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z práV a

stejnopis č. 2

o výsledku

přezkoumáni

hospodaření

za rok 2015

obce Borovnice, IČO 00581186

prezkouminl
bylo vykonino
na úradu územnlho
2. listopadu 2015 jako dUel prezkoumánl
17. brezna 2016 jako konečné prezkoumánf

celku ve dnech:

prezkoumánf hospodarenf obce Borovnice za rok 2015 ve smyslu ustanoveni § 42, § 53 (týká se OSO) zákona
128/2000 Sb., o obclch (obecnl zrlzenl), ve zněnf pozdějšfch predpisů, a v souladu se zákonem e. 420/2004 Sb.,
o prezkoumávánf hospodarenl územnlch samosprávných celků a dobrovolných svazků obcf, ve zněnl pozdějšlch
predpisů, bylo zahájeno
dne 24.7.2015 Krajským
úPadem Jihočeského
kraje doručenim
pisemného
oznámenI.

e.

PPezkoumané obdobi

prezkoumánf

od 1.1.2015 do 31.12.2015.

vykonal:

kontrolor pověrený r1zenfm prezkoumánf: Ing. Marie Houškovi

PověPenl k pPezkoumáni podle § 5 Č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona Č. 255/2012 Sb. vydal Krajský
Jihočeského kraje pod Č. 22/2015 dne 22.7.2015.

PPezkoumáni bylo vykonáno

PrI pPezkoumllnl

byli prltomni:

výběrovým

způsobem.

Miroslav Troup • starosta
Petra Antonová·

účetnl

U Zimnlho stadionu 195212,37076 teské Budějovice, tel.: 386 720 III, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

úrad

Pfedmět pfezkouminf:
predmětem prezkoumánl hospodarenl jsou oblasti hospodarenl uvedené v
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
PI'i posuzovánI jednotlivých
tohoto úkonu.

§ 2 odsl. 1 a 2 zákona e. 42012004 Sb.,

právnlch úkonů se vycházl ze zněnl právnlch predpisů platných ke dni uskutetněnl

Podle ustanovenI § 2 odsl. 3 zákona e. 42012004 Sb. nebyly predmětem prezkoumánl
povinnost mleenlivosti podle da~ového rádu.

Posledni kontrolni
17.3.2016.

úkon

(ukončeni

A.

Výsledek

A.1.

Chyby a nedostatky

»

méně závuné

dílčich

na mistě

a vráceni

vyžádaných

podkladů)

byl učiněn

dne

pfezkoumáni
napravené

(ustanoveni

Iv členěni podle předmětu

1.

kontroly

údaje, na které se vztahuje

v průběhu

dflčich

přezkoumáni

§ 10 odst. 3 pism. bl zákona)
přezkoumini
hospoda/enf ustanoveni

za rok 2015

§ 2 odst. 1 a odst. 21

UstanovenI § 2 odsl. 2 plsm. hl úeetnictvi vedené územnlm celkem

PoroSeni právnlho pfedpisu:
VyhlllSka Č. 32312002 Sb., o rozpočtové skladbé, ve znénl pozdéjSlch pfedpisu
UstanovenI: § 2 odst. 3
Charakteristika zjiSténé chybv a nedostatku:
Územnl celek nedodáel odvétvové tfIdénl rozpočtové skladby.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Léčiva na včely pro zllkladnl organizaci Novll Ves Ceského svazu vče/al'iJ, o.s. (ve výSi 1.020 Kč) byla
nesprávné zaúčtovllna na paragraf 6171 Cinnost mlstnf správy. Správné mél být poulit paragraf 1019 Ostatnl
zemédéfskil a potravmllfskll činnost a rozvoj.
Zliitěný

nedostatek

byl odstraněn.

Popis plněni opatrenl:
Opatřeni

bylo splněno:

Ůeetni doklad e. 1510-000009
- preúetovánl na paragraf 1019.

ze dne 1.10.2015

(vyhotoven

dne 2.11.2015)

Napraveno.

U Zimnlho stadionu 195212,37076 Ceské Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

AJI.

