odbor kontroly

Č. j.: LK-0107/21/Bro

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Luka, IČO 00673480, za rok 2021

Přezkoumání hospodaření obce Luka za rok 2021 ve smyslu ustanovení § 42 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 1. 5. 2022.
Přezkoumané období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
1. Dílčí přezkoumání hospodaření nebylo prováděno.
2. Jednorázové přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na obecním úřadu dne
10. 5. 2022.
Přezkoumání vykonala:
Ing. Jitka Brotzová, kontrolor pověřený řízením přezkoumání, ev. č. 1002.
Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal
Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0107/21/Bro dne
27. 4. 2022.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 10. 5. 2022.
Popis úkonu: seznámení starostky obce s výsledky kontroly.
Při přezkoumání byly přítomny: Lenka Markvartová - starostka obce,
Marie Šmídová - účetní obce.

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
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Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2
uvedeného zákona:
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních
fondů,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního
celku,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním
fondům a k dalším osobám,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž
hospodaří územní celek,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje,
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

A.

Výsledek dílčích přezkoumání

A.I.
Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2021
Dílčí přezkoumání nebylo prováděno.
A.II.

Zjištěné chyby a nedostatky z přezkoumání hospodaření za rok 2021

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.

Plnění
opatření
v předchozích letech

k

odstranění

B.I.

Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
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nedostatků

zjištěných

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

C.I.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona
č. 420/2004 Sb.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.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 rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
C.III.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..................................... 0,53 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .......................................... 2,66 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %
C.IV.

Ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

Dluh obce nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve smyslu
zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Liberec, dne 26. 5. 2022
Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

Ing. Jitka Brotzová

Ing. Jitka Brotzová
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis

Digitální podpis:
26.05.2022 07:55

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:
-

je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné
stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi
pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh
okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 420/2004 Sb.,
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-

se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci
kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru
kontroly krajského úřadu,
nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení obce:
obec nehospodařila s majetkem státu,
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavila movitý a nemovitý majetek,
neuzavřela směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého
majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí
dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení
k závazku a smlouvu o sdružení,
nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
neuskutečnila majetkové vklady,
a neuskutečnila veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zák. č. 134/2016 Sb.).
Poučení:
Starostka obce byla seznámena s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Luka a tento návrh zprávy s ní byl projednán. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
o počtu 10 stran po jejím projednání a seznámení převzala starostka obce Lenka Markvartová.

Lenka Markvartová

………………………………………….

starostka obce

razítko, podpis, dne

-4-

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumá ní hospodaření za rok 2021.
Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl zveřejněn na elektronické úřední desce od 1. 12. 2020 do
16. 12. 2020.
Pravidla rozpočtového provizoria
Nebyla uplatněna z důvodu schválení rozpočtu na rok 2021 ještě do konce roku 2020.
Rozpočtová opatření
V kontrolovaném období bylo schváleno zastupitelstvem obce (dále ZO) celkem
5 rozpočtových opatření (dále RO):
RO č. 1 ze dne 19. 5. 2021, usn. č. 3/2021, bod 3, zveřejněno od 23. 5. 2021,
RO č. 2 ze dne 26. 8. 2021, usn. č. 4/2021, bod 3, zveřejněno od 3. 9. 2021,
RO č. 3 pověřena starostka (k 1. 9. 2021) ZO dne 16. 12. 2020, usn. č. 4/2020, dáno na
vědomí ZO dne 15. 12. 2021 (usn. č. 5/2021), zveřejněno od 7. 9. 2021,
RO č. 4 ze dne 15. 12. 2021, usn. č. 5/2021, bod 5, zveřejněno od 21. 12. 2021,
RO č. 5 pověřena starostka (k 30. 12. 2021) ZO dne 16. 12. 2020, usn. č. 4/2020, dáno na
vědomí ZO dne 30. 3. 2022 (usn. č. 1/2022), zveřejněno 30. 12. 2021.
Rekapitulace
Příjmy
Výdaje
Financování

