
 
 

Návrh 
 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 
 

Jezero Milada 
dobrovolný svazek obcí 

IČ 71234772 
 

Závěrečný účet je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.  o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. 
 
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 
 

 
 
Údaje jsou uvedeny v tis. Kč. 
 
Svazek zahájil svou činnost v roce 2006. Rozpočet na rok 2008 byl sestaven a schválen jako 
vyrovnaný. 
 
Za rok 2008 měl svazek rozpočtovány pouze příjmy plynoucí z příspěvků členských obcí, a to v 
souladu se stanovami svazku. Tyto příjmy byly naplněny. Kromě nich získal ještě svazek předem 
neplánované příjmy ze služeb (zápisné v uskutečněném cyklistickém závodě) a z bankovních 
poplatků. 
 
Výdaje byly vyčerpány zhruba z 37,7%. Důvodem je zejména uskutečnění menšího počtu aktivit a 
nečerpání služeb v původně plánovaném rozsahu. 
 

 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text

a b 1 2 3
0000 4121 Neinvestiční dotace přijaté od obcí 80,00 80,00 80,00
0000 **** Bez 80,00 80,00 80,00
3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 10,10
3636 **** Územní rozvoj 0,00 0,00 10,10
6310 2141 Příjmy z úroků 0,00 0,00 0,03
6310 **** Obecné p říjmy a výdaje z finan čních operací 0,00 0,00 0,03

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 80,00 80,00 90,13
ˇ

 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text

a b 1 2 3
3636 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 1,10 1,10
3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25,00 25,00 8,39
3636 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 42,13 10,79
3636 5175 Pohoštění 0,00 6,78 6,78
3636 **** Územní rozvoj 75,00 75,01 27,06
6310 5163 Služby peněžních ústavů 5,00 5,00 3,09
6310 **** Obecné p říjmy a výdaje z finan čních operací 5,00 5,00 3,09

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 80,00 80,01 30,15

Schválený
 rozpo čet

Rozpočet 
po změnách

Výsledek od
počátku roku

Schválený
 rozpo čet

Rozpočet 
po změnách

Výsledek od
počátku roku



2. Účelové fondy 
 
Dobrovolný svazek obcí netvoří jiné účelové fondy. 
 
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně 
 
Dobrovolný svazek obcí neměl v roce 2008 žádné závazky vůči státu. Vztahy mezi obcemi jsou 
vypořádány. 
 
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 
 
Závěr přezkoumání hospodaření: 

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Jezero Milada za rok 2008  

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb a 
nedostatků uvedených v textu zprávy v části C písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání. 

  

II.   Při přezkoumání hospodaření  ÚSC DSO Jezero Milada za rok 2008 
 

nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
  

III.  Při přezkoumání hospodaření  ÚSC DSO Jezero Milada za rok 2008 

byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,07 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %  

 
 
5. Doplňující informace o majetku svazku 
 
Stav základního běžného účtu: celkem 118.261,18 Kč – fyzicky na bankovním účtu 116.033,68 Kč 
plus 2.227,50 Kč v pokladně (tyto peníze nebyly fyzicky převedeny zpět na běžný účet, byly 
převedeny pouze účetně) 
Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu. 
Svazek neeviduje zastavený majetek. 
 
 
Přílohy: 

1. Rozvaha k 31.12.2008 
2. Výkaz o plnění rozpočtu FIN2-12 
3. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2008 
4. Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2008 

 
Výkaz zisků a ztrát a Příloha k účetní uzávěrce jsou nulové a nejsou tedy předkládány. 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



Příloha č. 3 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
 

Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem  
odbor kontroly 
 

Evidenční číslo:  79594/2009 
Jednací číslo.:   254/KON/2008 

 
 

Stejnopis č. 2 

 

 ZPRÁVA                                                                                                          
o výsledku p řezkoumání hospoda ření 

dobrovolný svazek obcí DSO Jezero Milada, I Č: 75072483 
za rok 2008 

  

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z díl čího 
přezkoumání hospoda ření a na základě výsledku kone čného p řezkoumání hospoda ření. 
 

Přezkoumání se uskute čnilo ve dnech:   

- 26.11.2008 
- 25.5.2009 

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samo-správných 
celků a dobrovolných svazků obcí. 

