odbor kontroly

Č. j.: LK-0196/21/Nos

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného Svazku obcí Košťálov - Libštát, IČO 62013203,
za rok 2021

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Košťálov - Libštát za rok
2021 ve smyslu ustanovení § 53 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 6.9.2021.
Přezkoumané období od 1.1.2021 do 31.12.2021.
1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 29.9.2021.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 10.5.2022.
Přezkoumání vykonala:
Mgr. Ivana Nosková, kontrolor pověřený řízením přezkoumání, ev. č. 1013.
Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a § 4
zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal
Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0196/21/Nos dne
3.9.2021.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 10.5.2022.
Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly.
Při přezkoumání byli přítomni:

Milan Havlík - předseda dobrovolného svazku obcí,
Věra Seidlová - účetní.

T +420 485 226 618 E ivana.noskova@kraj-lbc.cz
Liberecký kraj

Datová schránka: c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

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.
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
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
A.II.

Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za
rok 2021
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Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B.

Plnění
opatření
v předchozích letech

k

odstranění

nedostatků

zjištěných

B.I.

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí v předchozích letech

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny:
Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný,
přebytkový nebo schodkový.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Rozpočet na rok 2020 byl projednán a schválen Valnou hromadou dne 27.4.2020 - usn.
č. 2/2019 chybně jako vyrovnaný. Objemy takto schváleného rozpočtu nenavazovaly na
objemy uvedené ve výkazu FIN 2-12 M. Rozpočet měl být schválen jako schodkový, a to za
použití přijatých půjčených prostředků ve výši 8 662 500 Kč (položka 8123).
Zjištěný nedostatek byl odstraněn, následuje název, popis a vyhodnocení přijatého
opatření k nápravě:
Název opatření:
Nápravná opatření.
Opatření splněno dne:
29.9.2021.
Popis přijatého opatření:
Rozpočet na rok 2021 byl schválen v souladu se zákonem.
Popis plnění opatření:
Splněno dne 29.9.2021.
Popis plnění opatření:
Opatření bylo splněno, chyba se neopakovala.

C.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

C.I.

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 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 dobrovolného
svazku obcí 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 ..................................... 1,67 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ........................................ 31,26 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %
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Liberec, dne 24.5.2021.
Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

Ivana Nosková
Digitální podpis:
27.05.2022 07:49

Mgr. Ivana Nosková
………………………………………….

………………………………………….

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis

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.,
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 svazku:
svazek nehospodařil s majetkem státu,
neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavil movitý a nemovitý majetek,
neuzavřel kupní, směnnou, darovací, 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,
nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,
neuskutečnil majetkové vklady,
a neuskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zák. č. 134/2016 Sb.).
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Poučení:
Předseda svazku byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
svazku Svazek obcí Košťálov - Libštát a tento návrh zprávy s ním byl projednán. Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření o počtu 10 stran po jejím projednání a seznámení převzal
předseda svazku Milan Havlík.

Milan Havlík

………………………………………….

předseda dobrovolného svazku obcí

razítko, podpis, dne
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.
Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:
Střednědobý výhled rozpočtu
Valná hromada Svazku obcí Košťálov - Libštát na svém zasedání dne 7.12.2020, usn.
č. 12/2020 schválila střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023. Návrh byl
zveřejněn od 20.11.2020. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn od
18.12.2020 v členění v tis. Kč:
2021
2022
2023
Příjmy
22 213,83
7 616,60
6 100,00
Výdaje
28 391,18
6 147,10
4 630,50
Saldo
- 6 177,35
1 468,50
1 469,50
Ve střednědobém výhledu je zahrnuta zápůjčka ze Státního fondu životního prostředí na
stavbu kanalizace Košťálov - Libštát, 3. etapa (fond SFŽP).
Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok
2020 (Zpráva) byly schváleny Valnou hromadou dne 17.5.2021, usn. č. 4/2021 s výrokem
„bez výhrad“. Návrh závěrečného účtu včetně Zprávy byly zveřejněny od 26.4.2021.
Schválený závěrečný účet vč. Zprávy byly zveřejněny dne 2.6.2021. Kontrolou bylo ověřeno
zveřejnění schváleného závěrečného účtu vč. Zprávy u členských obcí (např. Libštát dne
2.6.2021).
Pravidla rozpočtového provizoria
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 byla schválena Valnou hromadou svazku dne
7.12.2020, usn. č. 03/2020. Svazek bude do schválení rozpočtu na rok 2021 hradit nejnutnější
výdaje a závazky z uzavřených smluv. Případné investice nad 2 000 000 Kč musí být
schváleny Valnou hromadou svazku. Zveřejněno dne 18.12.2020.
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl zveřejněn od 25.1.2021 do 15.2.2021.
Schválený rozpočet
Rozpočet na rok 2021 byl schválen Valnou hromadou dne 15.3.2021, usn. č. 2/2021 jako
schodkový. Schodkový rozpočet je dofinancován zápůjčkou ze Státního fondu životního
prostředí na stavbu kanalizace 3. etapa. Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 22.3.2021.
Kontrolou bylo ověřeno zveřejnění schváleného rozpočtu u členských obcí (např. Libštát dne
22.3.2021).
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování

