20 I 8 ze dne 9. I . 20 19 bez
inventarizačních rozdílů
inventurní soupisy ke dni 31,. 12.2018

Kniha došlÝch faktur zarok2018 vedena ručně v č. řadě Il20I8 - 6512018

Kniha odeslaných
faktur

zarck 2018 byla jedna vydanáfaktura

Mzďová agenda zarok 2018 vedena ručně

odměňování členů
zastupitelstva

Výše odměn neuvolněným členům ZObyIa schválena usnesením ZO
ze dne 14. II.2014 ausnesením ZO ze dne29. 12.2017.
Nově schválené ustavujícím ze dne 1. 11. 2018.
Neuvolněnému starostovi obce byla odměna stanovena v souladu s

našizením vlády č. 37 l 2003 Sb., ve znéní pozděj ších předpisů s

účinností od 1. 1.2018.
ověřeny poměrné odměny zaříjen a listopad 2018
Ověřeno na mzdové Listy za období 0I ,I2l20T8
Počet zastupitelů: 7
Počet obwatel k 1. 1. 2018: 95

Pokladní doklad zaobdobí 1I aI2l20I8 - příjmové pokladní doklady č. P40 -P43,
qidajové pokladní doklady ě.V67 - V95, vč. zaúčtovaní dokladem č.

60001Iač.600012

i(orrrensl<eho náměsti 125.532 11 Pardubice, iei.: +42O 026 530, e,mail: l,;an.l.bednarikova@parciubickyl<laj,cz
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pokladní kniha
(deník)

pokladní kniha za období II a I2l20I8 - vedena ručně

Zůstatekpokladní hotovosti uvedený v pokladní knlze souhlasil se

zůstatkem rozvahového účtu 26I ke dni 31 . 12.2018,
Příloha rozvahy Ke dni 31.I2.20I8
Rozvaha Ke dni 3I.12.2018 - hospodářský výsledek zarokZUl7 pře1,1čtován na

uěet 432
učetní deník za listopad a prosinec 2018

účetní doklad účetní doklady za prosinec v č. řadě 300074 - 300104

Učtový rozvrh zarok2018
Yýkazpro hodnocení
plnění rozpočtu

Fin2-I2 M sestavený ke dni 31.12.2018

Yýkaz zisku a ňráty Ke dni 3I. 12.2018 - Daňové přiznání DPPO zarok2Ot7 píedložen -
proúčtováno na položku II22 a 5365

Darovací smlour,y Darovací smlouva ze dne 8. 6.2018 pro Spolek deštník, Choltice -

finanční dar ve výši 3 000,- Kč - schváleno usnesením ZO dne II.5.
201 8

Dohody o provedení
práce

DPP ze dne 1. I.2018 - účetní práce
DPP ze dne 16. 5. 2018 - pověřenec GDPR
DPP ze dne 29. 9. 2018 - kompletace a distribuce hlasovacích lístků -
volby zastupitelstva
DPP ze dne 9, 1. 2018 - kompletace a distribuce hlasovacích lístků -
volby prezidenta

Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelov;fm dotacím

neinvestiční dotace PK v rámci POV na akci "Oprava veřejného
osvětlení" rpol. 4122) - nazékladě Smlouly o poskytnutí dotace č.

OŽPZlt8l22309 ze dne25.5. 2018 bylo poskytnuto ve výši I00%o ze
skutečných nakladů vynaložených na akci v r.2018, max. však ve výši
100.000,- Kč, vyúčtování do 3I.12.2018, vyúčtováno dne 10. 12.

2078, čerpáno v plné výši, celkové náklady na akci 509.986,- Kč.
Přii etí dotace bylo schváleno usnesením ZO ze dne 1 1 . 5 . 20 1 8.

úěelově určená neinvestiění dotace na úhradu výdajů souvisejících s
konáním volby prezidenta republiky v r. 2018 (pol. 41 II,ÚZ 98008) -

přijetí dotace oznámeno Avízem pro změnu rozpočtu obce č. l8-1 ze
dne 9. 1 . 201 8, přij ato ve výši 22.946,- Kč. Konečné r,}ričtov áni ze dne
28 , I . 2019 , čerpáno 10 .644,- Kč, k vrácení do státního rozpočtu
13.302,- Kč, odvedeno zuětuvedeného u ČNg dne 28. I.2019,
naklady jsou uznatelné.

účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v
souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a
zastupitelstev obci (pol. 41II,ÚZ 98187) - přijetí dotace oznámeno
Avízem pro změnu rozpočtu obce č. 18-1 13 ze dne 21. 9.2018, přijato

ve ýši 30.000,- Kč. Vyučtováno dne 28.I.2019, čerpáno ve výši
I0.546,- Kě, k vrácení do státního rozpočtu 19.454,- kě, odvedeno z
účtu vedeného u ČNg dne 28. 1.2019, nákladyisou uznatelné.

Smlouvy náiemní Pachtovní smlouva - zemědělský pacht ze dne 4. 8. 2018 na dobu



neurčitou -zémĚr zveřeiněnod 13.7.2018 do 3.8.2018
Smlouvy o dílo uzavŤená dne 7. 9.2018 se zhotovitelem: Filip Zavadil - Elektroslužby,

ŽteUy - na akci Oprava veřejného osvětlení v obci Chrtníky
Smlou,uy o převodu
majetku (koupě,
prodej, směna,
převod)

Kupní smlouva ze dne 30. 5. 2018 na prodej pozemku p.č.3312 a66lI
v k.ú. Chrtníky - návrh zveřejněn 27.3.2018 - 20.4.2018 - schváleno
usnesením ZO dne20.4.2018 - návrh na vklad 30. 5. 2018 - z
majetku vyřazeno dokladem č. 300075 a 300076 na úěet 554/031 ve
qýši 6,30 a 455,- Kč

Vnitřní předpis a
směrnice

Směrnice k poskýování cestovních náhrad
Směrnice k opravným položkám
S měmi c e k pro váděn í inv entaňzace maj etku a záv azků
Směrnice pro schvalovrání hospodáŤských operací, oběhu účetních
dokladů, evidenci majetku a vnitřní kontrolní systém dle zékona
32012001 Sb. včetně podpisoých vzorů
Směrnice pro časové rozlišování
Směmice k podrozvaze
Směrnice - odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku
Směmice k aplikaci reáIné hodnoty u majetku určeného k prodeji

Zátpisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení

ze dne 29. 12. 2017 - schválení rozpočtu na r. 201 8

ze dne 12. I. 2018 - činnost zastupitelstva
ze dne9.2.2018 - planúčetních odpisů nar.2018, RO č.2
ze dne23.3.2018 - schválení závěrečného účtu zar.2017, účetní
závěrky zar.2017, záméry k prodeji pozemků
ze dne 20.4.2018 - zemědělský pacht
ze dne 1 1. 5. 2018 - finanční dar, přijetí dotace PK
ze ďne 8. 6. 2018 - RO č. 7
ze dne 5.7 .2018 - záměr na opravu veřejného osvětlení
ze dne 27 . 7 . 20 1 8 - výběr nabídky na opravu veřejného osvětlení
ze dne 3. 8. 2018
ze ďne 7 . 9. 2018 - zemědělský pacht
ze dne 1. 11, 2018 - ustavující zaseďáníZO,rozbodnutí o v}ši odměn
ze dne2I. II.2018 - návrh rozpočtu nar.2019
ze dne 19.12.2018 - schválení rozpočtu nar.2019

Nespecifikován Zápis FV ze dne 1.3.2018 - stavpokladny
Zápis FV ze dne 4. 5. 2018 - stav pokladny
Zápis FV ze dne 5. 7.2018 - stavpokladny
Zapis FV ze dne 1. 10.2018 - stavpokladny
ZápisKY ze dne 30. 9.2018 - plnění usnesení ZO
Zápis KV ze dne 15. 6.2018 - plnění usnesení ZO
Zapis KV ze dne 1. 5.2018 - plnění usnesení ZO
Zapís KV ze dte27.3. 2018 - plnění usnesení ZO

obecně závazné
vyhlášky

OZY č.Il}}lt o místním poplatku ze psů.

Evidence zavedena
dle výkazu FIN 2-12 M účtovano na položku 1341

učetní závérkazat. schválena usnesením ZO ze dne 23.3. 2018

Kornenského náměsti 12r,532 i1 Pardubice, tel.: +4?_0 026 530, e,rnail: lvana.bednarikova@pardubickvkra;,cz
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protokol o schválení účetní závěrky byl vyhotoven.
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