 

Přezkoumání prob ěhlo v obci DSO Jezero Milada se sídlem Velká Hradeb ní 8, 400 00  
Magistrát m ěsta Ústí nad Labem.  

 

Přezkoumání vykonal: 

- Ing. Pavel Domorád  - kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

Zástupci územního samosprávného celku:  
- Jan Řeřicha  - předseda správní rady DSO 
- Mgr. Petr Nikoli č - kontaktní osoba 

 



A. Přezkoumané písemnosti 
 
Při přezkoumání hospodaření DSO Jezero Milada bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č. 
420/2004 Sb. 
 

I. Výběrovým zp ůsobem byly prov ěřovány následující písemnosti: 
 
 

Druh písemnosti  Popis písemnosti  

Rozpočtová opatření V rámci rozpočtových opatření byla ve svazku k 31.12.2008 
provedena 1 rozpočtová změna, která byla projednána na jednání 
Valné hromady dne 17.12.2008. 

Rozpočtový výhled Svazek má zpracován rozpočtový výhled ve smyslu ustanovení § 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech do roku 2012. 

Schválený rozpočet, 
návrh rozpočtu 

Rozpočet na rok 2008 byl projednán a schválen na jednání Valné 
hromady svazku dne 19.12.2007 jako vyrovnaný ve výši příjmů a 
výdajů v objemu 80 000,00 Kč. Rozpočet byl pořízen ve finančním 
výkazu FIN 2-12 M shodně se schváleným rozpočtem ve smyslu 
Přílohy 6 odst. 3 vyhlášky MF č. 16/2001 Sb. Návrh rozpočtu byl 
zveřejněn v jednotlivých členských obcích v souladu se zákonem. 

Závěrečný účet Závěrečný účet svazku za rok 2007 byl projednán a schválen na 
jednání Valné hromady svazku dne 4.6.2008 "bez výhrad". Návrh 
závěrečného účtu byl zveřejněn v jednotlivých členských obcích v 
souladu se zákonem. 

Bankovní výpis Stav peněžních prostředků na bankovnímu výpisu KB k 31.12.2008 
ve výši 116 033,68 Kč nesouhlasil se stavem SÚ 231 - Základní 
běžný účet v Rozvaze k 31.12.2008. Na bankovním výpisu bylo méně 
o 2 227,50 Kč. Tyto peněžní prostředky byly sice proúčtovány na SÚ 
231 - Základní běžný účet jako by byly z pokladny odvedeny do 
banky, ale ve skutečnosti zůstaly v pokladně (výklad paní Přibylové:  
Účetnictví měst a obcí, příklady souvztažností).  

Dohoda o hmotné 
odpovědnosti 

Dohoda o odpovědnosti na pokladnu svazku není vyhotovena. 

Faktura Kontrola faktur došlých i vydaných k 30.6.2008 a k 31.12.2008. 
Hlavní kniha Obratová předvaha k 31.12.2008. 
Inventurní soupis 
majetku a závazků 

Svazek provedl k 31.12.2008 pouze dokladovou inventuru SÚ 261 - 
Pokladna, SÚ 321- Dodavatelé a SÚ 231 - Základní běžný účet. Stálá 
aktiva (majetkové účty tř. 0) nejsou ve svazku evidována. Kontrolou 
údajů dokladové inventury a položek v Rozvaze k 31.12.2008 nebyly 
zjištěny inventurní rozdíly.  

Kniha došlých faktur k 31.12.2008. Ověření stavu nezaplacených došlých faktur se stavem 
SÚ 321 - Dodavatelé v Rozvaze k 31.12.2008. 

Pokladní doklad Kontrola pokladních dokladů k 30.6.2008. Ve II. pololetí 2008 nebyly 
uskutečněny žádné pokladní operace s penězi v hotovosti. 

Pokladní kniha 
(deník) 

Stav peněžních prostředků v pokladní knize k 30.6.2008 a nulový stav 
k 31.12.2008 souhlasil se stavem SÚ 261 - Pokladna v Rozvaze k 
30.6.2008 a k 31.12.2008 a s položkou rozpočtové skladby 5182 - 
Poskytované zálohy vlastní pokladně ve finančním výkazu FIN 2-12 M 
k 30.6.2008 a k 31.2.2008. Limit pokladní hotovosti je ve svazku 
stanoven ve výši 15 000,00 Kč. 