Chyby a nedostatky nenapravené ze viech dílčich ptezkoumáni za rok 2015

Pn přezkoumáni hospodaření nebyly zjlilěny chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni § 10 odst. 3 plsm.
cl zákona
~

Č.

42012004Sb.

Ptehled nenapravených chvb a nedostatků méně závažného charakteru podle ustanoveni § 10 odst. 3
pism. bl zákona Č. 420/2004 ,sb. (v členěni podle ustanoveni § 2 odsl. 1 a 2 zákona Č. 420/2004 Sb.):

1. Ustanoveni § 2 odsl. 1 plsm. al plněni pfljmů a výdajů rozpočtu včetně peněžnlch operacI. týkailclch
se rozpočtových prostfedků
Poru$en/ orávn/ho pfedpisu:
Zákon Č. 42012004 Sb., o pfezkoumáván/
obcl, ve znénl pozdéj$fch pfedpisů

hospodafenl

územnlch samosprávných

celků

a dobrovolných svazků

UstanovenI: § 13 odst. 2
Charaktenstika

zji$téné chyby

a nedostatku:

Ve IMté uvedené v infonnaci o p(ijeti opatfenl k nt/pravé nebyla zaslána plsemná zpráva o splnénl.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
V infonnaci o pfijeti opatfenl k nápravé chyb a nedostatků uvedených ve Zprávé o výsledku pfezkoumánf
hospodafenf za rok 2014 si obec si stanovila lhůtu pro podánI plsemné infonnace o plnénl téchto opatfenl, a to
do konce ledna roku 2016. Tato 'nfonnace pfezkoumávajfclmu orgánu v této IMté zaslána nebyla.
Nedostatek nebyl do ukončeni ptezkoumáni hospoda'enl odstraněn: neodstraněn

B.
Oblasti ptezkoumáni. u kterých nebyly ziiitěny chybv a nedostatky
podle ustanoveni § 10 odsl. 3 pism. a) zákona Č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členěni podle ustanoveni
§ 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
1. Ustanoveni § 2 odsl. 1 pism. bl finančnl operace, týkailcl se tvorby a použiti penéžnlch fondů
- pfezkoumán: Ano
Obec netvofl penéžnl fondy.
2.

Ustanoveni § 2 odsl. 1 pism. cl náklady a výnosy podnikatelské činnosti územnlho celku
- pfezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatel~kou činnost.

3. Ustanoveni § 2 odst. 1 plsm. dl peněžnl operace. týkajlcl se sdružených prostfedků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma nebo vice územnimi celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
fyzickými osobami
- pfezkoumán: Ano
Obec neuzavfela smlouvu týkajlcl se sdružených prostfedků.
4.

Ustanoveni § 2 odst. 1 plsm. el finančnl operace, týkailcl se cizlch zdrojů ve smyslu právnlch pfedpiSů
o účetnictvl
- pfezkoumán: Ano

5. Ustanoveni § 2 odst. 1 plsm. O hospodafenl a nakládáni s prostfedky poskytnutými z Národnlho fondu
a s dalšlmi prostfedky ze zahraničl poskytnutými na základě mezinárodnlch smluv
- pfezkoumán: Ano
Obec nenakládá s těmito prostfedky.

U Zimnihostadionu195212.37076 CeskéBudějovioa.tel.:386720111.fax:386359084
e-podatelna:posta@kraj-jihocesky.cz.
www.kraj-jihocesky.cz

6.

Ustanoveni § 2 odsl. 1 písm. Sl vyúčtováni a vyporádánl finanCnlch vztahů ke státnlmu rozDOCtu k rozDOCtům
krajů, k rozDOClům obcl, k jiným rozpoC!ům, ke slátnlm fondům a k dalšlm osobám
- pfezkoumán: Ano

7.

§ 2 odsl. 2 plsm. al nakládáni a hospodafenl s majetkem ve vlastnictvl územnlho celku

Ustanoveni

- pfezkoumán: Ano
8.

§ 2 odsl.

