
AUDIT KORREKT s.ľ.o.' Tavolníkova 20l4lll ', l4z0t Pľaha 4, Kľč'OR MěS l'ľaha odĺlíl C' vloźka5229{)
ČĺsIo oprávněnĺ KAčR 258, lČo 25131265

Tel. ó025l l 574

Zpr,äva o výsledku přezkoumání hospodaření
Podle zťlkona č).9312009 Sb., o auditoręclr a o změně některých zákonťl, ve znění pozdějších
předpisů, atrditoľského stanđaľdu č,52, dalších ľelevantních přeđpisů vydaných Komoľou
auditorů České ľepubliky, poclle ustanovení $ 42 zákona č,. I28l200a o obcích (obecní zřizeni),
ve zněni pozdějších předpisů a podle ustanovęní $ 10 zákona č,. 4Ż0lŻ004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samospľávných celků a dobľovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zźlkon č,. 420/Ż004 Sb."), podle $ 12 zákona č).25512012 Sb. o kontľole

Týnecko-svazek obcĺ

za období od l .l.20l7 đo 31.12.2017

I. vŠnoľncNE INFoRMACE

Statutĺĺľní oľgán územního
samospľávného celku
(dále jen ,,územní celek): Ing. Bedřich Pešan, předseda svazku

Audĺtoľ pľovádějící přezkoumání:
Audĺtoľská společnost pľovĺĺdějící
přezkoumání:

Místo přezkoumání:

období' ve kteľém bylo přezkoumání
pľovedeno:

Datum projednání zprávy :

Místo pľojednání zprävy
Datum vyhotovení zprńvy
Místo vyhotovení zpr ilvy
Datum zahájení:
Zahaiovací kontľolní úkon :
Poslední kontľolní úkon:

Ing. Zdeřlka Cahlíková, č.oprávněrrí 1 345
AUDIT KORREKT s.ľ.o., č.opľávnění 258
Tavolníkova2078/I|,I42 00 Pľaha 4, KÍč

K Náklí 404,Ż57 41 Týnec nad Sázavou

19,Ż1,02.2018

21.02.2018
Týnec nad Sázavou
T, A2,2018
Týnec nad Sázavou
21.022018
výádání dokumentace ke kontľole
všechny oľiginály podkladťt zapůjěených pľo
výkon přezkumu byly vráceny, následně byl
přezkum ukončen podáním předběžné
informace o kontrolních zjištěních
21.02.201,8Datum ukončení:
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Tel. ó025l l574

II. pŘBurvluľPŘEZKoUnĺÁľÍHoSPoDAŘnNÍ

Předmětern přczkoumání jsou podle ustanovení $2 odst.l zákoĺa č.' 420/20a4 Sb.' údaje o
ročním hospodaření, tvoříoí součást závěreěného ťlčtu podle $ 17 odst. 2 a3 zákona
č.25012000 Sb.' o rozpočtových pravidlech územních rozpočtťl, ve znění pozdějších předpisťr,

a to:

a) plnění příjmů a výdajů ľozpoětu včetně peněžních opeľací, týkajícíclr se

rozpočtových pľostřeđků,

b) Ílnanční operacę' týkající se tvoľby a pouŽití peněžních fondů,

c) náklady a výnosy podnikatelské činností územnílro celku,

d) peněžní opęrace' týkající se sdružených prostředků vynakládaných rra zźlkladě

smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s

jinými právnickými nebo fyzickýni osobami,

e) finanění opeľace' týkající sę cizích zdľojů ve smyslu pľávlrích předpisli o

účetnictví,

Đ hospodaření a nakládání s prostředky poskýnutýni z Nároclního fondu a s

dalšími pľostředky ze zahranič,í poskytnutýni na základě mezinárodních smluv,

g) vyťlčtování a vypořádání finančních vztahťr ke státnírnu ľozpočtu' k ľozpočtům

kľajů' k ľozpočtům obcí, k jiným ľozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám'

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením $ Ż odst.2 zákona č,.420/2004 sb

Jsou dále oblasti:

a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví ťlzemního celku'

b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,

c) zađźxŕní a uskutečňování veřejnýchzakćnek, s výjimkou úkonri a postupů

přezkoumaných orgánem dohlędu podle zvláštního pľávního předpisu,

d) stav pohledávek a zźwazk.ů a nakládání s ními,

e) ľučení zazáxazky fuzických a pľávnických osob,

Đ zastavování movitých a nemovitých věcí ve pľospěch třetích osob,

g) zÍízovźĺnívěcných břemen k majetktr ťlzemního celku,

h) úěetnictví vedené územním celkem.