Rozvaha k 30.6.2008 a k 31.12.2008. 
Účetní deník k 30.6.2008 a k 31.12.2008. 
Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu 

k 30.6.2008 a k 31.12.2008. Podle údajů o příjmech a výdajích po 
konsolidaci ve finančním výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2008 rozpočtové 
hospodaření svazku skončilo s převahou rozpočtových příjmů nad 
rozpočtovými výdaji ve výši 59 986,54 Kč. 
 
Výsledek hospodaření obce k 31.12. 2008 činil: 



 
Příjmy (FIN 2-12 M):      90 126,04 Kč             SÚ 217:                             90 126,04 Kč 
 
Výdaje (FIN 2-12 M):     30 139,50 Kč             SÚ 218:                             30 139,50 Kč 
 
Saldo příjmů a výdajů:    59 986,54 Kč            Rozdíl (217 – 218):           59 986,54 Kč                                                          
 
SÚ 933 k 1. 1. 2008:                                                                                  58 274,64 
Kč 
                                                                                                                            
Rozdíl SÚ 217 – SÚ 218:                                                                           59 986,54 
Kč 
 
SÚ 933 k 31. 12. 2008:                                                                            118 261,18 
Kč 
 
Zůstatek SÚ 231 k 31. 12. 2008:                                                             118 261,18 Kč 
 
Hospodářský výsledek obce k 31. 12.2008 (převod zúčtování příjmů a výdajů 
minulých let) představuje zisk v objemu 118 261,18 Kč. 
 

Smlouva o vytvoření 
dobrovolných svazků 
obcí 

ze dne 10.1.2006 (ustanovení § 46 odst. 2 písm. b zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). 

Stanovy a osvědčení 
o registraci 
dobrovolných svazků 
obcí 

Stanovy svazku ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Vrcholným 
orgánem svazku ve smyslu stanov je Valná hromada, výkonným 
orgánem svazku je Správní rada. Ve smyslu Stanov vnitřní kontrolní 
systém je zabezpečen Vanou hromadou. Správní rada předkládá 
zprávu o hospodaření svazku. Zápis ze dne 19.9.2008. 

Zápis z jednání 
orgánů dobrovolných 
svazků obcí 

Zápisy z jednání Valné hromady svazku ze dne: 19.12.2007, 
16.4.2008, 4.6.2008, 19.9.2008 a 17.12.2008. 

Dokumentace 
k veřejným 
zakázkám 

K 31.12.2008 nebyly ve svazku žádné veřejné zakázky.  

Vnitřní předpis a 
směrnice 

Ve svazku je vyhotoven Vnitřní předpis k vedení účetnictví s platností 
od 1.5.2008 včetně účtového rozvrhu ve smyslu ustanovení § 14 odst. 
2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Přijatá opatření 
k nápravě zjištěných 
chyb a nedostatků 

Přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků nebylo potřeba. 

 
 
 

II. Zástupce ÚSC DSO Jezero Milada prohlašuje, že: 
 

• svazek nemá žádný zastavený majetek, 
• svazek nemá zřízena věcná břemena, 
• svazek neuskutečnil žádné akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona                              

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
• svazek nesdružuje prostředky,kromě prostředků v podobě členských příspěvků, 
• svazek neprovozuje hospodářskou činnost, 
• svazek není zřizovatelem příspěvkové organizace, 
• svazek není zřizovatelem organizační složky, 
• svazek neobdržel žádné prostředky z Národního fondu ani ze zahraničí,  
• svazek nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob, 
• svazek nehospodaří s majetkem státu. 



 

 

B. Zjišt ění z kone čného díl čího p řezkoumání 

 

Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Jezero Milada 

nebyly zjišt ěny chyby a nedostatky. 

 

C. Plnění opat ření k odstran ění nedostatk ů zjišt ěných 

 

a) při přezkoumání hospoda ření územního celku za rok 2007 

nebyly zjišt ěny chyby a nedostatky, 
  
 

b) při díl čím přezkoumání za rok 2008 
 

byly zjišt ěny následující mén ě závažné chyby a nedostatky: 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

Právní předpis: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů 

§ 1 odst. 2 - Výdaje nebyly zat říděny na správné položky rozpo čtové 
skladby. U faktury došlé č. 08006 ze dne30.6.2008 nebyla ú čtována 
rozpo čtová skladba. 