Ustanoveni

2 plsm. bl nakládáni a hospodafenl s majetkem státu, s nimž hospodarl územnl celek

- pfezkoumán: Ano
Obec nehospodarl s majetkem státu.
9.

Ustanoveni § 2 odsl. 2 plsm. cl zadáváni a uskutetflovánl vefejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
pfezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštnlho právnlho pfedpisu
- pfezkoumán: Ano
Obec nezadávala vefejnou zakázku malého rozsahu, o které by vedla plsemnou dokumentaci.

10. Ustanoveni § 2 odsl. 2 plsm. dl stav pohledávek a zavazků a nakládáni s nimi
- pfezkoumán: Ano

§ 2 odsl. 2 písm, el ruCenl za závazky fyzických a právnických osob

11. Ustanoveni

- pfezkoumán: Ano
Obec neruCI za závazky fyzických a právnických osob.

12. Ustanoveni § 2 odsl. 2 plsm. fl zastavováni movitých a nemovitých věci ve prospěch tfelfch osob
- pfezkoumán: Ano
Obec nemá zastavený majefek ve prospéch tfelfch osob.

13. Ustanoveni § 2 odsl. 2 písm. Sl ztizovánl věcných bfemen k majetku územniho celku
- pfezkoumán: Ano
14. Ustanoveni

§ 9 Kontrola nakládáni s pflsDěvkem a se svéfeným majetkem

- pfezkoumán: Ano
Obec nemá zrlzenou prlspévkovou organizaci.

C,

Plněni opatfeni

C,1.

Pf! pfezkoumáni

byly zjíitěny

následujici

k odstraněni

hospodafeni

nedostatků

ůzemniho

zjiitěných

v pfedchozich

celku v pfedchozích

letech

letech

chyby a nedostatky:

Charakteristika zji$tllnll chyby

a nedostatku:

Územnl celek nevytvofil analytické útty, pf/po nezajistil jiné tlenllnl

syntetických úttú v souladu

s CÚS

701,

Popis zjištěné chyby a nedostatku:
pfezkoumánlm Inventumlho soupisu úttu 031 Pozemky, bylo zji$tllno, že zůstatky na jednotlivých vytvofených AU
dle hlavnI knihy za obdobl 1212013 neodpovldajf zůstatkům dle inventumlch soupisú vyhotovených v rozsahu AU
k jednotlivým
druhům pozemků, Rovnllž doplllujlcl
informace k pozemkům uvedené v Pffloze rozvahy
k 31.12.2013 neodpovldajl inventumlm soupisům k pozemkům.
Zjiitěný

nedostatek

byl odstraněn,

Název opatfenl:
Ptijelf opatfen! - v ZO dne 17.2.2015
Opatfenl splněno dne:
31.12.2015
Popis plněn! opatfenl:
Pti kontrole inventarizace úCtu 031 k 31.12.2015 bylo zjištěno, že zůstatky
na jednotlivých analytických úCtech dle Analytické pfedvahy za obdobi 1212015 souhlasl se zůstatky, které jsou
uvedeny v inventurnlch soupiseerll/01otovených
analyticky. Doplflujíc! informace k pozemkům uvedené v Pflloze
ŮSC k 31.12.2015 odpovldaj! inventurnim soupisům k pozemkům.
Opatfeni

bylo splněno:

Napraveno,

U Zimnlho stadionu 195212,370 76 Ceské Budějovice. tel.: 386 720 111. fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky,cz. www.kraj-jihocesky.cz

Charakteristika zji$téné chyby a nedostatku:
Územnl celek nevytvofi/ analytické útty, pflpadné nezajistil jinými nástroji pro tlenénl syntetických úttů majetek
zatllený vécným bfemenem.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Obec má zflzený analytický útet 031 0510 na evidenci pozemků zatllených vécnými bfemeny. Kontrolou výpisu
31.12.2012 a inventurnlho soupisu úttu 031 k 31.12.2012 bylo zji~téno. 1e nesouhlasl hodnota pozemků
vedených na analytickém úttu 031 0510 s hodnotou pozemků zatllených vécnými bfemeny uvedených
v inventumlm soupisu.