Ż

uI. HLEDISKAPŘEZKounĺÁľÍHoSPoDAŘBľÍ
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Pl"edmět přezkournání podle ustanovęní $5 zákona 420lŻ004 Sb. (viz bod II' Této zpľávy) se
ověřuje z hlediska;

a) dodrŽování pĺlvinností stanovených zvláštrrírrri pľávnírni předpisy
b) souladu hospodaření s Íjnaĺrčními pľostředky Ve srovnání s ľozpočtęm
c) dodrŽení účelu poskyrruté dotace nębo návratné Íinanční výpornoci a podmínek jejich

potlžití
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Pľávni předpisy pouŽité při přezkoumání hospodaření pokľývající výše uvedená hlediska.
Jsou uvedeny v pŤíloze A, která je nedílnou součástí této zpĺtwy.

Iv. DEF'INoVÁľÍ onľovĚnľosľr

Za hospodaření, kteľé bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobľazení v účętních a

finančních výkazech,je odpovědný statutámí oľgán (územní celek) Týnecko-svazek obcí.

Naši úlohou je, na zák\adé provedeného přezkournání hospodaření, vydat zprävu o výsleđku
přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme pľovedli v souladu se zákonem
g3lŻo09 Sb., o auditoľęch a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

auditorským standaľdem ć,.52 adalšími ľelevantními předpisy vydanými Komorou auđitoru

České ľepubliky, s uzavřenou platnou smlouvou, s ustanovęními $ 2, 3, 10 a $l2 odst. 2

zttkona č)' 42OlŻO04 Sb., dále s ustanovením $12 odst. 1 zäkona č,.25512012 Sb . Zpľáva o
výsledku přezkoumání hospodaření nahrazuje pľotokol o kontrole podle kontľolního řádu.

V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodľŽovat stické normy a naplánovat a provést

přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodařęní územního
celku) Město Týnec nad Sázavou je v souladu s hledisky přezkoumání hospođařerrí (viz bod

III. této zprŕ.ľy),

v. nÁnĺcovÝ nozsłH PRACÍ

Zaűčęlęmvykonaní přezkoumání hospodaření (územní celek) Týnecko-svazek obcí
byly použity postupy ke shľomáždění dostatečných a vhodných důkazníclr informací. Týo
postupy jsou sv;im rozsahem menší nežuzakélzky poskýující přiměř'enou jistotu a jsou

auditorem aplikovány nazźĺkladějeho odbomého ťlsudku věetně vyhodlroceníńzik
významných (mateľiálních) chyb a neđostatkri' Při vyhodnocování těchto ľizik auditor bere

v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Týnecko-svazek obcí' Použité
postupy za\vnují výběľový zpťrsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivýcli
skutečnosti'

vl. zÁvĚn ZPRÁvY o vÝsLEDKU PŘEZKoUMÁNÍ HosPoDAŘnNÍ

A, vyĺÁpŘBNĺ r SoULADU HoSPoDAŘnNÍ s HLEDISKY PŘEZKoUľłÁNÍ
HoSPoDAŘBNÍ

Na základě námi pľovedeného přezkoumání hospodaření (rizernního celku) Týnecka-svazku
obcí jsme nezjistili Žádnou skuteěnost, kteľá by nás vedla k přesvědčení, że piezkoumávané
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AUDlT KQIIRIKT s'r'o.' Tavolllíkova 20l4lll', t42 00 Pľnha-4, Kľč,oR MčS Pľaha oddíl C' vloźka 52299
čĺslo oprávněnĺ KAčR 258' lČo 2513lŻ65

Tel.602511574

hospodaření není ve všeclr význarnných (rĺateľiálních) ohledech v soulađu s lileđisky
přezkounrárrí lrospodaření uveĺlenýni v bodě III' této zprźwy,