-  (splněno dne: 31.12.2008)  
 

§ 1 odst. 2 - Výdaje nebyly zat říděny na správné položky rozpo čtové 
skladby (napraveno). Výdaje na ob čerstvení v souvislosti s cyklozávody 
u pokl. dokladu č. 08003 ze dne 11.6.2008 byly nesprávn ě účtovány pod 
položkou rozpo čtové sklady 5169 - Nákup ostatních služeb, správn ě 
mělo být ú čtováno pod pol. rozpo čtové skladby 5175 - Pohošt ění. 

-  (splněno dne: 31.12.2008)  
 

§ 1 odst. 2 - Výdaje nebyly zat říděny na správné položky rozpo čtové 
skladby. Nákup trezoru, kabelových pásek a kancelá řských pot řeb dle 
dokladu č. 08002 ze dne 31.5.2008 bylo nesprávn ě účtováno pod 
položkou rozpo čtové skladby 5169 - Nákup ostatních služeb. Správn ě 
mělo být ú čtováno pod položkou rozpo čtové skladby 5139 - Nákup 
materiálu jinde neza řazený. 

-  (splněno dne: 31.12.2008)  
 

 

byly zjišt ěny následující závažné chyby a nedostatky: 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
§ 11 odst. 1 - Účetní doklady neobsahovaly zákonem stanovené 
náležitosti. Výdajový pokladní doklad č. 08002 ze dne 31.5.2008 a č. 



08003 ze dne 11.6.2008 neobsahoval podpis osoby, kt erá přijala pen ěžní 
prost ředky a uvedené  podpisy neodpovídaly podpisovému vz oru. 

-  (splněno dne: 31.12.2008)  
 

§ 33a odst. 1 - Průkaznost ú četního záznamu nebyla dodržena  
(napraveno). Ú čtovaná částka ve výši 5 950,00 K č neodpovídala faktu ře 
č. 08001. 

-  (splněno dne: 31.12.2008)  
 

§ 6 odst. 1 - Účetní p řípady nebyly doloženy ú četními doklady 
(napraveno). Na proú čtování p říjmu pen ěžních prost ředků za startovné 
(účetní doklad č. 08001 ze dne 31.5.2008) nebyl po řízen pokladní 
příjmový doklad. 

-  (splněno dne: 31.12.2008)  
 

  
 

D. Závěr 
 

 I.   Při přezkoumání hospoda ření ÚSC DSO Jezero Milada za rok 2008  
 

nebyly zjišt ěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona  č. 420/2004 Sb.) 
krom ě chyb a nedostatk ů uvedených v textu této zprávy v části C písm. b), 
odstran ěných v pr ůběhu p řezkoumání. 

  
 

II.   Při přezkoumání hospoda ření  ÚSC DSO Jezero Milada za rok 2008 
 

nebyla zjišt ěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 
  

  

III.  Při přezkoumání hospoda ření  ÚSC DSO Jezero Milada za rok 2008 

byly zjišt ěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,07 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %  

 

 

DSO Jezero Milada dne 25.5.2009 

 

Podpisy kontrolorů: 

Ing. Pavel Domorád   

kontrolor pověřený řízením přezkoumání 

 

…………………………………………….. 

 



S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC  DSO Jezero Milada           o 
počtu 6 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel  

 

 

Dne: 25.5.2009 

 

…………………………………………….. 

Jan Řeřicha 

předseda správní rady DSO 

 

 

 

Rozdělovník : 

Stejnopis Po čet výtisk ů Předáno P řevzal 

1 1 
Dobrovolný svazek 
obcí DSO Jezero 
Milada    

lan Řeřicha 

2 1 
KÚ ÚK 

oddělení PHO 
Ing. Pavel Domorád 

 
 

Poznámka: 

Dobrovolný svazek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., 
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu 
orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad 
Labem), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem  
v orgánech územního celku.  

Dobrovolný svazek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., 
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu,            ve 
které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření  a 
v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.  

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), 
h) zákona č. 420/2004 Sb.,  pořádkové pokuty  až do výše 50 000 Kč. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 4 
 
Hodnotící zpráva k návrhu státního záv ěrečného ú čtu za rok 2008 dle vyhlášky 419/2001 
Sb. 