z LV k

Ziiitěný nedostatek byl odstraněn.
Název opatrenf:
Pfijetl opaltenl k nápravě chyb a nedostatků - viz zápis z jednáni za ze dne
6.6.2013
Opatrenl splněno dne:
31.12.2015
Popis plněnI opatrenl:
Pfi kontrole inventarizace účtu 031 k 31.12.2015 bylo zjištěno, že zůstatek
na analytickém účtu 031 0510 (pozemky zatlžené věcným bremenem) dle Analytické predvahy za obdobI 12/2015
souhlasl se zůstatkem uvedeným v inventurnlm soupisu tohoto účtu.
Opatfenl bylo splněno: Napraveno.

D.

Závěr z pfezkoumánl hospodafenl za rok 2015

Pti pfezkoumáni hospodafenl obce za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona Č. 42012004 Sb.

D.I.
l>
q

byly zjiitěny chyby a nedostatky, které nemaji závažnost nedostatkú uvedených v § 10 odst. 3 plsm. cl
zákona t, 42012004 Sb., a to:
l> Ve lhůtě uvedené v informaci o pfijetl opatrenl k nápravě nebyla zaslána plsemná zpráva o splněnI.

D.l1.

Upozorněni na pfipadná rizika, která lze dovodit ze zjiitěných chyb a nedostatkú, která mohou
mlt negatlvnl dopad na hospodafenl územnlho celku v budoucnu:
Ph prezkoumánl hospodarenl nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mll negativnl dopad
na hoSpodarenl územnlho celku v budoucnosti.

D.lII. Poměrové ukazatele zjiitěn'

pl'l pfezkoumáni hospodafeni:

al podll pohledávek na rozpočtu územnlho celku
b) podll závazků na rozpočtu územnlho celku
c) podll zastaveného majetku na celkovém majetku územnlho celku

.

0,11 %

0%
0.0 %

Borovnice, dne 17. brezna 2016

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na prezkoumánl hospodarenl:

Ing. Marie Houšková
.................................................
kontrolor pověrený rlzenllll p(llz,koumánl

U Zimnlhostadionu195212. 370 76 CeskéBudějovice.tel.:386 no 111. fax:386359 084
e-podatelna:posta@kraj-jihocesky.cz.www.kraj-jihocesky.cz

Tato zpráva o vÝsledku

pfezkoumáni:

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku pfezkoumánl

hospodafenl. K zjištěnlm uvedeným ve zprávě je

možné podat plsemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne pfevzetl zprávy o výsledku pfezkoumán!,
kontrolorovi pověfenému

rlzen!m pfezkoumánl.

a to

Tento návrtl se stává konečným zněnlm zprávy okamžikem

marného uplynuti lhůty stanovené v § 6 odsl. 1 plsm. d) zákona C. 42012004 Sb., o možnosti podáni
plsemného

stanoviska

k dotčeným

zjištěnlm.

v odůvodněném pflpadě stanovit lhůtu delšl.
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pMemž

zprávy o výsledku

pfezkoumání

seznámen dne 17.3.2016 a její stejnopis

povéfený

rlzenlm

pfezkoumánl

se jeden stejnopis pfedává zástupci kontrolovaného

a druhý stejnopis se zakládá do pf\slušného spisu.
nedllnou souMstl zprávy je seznam pfezkoumávaných
S obsahem

Kontrolor

hospodafení

může
subjektu

plsemnostl uvedených v pflloze.
obce Borovnice

pfevzal dne 17.3.2016 starosta

o počtu 8 stran včetně pfflohy

obce Miroslav

byl

Troup.

Starosta prohlašuje, že v kontrolovaném obdobl obec:
- nehospodarila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a práVnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitY majetek,
- neuzavfela kupn!, směnnou, darovací, nájem nI smlouvu a smlouvu o výpůjčce tYkajlcl se nemovitého majetku,
- neuzavfela smlouvu o prijetl nebo poskytnuti úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnuti dotace, smlouvu o pfevzetl
dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o pristoupenl k závazku a smlouvu o sdruženi,
- nekoupila ani neprodala cenné~aplry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila pouze vefejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. Č. 13712006 Sb.).