24 333 825 Kč
30 511 175 Kč
6 177 350 Kč

Rozpočtová opatření
č. 1 schválené valnou hromadou dne 6. 12. 2021, usn. č. 07/2021, zveřejněné dne 13. 12. 2021
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Rekapitulace/Kč
Příjmy
Výdaje
Financování

Schválený rozp.
24 333 825,00
30 511 175,00
6 177 350,00

Rozp. po změnách
30 043 726,86
36 221 076,86
6 177 350,00

Změna
5 709 901,86
5 709 901,86
0,00

Kontrolou ověřeno promítnutí rozpočtového opatření do výkazu FIN 2-12M k 31.12.2021.
Inventurní soupis majetku a závazků
K provedení inventarizace majetku svazku bylo předloženo:
- Plán inventur na rok 2021 ze dne 6.12.2021.
- Prezenční listina z proškolení inventarizační komise ze dne 13.12.2021 s podpisy členů.
- Zápis ze schůzky inventarizační komise ze dne 13.12.2021.
- Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 31.1.2022. Inventarizační rozdíly nebyly shledány.
- Stavy majetku uvedené v inventurních soupisech souhlasily se stavy majetku uvedenými
v účetnictví k 31.12.2021.
Bankovní výpis
Zůstatky na bankovních účtech (BÚ) k 31.12.2021:
BÚ č. 94-1515081/0710
568,83 Kč (BV 27)
BÚ č. 107-5040710237/0100
1 390,38 Kč (BV 12)
BÚ č. 272186275/0300
1 461 825,47 Kč (BV 2021/12)
Celkem
1 463 784,68 Kč
Souhrnný zůstatek bankovních účtů k 31.12.2021 navazoval na zůstatek účtu 231 výkazu
Rozvaha a na řádek č. 6010 a 6030 výkazu FIN 2-12 M. Ověřeno inventarizací.
Kniha došlých faktur
Knihu faktur vede svazek v programu v počítači. Faktury jsou číslovány od č. 210000 210xxx. V kontrolovaném období svazek přijal 295 faktur. Ke každé faktuře je přiložena
„Průvodka s účtováním“.
K 31.12.2021 nebyly uhrazeny faktury č. 253, 289, 288, 290, 291, 295 v objemu 6 198 156,96
Kč se splatností v následujícím období. Ověřeno inventarizací.
Kontrola prověřila faktury č. 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166 (BV 193), 274, 275, 276, 278,
279, 280, 281, 282 (BV 2021/12).
Kniha odeslaných faktur
Svazek eviduje vydané faktury ve 2 knihách:
1)vodné a stočné - účet 311 0100 - ev. č. 3/2100001 - 852. K 31.12.2021 nebyly uhrazeny
faktury v objemu 420 807 Kč, jedná se o faktury se splatností v následujícím období. Ověřeno
inventarizací.
2)vodoměry, dobropisy, služby apod. - účet 311 0300 - ev. č. 1/1210001 - 50. K 31.12.2021
byly uhrazeny všechny faktury, ověřeno inventarizací.
Kontrola prověřila faktury č. 3/2100461, 518, 555, 556 (příjmový pokladní doklad č. 46), 616
(BV 7), 617 (BV 192), 618 (BV 197), 668, 670, 672, 673, 674, 675 (PPD 120), 669, 676, 677,
678 (BV 12).
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Pokladní kniha
Svazek vede pokladní knihu ručně v tiskopisu a zároveň v počítači v programu. V tiskopise
jsou příjmové a výdajové doklady evidovány v jedné číselné řadě a za rok 2021 bylo
vystaveno 124 dokladů.
V počítači v programu Datainfo jsou evidovány zvlášt příjmové (ev. č. 210000 - 31)
a výdajové (ev. č. 210001 - 92).
Zůstatek pokladní hotovosti byl k 31.12.2021 nulový a navazoval na stav účtu 261 výkazu
Rozvaha a údaj ve výkazu FIN 2-12M. Ověřeno inventarizací.
Kontrola prověřila pokladní doklady č. 54 - 68, 80 - 90.
Hlavní kniha
Kontrole byla předložena Hlavní kniha účetnictví za období 1 - 12/2021.
Rozvaha
Kontrole byla předložena Rozvaha sestavená k 31.12.2021. Stálá aktiva činila po proúčtované
korekci 213 998 075,68 Kč. Svazek v kontrolovaném období neevidoval žádné dlouhodobé
pohledávky, u krátkodobých pohledávek nejvyšší objem představovali odběratelé, krátkodobě
poskytnuté zálohy a dohadné účty aktivní. Svazek v kontrolovaném období evidoval
dlouhodobou zápůjčku na účtu 451 - Dlouhodobé úvěry (viz. kapitola Ostatní smlouvy).
Z krátkodobých závazků nejvyšší objem představují dodavatelé, krátkodobé přijaté zálohy
a zaměstnanci. K významnému pohybu oproti předchozímu účetnímu období došlo na účtu
022 - Stavby v objemu 5 695 tis. (vodovod Vyšehrad a vodní zdroj Hlíňák) a na účtu
042 - Nedokončený dlouhodobý majetek v objemu 22 484 tis. Kč (Gasco kanalizace, opravy
vodovodů). Kontrolou stanovených vazeb na tomto výkazu nebyly zjištěny nedostatky.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Výkaz FIN 2-12M byl předložený k 31.12.2021 s těmito hodnotami (údaje
v Kč):
Rozpočet
Rozp. po změnách Skutečnost
Příjmy
24 333 825,00
30 043 726,86
25 148 047,22
Výdaje
30 511 175,00
36 221 076,86
30 593 866,94
Financování
6 177 350,00
6 177 350,00
5 445 819,72