B VYJÁDŘENí oHĺ-BpNĚ cHyB A NEDoSTATKÚ

Zttkon č,.42Ol2O04 Sb., o přezkoulnávání hospodaření ťtzemnĺclr samospľávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychoĺrr ve zpľávě uvedli
závěľ poclle ustanovení $ 10 odst 2 písm' d) a odst' 3 citovaného zákona. Toto ustanovelrí
vyŽaduje, abychorn ve své zprávě o výsleđktl přezkournání hospodaření uvedli, zdapři
př.ezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čern přípaclně spočívaly, a to

bcz ohledu na jejich významnost (mateľialistrr) a jejich vztahklrospođařerrí (úzerrrního

celku) Týnecko-svazek obcí jako celku,

C

Při přezkoumání hospodaření územního celku Týlecko-svazek obcí
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

yŕnor o ToM, Żnľl'uu ÚznHĺNĺHo CELKU NEPŘEKRoČIL 60 %
pnÜvĚnu JEHo pŘÍĺvŮ ZA PoSLEDNÍ 4 RoZPoČToVÉ RoKY

Ztkonč;4202004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územrrích samospľávných celků a
dobľovolných svazků obcí, ve znění pozdějšíchpředpisů, stanoví, abychom vezprávě uvedli
podle ustanovení $ 10 odst. 4 písm. c) citovaného zákona Vyrok o tom, že dluh rizemního
celku nepřelĺľoě1lr 60% průměľu jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové ĺoky'

Dluh územního cęlku nepřekľočil 60 % pruměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové ľoky.

VII. UPoZoRNĚľÍ ľł pŘÍpłnľÁ RIZIKÁ

Na základě zjištění podle ustanovení $ 10 odst.2 písm.b) zźlkona č,. 420lŻ004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobľovolných svazků obcí,
ve zněni pozdějších předpisů, upozorňrrjeme na negativní đopad na hospodďení územrrího
celku Týnecko-svazek obcí v budoucnosti:
nzikov á aktiva nezj i štěna.

Vm. PoDÍL PoHLEDÁVEK A zľvtzrca NA RoZPočľU 1'ĺ""-ního celku)
TÝNEcKo_svAZEK oBCÍ A PoDÍL zAsTAvENÉHo MAJETKU NA
CELKoVÉM MAJETKU

Podĺl pohledávek na ľozpočtu

0,00 %Výpočet podílu pohledávek na ľozpočtuA/B x 100 %

82 3IL KčVynrezeni ľozpočtových příirnůB
0KčVunezení oohledávekA

Komentář:
a) Nebyly zjištěny odchylĘ mezi výpočtem proveden;im územním samosprávným cęlkem a

auđitoľem.
Celková hodnota dlouhodobých pohleĺlávek netto (ľozvaha ě.pol. A IV.sl,3) = 0 Kč
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AUDlT KoRtłEKT s.ľ.o.' Tävolrikova20l4lll., l42-00 Praha 4' Krč,oR MčS Praha oddĺl C' vložka 52299
Číslo oprávněnĺ KAČR 258, lčo 25l3l265

Tel. 60251 t574

z toho ťrčty 462'464,466'469 : 0 I(č
b) Položky algoľiĺmu ýpočtu jsou poloŽkami

výkazu razvahy a výkazu zisku a ztráty pľo USC, svazky clbcí, RRRS (příloha č,'I a2 k vyhlášce

č^4102009 Sb., kteľou se provádějí některá ustanovelrí zákona č,. 563 z ľ. 199l Sb. o úěetnictví ve

znění pozđějších předpisů pro někteľé vybľané účetníjeclnotky),
výkazu prcl lrodnocení plnělrí roz.počtu USC, DSo a regionálních ľad _ FIN 2-12 M (vyhláška

č,.5l2o17 Sb., o zpťlsobu, tęrmínech a ľozsahu úciajů předkládaných pro hodnocení plnění státního

rozpočtu, rozpočtu státních fondů, ľozpočtů USC, rozpočtu DSo a ľozpočtů RRRS'