Schválený rozp.
2 530 937,00
2 833 261,30
302 324,30

Rozp. po změnách
3 049 298,19
2 589 634,72
-459 663,47

Změna
518 361,19
-243 626,58
-761 987,77

Provedená RO byla řádně promítnuta ve výkazu FIN 2 – 12 M ke dni 31. 12. 2021.
Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2021 byl projednán a schválen ZO dne 16. 12. 2020 – usn. č. 4/2020 - bod
č. 1 jako „schodkový“. Schodek rozpočtu kryt zůstatkem peněžních prostředků minulého
období.
Rozpočet na rok 2021 představuje následující souhrnné objemy:
Příjmy celkem
2 530 937,00 Kč
Výdaje celkem
2 833 261,30 Kč
Financování
302 324,30 Kč (pol. 8115)
Na webových stránkách zveřejněn od 18. 12. 2020.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace.
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen na jednání ZO dne 19. 12. 2018, usn. č. 6, a to do
roku 2022. Výhled byl sestaven v následujících souhrnných částkách (v tis. Kč):
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Rok
2019
Příjmy
2 805
Výdaje
3 159
Financování
354

2020
2 805
3 159
354

2021
2 805
3 059
254

2022
2 805
3 059
254

Návrh výhledu byl zveřejněn na úřední desce od 2. 12. 2018 do 19. 12. 2018.
Schválený rozpočtový výhled zveřejněný na webových stránkách obce od 24. 12. 2018.
Dále ZO dne 15. 12. 2021, usn. č. 5 schválilo aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na
rok 2022 a nový střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023. Výhled byl sestaven
v následujících souhrnných částkách (v tis. Kč):
Rok
2022
Příjmy
2 735
Výdaje
2 444
Financování -291

2023
2 735
2 735
0

Návrh výhledu byl zveřejněn na úřední desce od 30. 11. 2021 do 15. 12. 2021.
Schválený rozpočtový výhled zveřejněný na webových stránkách obce od 21. 12. 2021 (do
vyvěšení nového).
Závěrečný účet
Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020 (dále jen Zpráva) byl projednán v ZO dne 19. 5. 2021, usn. č. 3/2021 bodem
č. 1. (Závěrečný účet) a bodem č. 2 (Zpráva). ZO odsouhlasilo závěrečný účet „bez výhrad“.
Zveřejnění závěrečného účtu společně se Zprávou v souladu s ustanovením § 17 odst.
6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, bylo
zabezpečeno následovně:
- návrh závěrečného účtu spolu se Zprávou od 30. 4. 2021 do 18. 5. 2021,
- schválený závěrečný účet spolu se Zprávou zveřejněn od 23. 5. 2021.
Závěrečný účet obsahoval náležitosti uvedené v § 17 odst. 2 zákona o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
Bankovní výpis
Zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2021 byly následující:
ZBÚ č. ú.: 903267339/0800
Spořící účet, č. ú.: 6085210302/7960
ČNB č. ú.: 94-2619421/0710
Celkem

4 853 564,23 Kč (BV č. 012)
523 345,68 Kč (BV k 31. 12. 2021)
69 163,83 Kč (BV č. 38)
5 446 073,74 Kč