Poučeni:
Územnf celek je ve smyslu ustanoveni § 13 odsl. 1 plsm. b) zákona Č. 42012004 Sb., povinen prijmout opatfenl
k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku pfezkoumánl hospodafenl a podat o tom
plsemnou informaci pfezkoumávajlclmu
orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednáni této zprávy spolu se
závěrečným účtem v orgánech územnlho celku.
Územnl celek je dále ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb., povinen v informacfch podle
ustanoveni § 13 odst. 1 plsm. bl téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá prlslušnému pfezkoumávajlclmu orgánu
plsemnou zprávu o plněni prijalých opaltenl a v této lhůtě prlslušnému pfezkoumávajlclmu
orgánu uvedenou
zprávu zaslat.
Nesplněnlm těchto povinnosti se územn1 celek dopustl správního deliktu podle ustanovení § 14 odsl. 1 písm. bl
a c) zákona Č. 420/2004 Sb. a za to se uložl územnlmu celku podle ustanoveni § 14 odsl. 2 zákona Č. 42012004
Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Miroslav Troup

... ... ... ...... . ..... .. . ... ... ... ... . .. ... ... .. .
starosta obce

..

ť.. . ........... .

podPiS

U Zimního stadíonu 195212, 370 76 Ceské Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
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Pflloha

ke zprávě

Pfi pfezkoumánl

o výsledku

pfezkoumánl

hospodafenl

za rok

2015.

hospodafenl byly 'ptezkoumány plsemnostl:

Návrh rozpočtu
•
zvefejněn na úfednl desce a ~pusobem umož~ujlclm dálkový pflstup od 30.10.2014 do 4.12.2014
Rozpočtová opatfenl

za

• t. 2 - t. 5, schválena v
dne 10.9.2015
Rozpočtový výhled
•
do roku 2019
Schválený rozpočet
•
v ZO dne 4.12.2014, rozpočet je vyrovnaný, pfljmy i výdaje ve výši 1.085.300 Kt
Závěrečný účet
•
zverejněn na úfednl desce a způsobem umož~ujlclm dálkový prtstup 17.2.2015 do 5.3.2015
•
projednán (schválen) v ZO dne 5.3.2015 s výrokem "bez výhrad"
•
byla pfijata opatfenl k rjápravě chyb uvedených ve Zprávě o výsledku pfezkoumánl hospodafenl
2014
Faktura
•
Došlá faktura t. 150115 ze dne 5.6.2015 - dodávka a montáž kamery, částka 7.865 Kč
•
pfedpis - účetnl doklad t. 1505-000013 ze dne 5.5.2015
•
úhrada a zarazeni do majetku (útet 028) - vÝPis z úttu CSOB (era) t. 2015/5, obrat dne 14.5.2015,
7.865 Kč účetnl doklad Č. 15-801-00104 ze dne 14.5.2015
•
- výběr dodavatele schválil (dle vnitrnl směrnice) starosta obce
Faktura
•
Došlá faktura t. 9515 ze dne 19.6.2015 - oprava fasád OÚ, HS, kaplička, částka 33.161 Kč
•
pfedpis - účetnl doklad t. 1505-000007 ze dne 1.6.2015
•
úhrada - výpis z účtu CSOB (era) Č. 2015/6, obrat dne 25.6.2015, částka 33.161 Kč, útetnl
Č. 15-801-00142 ze dne 25.6.2015
•
- výběr dodavatele schválil (dle vnitrnl směrnice) starosta obce
Hlavni kniha
•
Analytická pfedvaha za 0912015
Inventurnl soupis majetku a závazků
•
Pflkaz k provedeni inventarizace ze dne 20.12.2015
•
Plán inventur na rok 2015 ze dne 20.12.2015
•
Inventurnl soupisy majetku a závazku k 31.12.2015
•
(inventurnl soupis účtu 021 a 031 ve vazbě na lV zkontrolován výběrovým způsobem)
•
Zápis o výsledku inventarizace ze dne 30.1.2016
Pokladnl doklad
•
VPD Č. 13 ze dne 19.5.2015 - léčiva na vtely, částka 1.020 Kč, účetnl doklad Č. 15-701-00013
19.5.2015, paragraf 6171, položka 5139
pflloha rozvahy
•
k 30.12.2015
pflloha rozvahy
•
PrlIoha ÚSC k 30.9.2015
Rozvaha
•
k 30.12.2015
Rozvaha
•
k 30.9.2015
Účetnl doklad
•
Útetnl doklad Č. 1510-000009 ze dne 1.10.2015 (vyhotoven 2.11.2015)