Podílzá,ľazků na
2 000 KčC

B
C/B x 100%

V ztvazktt
Vy1ez en_i ľg-zp'o č !9 yýcł příj l1rů 8Ż311 Kč
V zayanJna -2'42

o//o

Komentář:
a) Nebyly zjištěny odchylĘ mezi výpočtem provedeným územním samospľávným celkem a

auditoľem.
b) Celková hodnota dlouhodobých závazkű

rozvaha ě.pol. D II sl.l = Kč 0
z toho součęt űětü 45|,452,453,456,Ą57'459 je Kč 0

c) PoložĘ algoritmu výpočtu jsou položkami
výkazu rozvahy a výkazuzisku a ztráty pro USC, svazky obcí, RRRS (příloha č.1, a2 k vyhlášce

č,A10l20Og Sb., kterou se pľováđějí některá ustanovení zákona č:. 563 z ľ' 1 99 1 Sb, o účetnictví ve

znění pozdějších předpisri pľo některé vybrané účetní jednoĘ)
výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu UsC, DSo a regionálních rad _ FIN 2-l2 M (vyhláška

ĺ.slzoĺi Sb', o způsobu, teľmínech a rozsahu údajů předkládaných pľo hodnocení plnění státního

ľozpoětu, rozpočtu státních fondů, ľozpočtů USC, rozpočtu DSo a ľozpočtů RRRS.

Podíl zastaveného na celkovém cthu

D/E x 140%

Komęntář':
d) Nebyly zjištěny odchylĘ mezi výpočtem provedeným územním samosprávným celkem a

auditorem.
e) Uvedena cęlková hodnot zastaveného dlouhodobého majetku podle inventuľních soupisů

doložený výpisem zLY aúvěľovými smiouvami v BRUTTO hodnotě

Đ PoložĘ algoritmu výpoětu jsou položkami

ýkanlroivahy USC, svazky obcí, RRRS (příloha č,.l a2 k vyhlášce ć,.41012009 Sb., kterou se

piovádějí některá ustanovení zákona ě.563 zľ' 1991 Sb' o úěętnictví vę znění pozdějších

předpisů pro někteľé vybrané ťlčetní jednotĘ)

PoUčENÍ o MoŽNoSTI PoDAT PRoTI KoNTRoLľÍľĺ zĺĺšrENÍM
NÁMITKY

Námitky pľoti kontrolrrímu zjištění uvędęnému v pľotokolu o kontľolę (nahrazuje zptáva o

přezkoumání hospoĺlaření) mťlže kontľolovaná osoba podat v návaznosti na $12 podle $ 13

zćlkonač,. Ż55l20I2 Sb. ve lhůtě 15 dnů ode dne đoľučęní protokolu o kontľole 
' 
neníłi

Ix

0KčD zastaveného etku
58 400 KčE

0'00 70Výpočet podílu zastaveného majetku na
ukazateleętkuV

celkovém ma
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Tcl. 60251 t 574

stanovena lhůta clclší. Nárrritky se podávají písemně,musí z nich být zřejné, pľoti jakónu
kontrolnírnu zjištění snrěřují, a musí obsahovat odůvodnění nęsouhlasu s tínrto kontľolrríĺn
zjištěrrím

x. DAtŠÍ INFoRMACE

Upozorňujeme na
novclu zćlkona č,. 25012000 Sb' o rozpočtových pľavidlech ilzemních ľozpočtů
novęlu zźů<onač,. Ż43lŻ00a Sb. o rozpoč.tovém uĺčení danĺ

Stanovĺsko svazku k návľhu zprávy o výsleđku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprävy o výsĺedcích přezkoumání hospodaření je, v soulađu s ustanovením $ 7

odst. 1 písm. f) zćlkona č:. 420lŻ004 Sb', i písemné stanovisko svazku k návrhu zprávy o

výsledku přezkoumání ho spodaření.

Vyhotoveno dne
odpovědný auditof
Číslo opľávnění
Auditoľská společnost:

Číslo opľávnění:

auditor

21.02.2418
Irrg.Zdeňka Cahlíková
1345
AUDIT KoRREKT s.ľ.o.
Tavolníkova2078lI'I, I42 a0 Pľaha 4,Kľě
258

auditorská siloleěnost

c' L

6
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í

ě. rávn ěnĺ

AU DITORKA 7'.Śo

o/ľívn# 
.
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AUDtT KQRREKT s.ľ.o.' Tavoltlĺkova 20l4lll',l4200 Praha.-4, Kľč'OR MěS Pľaha oddĺl C' vloź'ka 5ŻŻ99
čĺslo opľávnění KAčR 258, lčo 25l3l26s

