
KÍ.jŠký úiad lihonoú!skélro |raic
odbor kontrolni aprá!.i. oddčlcni pieltunl obcj

601 82 Bmo

SpZn : S - JMK 8967812009 OKP
Cj:JMK......../2010

o výsIedku přeZkounán

obce ŽĎÁR,

MntÚ pror(dcni Íi'LnUma!||

Kontolol Po!ěiený ij zcni ň pie^oumán i ]

vl{H zP
i hospodaření za rok 2009

okÍcs Blansko

7rIir 5' ó79 02 Rájcc.|esliebi

v|odinna Mikuljško!á. Dis' ' účcbi

s 5 zákoná o pie,]<ounráYiini bospodaieni

Krajsk.ho úiadu Jihonbravsrého kŘJe

RÁ

NávÍh,prnvy o lýsledku piczI{ounrání hospodaicni byl \ypracován na 4k|adč záPilu z
dilčibo přezkouDliÍí hosDodařeni. kreÍé ploběhlo dne 9 prcsin.e 2oo9 a na 2á!|a{]ě

rjsl€.lku konečného přczkoundíi hospodařenÍ. ktelé se uskul.čňilo dne 27 dubna 20]o
ťřczkoumáni hospodj}eni pbbéh]o n. zák|adě ádoíi a v souladu sc 7á(oie.r č. 42012004

sb,. o pie^oumáváni h.spodaieni úz.nnich sanospnivnl..h ce]ků a dobroÝo|ňých svazkÚ

obci (dále]clákono piezkouňátáni hospodďcni),

Pověieni k pleZkÓumáni hospodď.ni v€ snryslu

vldal vedou.i odboru kÓntolního a prálniio

Při nřdLuumán| Ú!|i ÍiIt'mn|:



Předmět Dřakouúdní:
PiednrělcÍ Pie7kolnláni hospodatcni ilou údajc lvedené v s 2 o'lst' l , 2 zákona
Ó Piezkoufu'riini hospo.laieni' v ý]u|adu s 'r 6 odsl' ] pisn b) ákona o přezkounáý:jni!o|.'J"i!r ''''hUu|bl h'n'Jď.r 'o'']!|'o\)1 \n /p' 'Ó..c 'o]|.d'a b-i rJn. ,n edT'l\..1 ,ortlpr..,r,,i pripo,..cn
jcdnÓllivÝch práÝniťh t]konn sc ýyťházi Z zňěni Piivtrich picdpjsů p|abýlb te dni
us(uIečnčDi (Jholo úkonu'

\' \ i 5l.J cL nřlZ|'oun.nl

l' Při přczkounÍní hospodařcni ncbyIy,jištěDy.h}b] l nedoslalk} ulrdťnó
v UstJnovcni$ ]0odý' 3 pisn' c)zákoňlo lřUkounáláni holpodař.ni'

|l. Při překounÁnl bospod'řoní b}Ii zjiíóÍy násl.dujiťí chyb}' a noJoshrky. ktc.é
n.maji ZáY'žnoÍ ledoý.lkn Uvcdcných v uíúoveni s r0 odst' ] pisn' .),ákona o
překoÚnÁvj.í hosr}odařeíi'

l!i.h]cd 7jjltěných chyb a lťJ(,sl,lkú v ile'čni dle u{Jno!c']i ir 2 odí, ] ! 2 záko.! o
piezko!máláni hosPodaieni:

!-2 odý' ] ois.r' a) Dinčni !ři]ňů a vin.iů mzDočfu Ýčelnč oenéhich oĎcÍtj. tÝkJjicich s!
Lozločtových Droýicdki|. ablt |:ai.la lút ! 7 2009 Dohafu . ?alk}lnuli d.|dtc fu pfujťk| ,,Př?!luýhd

Dilhirklh. .l.nl,l z llfu{uňL rczťojl |.hk,fu (.R ! !).!4|a\uldd" dafue sldlnnn
.(n.!te!skih ih!!flen.1nhn íandeÚ y r..e 2l)09 j|ž b)|| ||hu|o:!n! 4iilbi|i idak
?rojthl zu Pfuv|!?n! s1u|cb,i ptlťť nd Přlnuýhě |i: |:lč.hi dÓkld., č 150aa] 1dh|
|J 1l )a09 u t ]j0002:e dne 1l ]22a|)9' k|cú,ebyl), a.ňuč(n| | ú.l1nn^'i íak.
,:iaje s|Ó!,bunQ|a,é z fu.počhl |:U a ý,l|j\ajíci |ý!lLi. ý .].hú|i Pol]|e nóýrajť o
:tln)iť '|inuÚuýini N.bflo lJolq,oyli"o dle Blahrýuí s 7 .ds. 2 \yh|išk! Mr č.
Ió,2a0] sb,' o .?ů'ob"' le|hín.ťh a fu{dhu údajů přťdAhi.lo]ith p|o hodnacení
plÍění ýóhtll |oz?oaL n4oč1n ýáhíth Jondů n fu4'očiIi úzen"ich
sahDsp|úwjcn e.lk& kle|i uýiní ý příIozc č' 5 bnl 20 ob|oú č|'ýi X]I. yÍdak
sPol"Jinancoýt'ě z roq,čfit Ea a so,ýis.jhi ýiduk I aenú'í podk nisl|ok o zd|ojl