Celkové prostředky na bankovních účtech navazovaly na konečný zúčtovaný stav na účtu 231
a na řádek 6010 výkazu FIN 2 - 12M ke sledovanému datu. Doloženo inventarizací účtu.
Inventurní soupis majetku a závazků
K zajištění inventarizace majetku k 31. 12. 2021 bylo kontrole předloženo:
- Plán inventur na rok 2021 ze dne 15. 12. 2021 s platností od 1. 1. 2022 – 31. 1. 2022,
- Proškolení členů IK ze dne 15. 12. 2021,
- Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 31. 1. 2022.
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K jednotlivým majetkovým účtům byly doloženy inventurní soupisy, stavy majetku k datu
31. 12. 2021 uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy v účetnictví, nebyly zjištěny
inventurní rozdíly, nápravná opatření nebyla přijata. V rámci podkladů o provedené
inventarizaci byla doložena oblast podrozvahové evidence.
Kniha došlých faktur
K 31. 12. 2021 bylo celkem přijato a evidováno 182 dodavatelských faktur. Kontrolou
ověřeny faktury č. 150 - 155 a 158 - 171, bez zjištěných nedostatků (s průvodkou se
zaúčtováním). Koncem roku nebyly uhrazeny faktury (11 faktur) ve výši 30 653,49 Kč,
souhlasí se zůstatkem účtu 321 - Dodavatelé v Rozvaze. Doloženo inventarizací účtu.
Kniha odeslaných faktur
V kontrolovaném období k 31. 12. 2021 bylo vystaveno 6 faktur. Kontrolou ověřeny faktury
č. 1 - 6, všechny zaplaceny. Nebyly uhrazeny pohledávky za odběrateli v celkovém objemu
10 577 Kč (především za nájmy a vodné), souhlasí se zůstatkem účtu 311 - Odběratelé
v Rozvaze. Doloženo inventarizací účtu.
Odměňování členů zastupitelstva
ZO dne 31. 10. 2018 odsouhlasilo odměny za výkon funkcí neuvolněných členů ZO dle
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění (neuvolněná starostka - 19 980 Kč,
neuvolněná místostarostka - 11 219 Kč, předseda výboru a člen ZO - 1 240 Kč). ZO dne
18. 12. 2019 dle novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. odsouhlasilo navýšení odměn od
1. 1. 2020 (neuvolněná starostka - 25 775 Kč, neuvolněná místostarostka - 12 650 Kč).
Kontrolou mzdových listů za kontrolované období 1-12/2021 u neuvolněné starostky
a místostarostky obce nebyly zjištěny nedostatky.
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 ve výši 98 obyvatel.
Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha je v počítačové podobě, obec používá 2 číselné řady pro příjmové i pro
výdajové pokladní doklady. K datu 31. 12. 2021 bylo vystaveno 201 příjmových
dokladů (dále PD) a 71 výdajových pokladních dokladů (dále VPD). Kontrolou ověřeny
PD č. 178 - 201 a VPD č. 68 - 71, bez zjištěných nedostatků. Zůstatek pokladní hotovosti
činil 50 602 Kč a navazoval na účet 261 - Pokladna v Rozvaze a na ř. 6040 ve výkazu
FIN 2-12 M. Doloženo inventarizací účtu.
Příloha rozvahy
Kontrole byla předložena Příloha k Rozvaze. Byla vyplněna ve všech částech, pro něž měla
obec v účetnictví informace.
Rozvaha
Stálá aktiva k tomuto datu činila v brutto vyjádření 10 837 108,37 Kč, po proúčtované korekci
8 218 671,78 Kč.
Dlouhodobé pohledávky vykazovaly nulový stav.
Krátkodobé pohledávky jsou ve výši 76 160,99 Kč, tato hodnota je nejvíce ovlivněna účty
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy, 335 - Pohledávky za zaměstnanci a 311 - Odběratelé.
Dlouhodobé závazky vykazovaly nulový stav.
Krátkodobé závazky ve výši 260 006,48 Kč tvoří především účty 321 - Dodavatelé,
331 - Zaměstnanci, 384 - Výnosy příštích období a účet 389 - Dohadné účty pasivní.
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Kontrolou stanovených vazeb na tomto výkazu nebyly zjištěny nedostatky.
Účetnictví ostatní
Obec uzavřela Dohodu na zpracování účetnictví s externí účetní.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrole byl předložen výkaz FIN 2 - 12 M ke dni 31. 12. 2021. Plnění rozpočtu v příjmech
a výdajích po konsolidaci (v Kč) je následující:
Příjmy
Výdaje
Saldo P a V