Tel. 60251 1574

Zprävapľojednána se statutáľním oľgánern (rizemnĺ celek) Týnecko-svazek obcí
dne 2l ,02.2018

Zpr áv a předána statutáľnímu orgánu (územní celek) Týnecko - svazek obcí
dne 21'.0Ż,2018

auditoľ přeđseda svazku

svAzEÍ oBCí TÝNEcK0
SE, síDLEM

v TÝNcl NAD sÁzAvou

auditoľská společnost

Zprávavyhotovena ve 4 stejnopisech, zĺichž
1 stejnopis obdľží auditoľ
3 stejnopisy obdrží obec

Přítohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha A

Příloha B

Příloha C

Příloha D

Příloha zprźtvy o přezkoumání hospodaření
(Příloha óbsat'u.jĺcĺ zjištění , případně popĺs zjištěných chyb a neđostatků podle

$ l0 odst. 3 písm. b) a c) zákona é, 42012004 Sb. a označení dokladů a jiných

mateľiá!ů, ze kteých jednotlivá zjištění vycházejl, uvedení zákonné legislativy)

Stanovisko statutáľního orgánu (územní celeĘ Týnecko-svazek obcí dle
požadavku ustanovení $7 odst. 1 písm. f) zákona ě.4Ż012004 sb.

Úľetní zävérka,kteľou tvoří rozvaha,výkaz zisku a ztrźlty, příloha

Finanění výkaz(přehled pro hodnocení plnění rozpoětu územních samosprávných

Celků a dobľovolných svazků obcí)
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AUD;T KORREK]' s.ľ,o.' Tävolníkova 20l7lll , l42 00 Pľaha 4,Kľč,oR Měs t'raha oddíl C, vloŹka 52Ż99
Číslo oprá vněnĺ KAČt{ 258, lČ 2513lŻ65

Tel. 6025l ĺ574

Příloha zpľávy o přezkoumání hospodaření
(Příloha obsahující zjištění , případně popis zjištěných chyb a nedostatků podle

$ 10 odst. 3 písm. b) a c) zttkoĺa č,. 42012004 Sb. a oznaěení dokladů a jiných
mateľiálů' ze kterých jednotlivázjištění vychtnejí, uvędęní zákonné legislativy)

k ľoku 2aI7

Týnecko-svazek olrcí

ověřovaný dobľovolný
svazek obcí:

Statutární orgán územního
samospľávného celku
(dále ien ,orĺzemní celek):

Auditoľ pľovádějící přezkoumĺĺní:
Audĺtoľská společnost pľovádějící
přezkoumání:

Místo přczkoumání:

období, ve kteľém bylo přezkoumání
pľovedeno:

Datum projednání zprávy:
Místo pľoj ednání zpr ävy
Datum vyhotovení zpľávy
Místo vyhotovení zprávy

Týnecko-svazek obcÍo K Naklí 4a4, Ż57 4|
Tynec nad Sázavou

Ing. Bedřich Pešan, předseda svazku

Ing, Zdeřka Cahlíková, ě,oprávnění 1345

AUDIT KORREKT s.r'o., č.opľávnění 258.

Tavolníkova2}I&lL[, L42 00 Praha 4, Kľč

K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou

21.02.2018

2L 0Ż. Ż0I8
Týnec nad Sázavou
21,.0Ż.Ż0I8
Týnec nad Sázavou



AUDlT KoItRBKT $.r.o.' Tavollríkova2017lll,l42 00 Praha 4'Krč,oR Měs Pľaha oddĺl C, vložka 52299
čĺslĺl oprávněllí KAČR 258, lČ 2513lŻ65

. Tel. ó025! l574

II

OBSAH:

I. Zjištěrrí , případně popis zjištěných chyb a nedostatkťl podle $ 10 odst. 3 písm. b)

Il' Přęzkoumání hospodaření dle dále uvedcné legislativy aj. riásleclujícího:
IIL Seznam dokladů a jiných mateľiálů vyrrŽitých při přezkoumání hospodaření

I.