Obec: Jezero Milada, dobrovolný svazek obcí 
IČO: 75072483 v tisících K č 

1. Porovnání výsledk ů dosažených v p říjmové a výdajové části rozpo čtu obcí v roce 2008 s rokem 2007 
      rozdíl 

  2007 2008 2008-2007 
2008/2007 
(%) 

Příjmy celkem 0,02 90,13 90,11 450650,00% 
Výdaje celkem 41,53 30,15 -11,38 72,60% 
Saldo -41,51 59,98     

2. Výstižný komentá ř k provedenému porovnání 

V roce 2007 nebyly rozpočtovány a naplněny žádné příjmy (pouze úroky z běžného účtu), rozpočet byl schodkový s 
využitím financování z prostředků předchozího roku. V roce 2008 DSO obdržela v souladu se stanovami příspěvky 
od členských obcí. Celkové skutečné výdaje v roce 2008 byly nižší než v roce 2007 (a nižší než rozpočtované) z 
důvodu uskutečnění méně aktivit a také z důvodu úhrady některých služeb až v roce 2009 místo roku 2008. 

3. Struktura rozhodujících položek vlastních p říjmů DSO v roce 2008 a rozdíl oproti roku 2007 
      rozdíl 

Příjmy po konsolidaci 2007 2008 2008-2007 
2008/2007 
(%) 

daňové 0 0 0 0,00% 
nedaňové 0,02 10,13 10,11 50650,00% 
kapitálové 0 0 0 0,00% 
dotace 0 80 80 0,00% 

4. Stru čný komentá ř k uvedeným rozdíl ům 

V roce 2007 DSO neorganizoval žádnou aktivitu, ze které by plynuly nedaňové příjmy, první akce tohoto charakteru 
byla uskutečněna v roce 2008. Dotace (členské příspěvky od obcí) byly v souladu s plánem i stanovami přijaty v 
roce 2006 již předem na rok 2007, v roce 2007 nebyly žádné a v roce 2008 byly přijaty pro rok 2008. 

5. Struktura b ěžných a kapitálových výdaj ů v roce 2008 a 2007 
      rozdíl 

Výdaje po konsolidaci 2007 2008 2008-2007 
2008/2007 
(%) 

běžné 41,53 30,15 -11,38 72,60% 
kapitálové 0 0 0 0,00% 

6. Stru čný komentá ř k uvedeným rozdíl ům 

Výdaje byly v roce 2008 nižší z důvodu menšího rozsahu aktivit (přijatých služeb ve formě subdodávek) a také z 
důvodu úhrady některých nákladů (účetní služby týkající se roční závěrky) za rok 2008 až v roce 2009 (na rozdíl od 
postupu v roce 2007). 

7. Zapojení mimorozpo čtových zdroj ů (úvěry, prost ředky fond ů apod.) a jejich podíl na celkových 
výsledcích 
žádné zapojení 

8. Porovnání výše mimorozpo čtových zdroj ů v roce 2008 s rokem 2007 
      rozdíl 

  2007 2008 2008-2007 
2008/2007 
(%) 

čerpání úvěru 0 0 0 0,00% 



zapojení vlastních účelových fondů 0 0 0 0,00% 

9. Výstižný komentá ř k provedenému zhodnocení zam ěřený na čerpání a konkrétní zp ůsob využití 
prost ředků ze státního rozpo čtu, státních fond ů, fondu Evropské unie, p řípadn ě z jiných 
mimorozpo čtových zdroj ů 
n/a 

Zpracoval: 
(příjmení, telefon, podpis) 

Schválil: 

Datum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kraj: Ústecký Tabulka č. 1b 

obec, DSO: Jezero Milada, dobrovolný svazek obcí 
                      ( v tis. 

Kč) 
IČO: 75072483 

Přehled úvěrů, půjček a finan čních výpomocí p řijatých obcemi a DSO od pen ěžních ústav ů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2008  

          Temín Výše   

Název obce Ú čel úv ěru 
Výše 
úvěru Měna Poskytovatel úv ěru  splatnosti  úroku v % Zp ůsob ru čení 

  1 2 3 4 5 6 7 
Jezero Milada, DSO nejsou             
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Vypracoval: Schválil: Datum: Razítko: 
(příjmení, telefon, 
podpis) 

(příjmení, telefon, 
podpis) 

 