po konsolidaci
RU%
83,70
84,46
X

Hospodaření svazku k 31.12.2021 skončilo rozpočtovým schodkem ve výši 5 446 tis. Kč.
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2021 obsahoval následující hodnoty (v Kč):
Náklady celkem
9 509 755,16
Výnosy celkem
9 062 976,68
Výsledek hospodaření - ztráta ve výši 446 778,48 Kč navazoval na výsledek hospodaření
běžného účetního období uvedeného ve výkazu Rozvaha sestaveného k 31.12.2021.
Svazek neprovozoval hospodářkou činnost.
Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí
Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Košťálov - Libštát vznikl na základě smlouvy
o vytvoření svazku obcí ze dne 19.12.2001 mezi obcemi Košťálov a Libštát. Byl
zaregistrován dne 19.12.2001 u Okresního úřadu Semily na dobu neurčitou za účelem
zásobování pitnou vodou obcí spolu s odváděním a čištěním odpadních vod. Potvrzení
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o registraci u krajského úřadu bylo vystaveno 8.2.2010 se dvěma dílčími změnami dne
3.2.2010 a dne 28.2.2011. V kontrolovaném období nedošlo ke změně smlouvy.
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí
Kontrole byly předloženy Stanovy Svazku obcí Košťálov - Libštát ze dne 19.12.2001, které
upravovaly vnitřní chod a obsahovaly požadované náležitosti. Stanovy byly 4x aktualizovány.
Orgány byly stanoveny ve struktuře - Valná hromada, čtyřčlenná Rada svazku, místopředseda
a revizní komise. Tříčlenný orgán pro schválení účetní závěrky byl zvolen na zasedání Valné
hromady dne 30.5.2013. V kontrolovaném období změny stanov neproběhly.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
pol. 4121
2 445 323,07 Kč
- 1 099 955,79 Kč - neinvestiční dotace od městyse Libštát na opravy vodovodů.
- 1 345 367,28 Kč - dotace od obce Košťálov na opravu vodovodu v obci Košťálov.
pol. 4216
12 969 363,77 Kč
UZ 15974 - transfery ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Košťálov a Libštát
- kanalizace a ČOV, 3. etapa“.
pol. 4221
5 584 578,79 Kč
- investiční transfery přijaté od členských obcí na projekty:
vodovod Vyšehrad 5 217,60 Kč,
kanalizace Libštát - 5 180 069,19 Kč,
vodovod a kanalizace na pozemcích „Hájek“ - 66 000,00 Kč,
vodní zdroj „Hlíňák“ - 333 292,00 Kč.
Smlouvy o dílo
Dle sdělení vedení Svazku obcí Košťálov - Libštát nebyla v kontrolovaném období uzavřena
žádná smlouva o dílo.
Smlouvy o věcných břemenech
Kontrole byla předložena Smlouva o věcném břemeni č. 6DHM210086 ze dne
7.4.2021 uzavřená mezi svazkem (oprávněný) a Povodím Labe, státní podnik, IČO 70890005
(povinný). Pozemky pč. 2028, 2008/13 a 2008/14, které jsou ve vlastnictví státu jsou součástí
investiční výstavby svazku (oprávněný) - „Košťálov a Libštát - kanalizace a ČOV,