ZjiŠtěnĺ . nřípaĺlnč popi,s zjištc\ll_ýoh chyb a ncclos|aĺkii ľĺlcllc $10 odst. 3 písnl_b)

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle $10 odst'3 písm. b)

Přezkournání-Lospoclnřcní đIc ĺlĺilc uvedcné lcgislatĺvy ĺlj. rlťrsledtliícího:

Dle smlouvy o přezkoumání hospodaření Týnecko-svazęk obcí uzavřené ľnezi svazkem
a společností AUDIT KORREKT s.ľ'o. Pľaha 4 bylo pľovedeno přezkoumání
hospodďeni zarck20|7.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem 93ĺ20a9 Sb', o

auditoľech a změně někteľých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorskýn
stanđaĺdem č,, 52 adalšími ľelevantními přeđpisy vydanými Komoľou auditorů České
republiky, s ustanoveními $ 2, 3, i0 a $12 odst. 2 zźtkona o přezkoumávaní hospođďęní
územních samospľávných celků č,. 420lŻ004 Sb,, dále s ustanovením $12 odst. 1 ztłkona
č,.255/2012 o kontrole

Přezkoumání hospođaření DSo bylo provedeno na zŕlklađě zákona o obcích č,.128/2000
Sb.,zákona o ľozpočtových pľavidlęch územních ĺozpočtů č. 250/2000 sb, z hlediska
ľozpočtu schváleného zastupitelstvem obce, dále dle ztlkona 563/1991 Sb. o účetnictví a
ĺaÉĺmi úěetní legislativou (vyhláška 410/Ż0Og Sb., vyhláška ě.27Oĺ201o, ČÚs č,.7Ot až
710)

Nebylo výběrové Íizení''

a

a

a

a

a

o Vypočet dluhu dĺe zákana ě,42012004 sb'
pľťrměľ přĺjnrťi za 4 roky

Dluh : dluh :
82204

0: 0%

m
Sczlram doklaclti a jilrýoh nlatcľir1lů využitých při přczkounráníhoslloclařclrí

2

Rozvaha k31,,12.2017



AUD;T K6RREKT s.ľ.o., Tavolnlkova2017ĺll,l42 00 Praha 4,Kľč'oR Měs Praha oddĺl C,vloŻka 52299

čĺslo opľávnění KAčR 258, lč 251312(15

Tel. 6025t 1574

Yýkaz zisku a ztrátyk31,l220l7
Příloha účetní závěľky k 31.|2,20i.7
Yýkazpľo hođnocení plnění ľozpočtu FIN 2-12M k3l,12,2017
Hlavní kniha20'17

Plán inventarizacę
Příkaz k inventaľizaci
Inventariz ač nI zpr źx a za rck 20 1'I

Vybrané inventaľizační soupisy úětů

Úetový rozvľh
Hlavní kniha (předvaha analýická)
Čísla účetních dokladů:

oZźĺvazky 1-8
o Inteľní doklady 10l - 1,2t

o Bankovnívýpisy 001 - 012

Usnesení valné hľoma,dy_schválení úěetní zävěrky a hospođářského výsledku zapÍedchtnejicí
účetní období, závěľečného úötu 20l7-fotokopie usnesenivalné zę dne27.06.2017
Pľotokol schválení UZ.

Rozpoěet svazku_ ěást výpisu ze zápisu z usnesení ze dnę ě.212016 dne 14.12,20L6

Rozpočtový výhled Ż018-20t9

Podepsaní zástupci svazku beľou na vědomí, že proveđoný přezkum hospodďení nezbawje
..'u'ók odpověđnos tĺ za vykázané údaje. Svazęk plně zodpovÍdá za důsledky' které vyplynou
z jinýchkontrol.
zprávavč.přílohy byla pľojednána s předsedou. Jmenovaný souhlasí s obsahem zptávy a přílohy

anemák ní výhľady.

Vyhotoveno dne
Auditor
Číslo opľávnění
Auditoľská společnost:

Číslo opľávnění:

auđitoľ

ŻL02.201,8
Ing.Zdeřka Cahlíková
t345
AUDIT KORREKT s.ľ.o'
Tavolníkov a20l7llI, 142 00 Pľaha 4,Kľč
258

předseda svá\ .J

svAzEx oBcĺ TÝNEcKo
sE sĺDLEM

v TÝNCI NAD sÁzAvou
d)tn
Ć{

AUDITORKA

ö. opľávněnÍ
1345

7'śó

audítorská společnost

3