Rozpočet
2 530 937,00
2 833 261,30
302 324,30

RO po změnách
3 049 298,19
2 589 634,72
- 459 663,47

Skutečnost
2 931 286,78
2 258 867,38
- 672 419,40

% UR
96,13
87,23
xxx

Z výše uvedeného vyplývá, že při naplnění příjmů po změnách na 96,13 % (2 931,3 tis. Kč)
a čerpání výdajů rozpočtu po změnách na 87,23 % (2 258,9 tis. Kč) bylo dosaženo kladného
salda příjmů a výdajů v objemu 672,4 tis. Kč.
Výkaz zisku a ztráty
Kontrole byl předložen Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2021 s následujícími hodnotami:
Náklady celkem
2 298 762,14 Kč
Výnosy celkem
2 931 669,98 Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období
632 907,84 Kč
odpovídá účtu uvedenému v Rozvaze ke dni 31. 12. 2021 - Výsledek hospodaření běžného
účetního období.
Obec nevykonávala hospodářskou činnost.
Darovací smlouvy
Darovací smlouva uzavřená dne 25. 11. 2021 mezi obcí (dárce) a Základní školou
a mateřskou školou, Okna, IČO 72742356 (obdarovaný), jejímž předmětem je finanční částka
ve výši 10 000 Kč na podporu činnosti obdarovaného. Platba na účet obdarovaného odeslána
dne 16. 9. 2021 - BV č. 009 (po schválení v ZO dne 26. 8. 2021, usn. č. 4/2021, bod č. 4).
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
Obec, dle sdělení starostky, v kontrolovaném období neuzavřela smlouvu o poskytnutí dotace.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
Obec v kontrolovaném období obdržela následující dotace:
pol. 4111, celkový objem 49 415,83 Kč
- účelový znak (ÚZ) 98071, dotace na volby do Parlamentu ČR
- objem 31 000 Kč (přijato dne 1. 9. 2021, BV č. 23), vratka ve výši 15 654 Kč, ze dne
7. 1. 2022 (BV č. 001), spotřebováno 15 346 Kč (§ 6114)
- ÚZ 98037, nenávratná dotace na COVID
- objem 18 415,83 Kč (ve třech platbách)
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pol. 4112
- neinvestiční přijaté transfery ze SR na výkon státní správy
- objem 70 800 Kč (měsíční platby)
pol. 4116, celkový objem 298 115 Kč
- ÚZ 13101, dotace na Aktivní politiku zaměstnanosti
- objem 240 000 Kč (na základě vyúčtování)
- ÚZ 29014, dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů:
1. částka dle Rozhodnutí č.j. KULK 41372/2021
- objem 10 020 Kč (přijato dne 10. 6. 2021, BV č. 14)
2. částka dle Rozhodnutí č.j. KULK 84863/2021
- objem 23 300 (přijato dne 20. 12. 2021, BV č. 37)
- ÚZ 29030, dotace na "Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity" dle Rozhodnutí č.j. KULK
81678/2021
- objem 24 795 Kč (přijato dne 8. 12. 2021, BV č. 35)
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
Kupní smlouva uzavřená mezi obcí Luka (prodávající) a FO (kupující) ze dne 14. 4. 2021,
jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 1070/12 - ostatní plocha o výměře 163 m2 za
sjednanou kupní cenu ve výši 6 520 Kč (40 Kč/m2). Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce obce od 6. 5. 2020 do 23. 5. 2020 a jeho prodej schválilo ZO dne 30. 9. 2020,
usn. č. 3/2020, bodem č. 2. Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ze dne
7. 5. 2021 s právními účinky k 15. 4. 2021. Vyřazeno z majetku obce dne 14. 4. 2021 (doklad
č. 7).
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
Obec zveřejňuje v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, na svých stránkách a úřední desce záměry převodu, prodeje, směny či pronájmu
majetku před jejich projednáním.
Dokumentace k veřejným zakázkám
Obec v kontrolovaném období, dle sdělení starostky, nerealizovala veřejnou zakázku.
Vnitřní předpis a směrnice
Obec vnitřní předpisy a směrnice aktualizuje dle potřeby.
Výsledky externích kontrol
V kontrolovaném období se uskutečnila 1 externí kontrola - OSSZ. Protokol z kontroly OSSZ
ze dne 4. 2. 2021, kontrolované období 1. 4. 2020 - 30. 11. 2020, bez zjištěných závad
a nedostatků.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Kontrole byla předložena usnesení z jednání ZO z roku 2021 (27. 1., 17. 3., 19. 5., 26. 8.,
15. 12. 2021) a dále usnesení ze ZO z 16. 12. 2020 (schválení rozpočtu obce na rok 2021).
Pozn.: ZO se v kontrolovaném období mezi 26. 8. a 15. 12. 2021 nesešlo, dle § 92 zák.
128/2000 Sb. se ZO schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
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Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití
Obec netvoří peněžní fondy.
Činnost finančního a kontrolního výboru
Kontrole byly předloženy 3 zápisy z jednání finančního výboru (5. 4., 7. 7., 7. 10. 2021)
a 2 zápisy z jednání kontrolního výboru (6. 1., 15. 12. 2021).
Schválení účetní závěrky
ZO dne 19. 5. 2021 usn. č. 3/2021, bod 4, schválilo účetní závěrku za rok 2020, doloženo
protokolem o schvalování účetní závěrky.
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