1. a 2. etapa“. Úplata za zřízení věcného břemene byla dohodnuta ve výši 26 005 Kč ve
prospěch oprávněného. Právní účinky zápisu v katastru nemovitostí byly k okamžiku
26. 5. 2021 a zápis byl proveden den 25. 6. 2021. Úhrada úplaty proběhla dne 6.5.2021 (BV
111).
Smlouvy ostatní
Svazek obcí Košťálov - Libštát (příjemce) a Státní fond životního prostředí ČR (poskytovatel)
uzavřely dne 9.9.2019 Smlouvu č. 18000361 o poskytnutí podpory.
Předmětem smlouvy bylo poskytnutí podpory na akci financovanou v rámci Operačního
programu Životní prostředí 2014 - 2020 s názvem „Košťálov a Libštát - kanalizace a ČOV,
3. etapa“ v celkové hodnotě 68 000 785,16 Kč, a to formou zápůjčky (26,25% z celkových
výdajů akce) ve výši 14 694 486,45 Kč a dotace EU (63,75% z celkových výdajů akce) ve
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výši 35 686 609,95 Kč. Splátkový kalendář je do roku 2031, první splátka zápůjčky je
stanovena od 1.4.2022. Smlouva schválena Valnou hromadou dne 2.9.2019, usn. č. 12/2019.
Zápůjčka je evidována na účtu 451 - Dlouhodobé úvěry výkazu Rozvaha. Finanční prostředky
jsou svazku poskytovány průběžně na základě žádosti.
Za kontrolované období bylo svazku poskytnuto 5 340 326,25 Kč. Ověřeno inventarizací.
Rekapitulace poskytnutých fin. prostředků od počátku v Kč:
rok
pol. 8123
účet 451 - Dlouhodobé úvěry
2019
640 546,83
640 546,83
2020
7 876 604,49
8 517 151,32
2021
5 340 326,25
13 857 477,57
Celkem
13 857 477,57
Dokumentace k veřejným zakázkám
Dle sdělení vedení Svazku obcí Košťálov - Libštát nebyla v kontrolovaném období
uskutečněna veřejná zakázka.
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
Svazek oznámil přijetí nápravných opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v Zápisu
z dílčího přezkoumání hospodaření dopisem ze dne 30.3.2021. Chyby byly do závěrečného
přezkoumání hospodaření odstraněny.
Vnitřní předpis a směrnice
Kontrole byl předložen soubor směrnic, který nebyl v kontrolovaném období aktualizován.
Kontrola doporučuje provést aktualizaci směrnic.
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
Kontrole byly předloženy zápisy a usnesení z jednání Valné hromady ze dne 15.3., 17.5.,
15.9., 6.12., 15.12.2021. Dále pak zápis a usnesení z jednání Valné hromady ze dne 7.12.2020
(rozpočtové provizorium na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023).
Kontrolní činnost svazku
Kontrole byl předložen Zápis z jednání revizní komise svazku ze dne 20.12.2021 - kontrola
pohledávek za vodné a stočné.
Schvalování účetní závěrky
Účetní závěrka svazku byla schválena Valnou hromadou dne 17.5.2021 usn. č. 3/2021.
Kontrole byl předložen Protokol o schválení účetní závěrky.

- 10 -