- pfeúčtovánl

za rok

částka

doklad

ze dne

- léčiva na vtely

- paragraf 1019
Účtový rozvrh
•
PfUoha ÚSC k 31.12.2015
Účtový rozvrh
•
rok 2015
Účtový rozvrh
•
roku 2015
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Výkaz pro hodnoceni plněni rozpočtu
o
FIN2-12Mk30.12.2015
Výkaz pro hodnoceni plněni rozpočtu
o
FIN 2 - 12 M k 30.9.2015
Výkaz zisku a ztráty
o
k 30.12.2015
Výkaz zisku a ztráty
o k 30.9.2015
Smlouvy a dalii materiály k piljatým účelovým dotacim
o
Oznámeni finančnlho vztahu státnlho rozpočtu k rozpočtům obcl na rok 2015 ze dne 19.1.2015
o
celková ročnl částka 54.400 Kč, čtvrtletně 13.600 Kč
o
Pfljem napf. - výpis z účtu tNB e. 1, obrat dne 23.1.2015, částka 13.600 Ke
o
terpánl napr. - VPD Č. 33 ze dne 8.9.2015 - poštovně, částka 130 Kč, účetnl doklad Č. 15-701-00033
ze dne 8.9.2015
o
Dotace nepodlěhá finančnlmu vyporádánl za rok 2015
Smlouvy o věcných bfemenech
o
Smlouva o zrlzenl věcněho bfemene č.: ZP-014330008031/001 ze dne 6.5.2015
o
povinný: obec Borovnice
o
oprávněná: E.ON Distribuce, a.s.
o
pfedmětem smlouvy je zflzenl prlpojky STL na pozemku obce - parc. Č. PK 1501/1/2 v k.ú. Borovnice
u teských Budějovic
o
jednorázová náhrada ve výši 500 Kč bez DPH
o
návrh na vklad (právnl účinky vkladu) dne 18.5.2015
o
pfedpis - účetnl doklad Č. 1504-000039 ze dne 5.3.2015
o
úhrada - výpis z účtu tSOB (era) Č. 2015/8, obrat dne 3.8.2015, částka 500 Kč účetnl doklad
Č. 15-801-00179 ze dne 3.8.2015
Informace o pfljatých opattenich (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod,)
o
Opatfenl k prezkumu hospodafenl ze dne 12.3.2015, doručeno na KŮ dne 16.3.2015
Vnitfnl pfedpls a směrnice
o
Směrnice k vefejným zakázkám, účinná od 1.1.2008
o
Podpisové vzory platně od roku 2014
Vnitfni pfedpls a směrnice
o
Vnitrnl směrnice Č. 1/2012
o
Provedeni inventarizace majetku a závazků, účinná od 6.12.2012
Zápisy z jednáni zastupitelstva
včetné usneseni
o
ze dne 4.12.2014 - schváleni rozpočtu
o
ze dne 5.3.2015 - schváleni závěrečněho účtu a účetnl závěrky
Finančni výbor
o
Zápis z jednáni finančnlho .qboru ze dne 5.11.2015
Kontrolnl výbor
o
Kontrola z jednáni kontrolnlho výboru obce Borovnice dne 5.11.2015
Nespecifikován
o
Ůčetnl závěrka za rok 2014
o
schválena v ZO dne 5.3.2015
o
Protokol o schválení účetnl závěrky ze dne 5.3.2014 - odeslán do CSŮIS dne 3.6.2015
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