{2odsj 2.hnr h) Účclni.lli vedené územnijn qqt!!4. L;el,íÚ dakkIl.fr č it]0033 2e L1R 29'l:2|)09 bllu nllPhně !'čtn'úra hallhalu ],-
2a7 Ja Kč20 j kfl3n bh. ]dko athan,ni Nh,cb'Pt. hu:i& nd úiel l)2) . S1nfuýdhÚ
no|i|e úti a ý,nfury.,ÚfÚýth ýé.i })olo:k! |o. h!.'A ] sanaýuln. ňa\iÍó \,étia

'o!ba|'.nfu|i!fuh 
|ě(it 19 ahsahui. saibýuh.,n|ili |ě.i d ýabor} h.jť1ku kk|i

jŠ., .hařuklajzafán! !únaýulnýi l|chutka.ckohahn*jn ur'člnin u k|e|ýh ílob!
po":illbk)ýj je .|!lýi nc: i..1.,1 l1k u .t!"ěni sah|aý!|n' n.ýi1i ýžLi neba ý,n\ý|
fr.i.lku P.t|k '| 

3I1pi.ý'i!i! [úllku 4a 0a0 Kč' d Pillněl| . .|rdhých koýi' paku|lÝ
nejellnú a předni|.ý ku|lamí ho4"ol! ňrbÚ lÍ,Lumi ?u}nállg,,Nebyl do|1|žcn s 3 rdý' l
ýyhlášk} č. 5a5/2002 sh' nl.|ol se ?n,ýinžjí někk|á rc|a"oýení zúkoLa č. só3/]99]
sb', o úč.Ú|ic^'í P|o tičc|ií jalnotkr, kk|é kou tiuňnlni :an6!ňqÚn|i c.!A!,
?řI,pě|'toÚni o rya, hÚČlh i, ýi|n ín Íoh d! a oryi n izuč n ín i s ložj ahi ýlilL



L při přťzkoun]ín' hfupodlicÍi úz.mnlho celku z! předchá'eilcl .okl

rI. při přtdchúzejíťin di|čim přezkounáni

4!ie.j k odslr!nčni l€dos(ltků z

],ř) Př?2b|nlóÚí hÓlPofu;?,í a, pře|lťhó2jlci rub, h)^ :jišlih} fujŠlllhjií lh'ir d

ilu:|iklú|1č z1jýu|ní snlah\ k hlnn|ihý t a lh. 5 2 200] zdýu|ila ahec ZI1'át
n.,Dýhaý č p J I obti 2.lór k fujiš!éní Ph]edáýb, |&na&' na ,:ýaffu objcklu,'P,dni výiýbd 2 b).1ú nu ou]j ý. pr.!|ě!h ]ýliniýd,ýýu pla h^lni fuó-.i' a b nÚ
llohu 20 1.l zl]ýuyuou b".|oýu ý hD.lna|č 5 ]11 3J) ' Kč he|.de aheL od.leteÚě fu
o"nblickén úilu )ak ýdhÓýi bal1 ] ] Pí\n 4 Čelkth. čelniho ýdfular|h č 501
zoýaýe,ý núj.l.k ýe výši 5.|7].342,. l<č bll uřnzen m úče| 02I.10 . sfuýb! ,'

zniraýu,, d.ě 31 0a1ó k dnP.]0'4. 2a09.,*n" ýe,d

D!)k]k]aln č 81aÚ .! .lne 3a' 9, 20l)8 došb k zut|ib|ú,i lič.hího ?řiPd.lu n. ú.a|
]2t.!,.ijull:|'hhyý?|iii1l,!Ú'Kč|fPljýuiirízýfýlýc,ýth|.abi1|tt/óuFr]2.d
fu, nu !n].b|1č Ná].hni \nna||, nd Prchnjd, kal!!řnir^'i .e .lft 1. 1 2005 B!1.]
ziš|é,o:!L|t.!!hé/ukhll''kt,l,do3] ]) 20|)iJ nhruzl,), 

'i 
ýn}!l úýunavni r[

]9! o|jý, 3 \yhlúšv č 5a5/ 2L)a2, kkn| Ý Pr.úl|.ji nčklŮ,á LýahÚÝni:áhafu č

'óJ 
loal |\ L'''l4t'''ť: n-' i'?t - |'ln

re|b, |i^?^'kůj,I a|Ednizd..,|i ýúlhihi .|l, ! a .|!d.i:očnh,i J|.:kuili ýún\
hlhtbh4ln!účllJ21lič1aýóho'ie|jbž1ibhr,cbý}|ijkn}D'č.']0100.e.|ne8.4.
2009 b!!a o.lúč|ÓýIinu čóýka 2.]20'. Xč a d'č.3Iu!3 ? dae 

'a1.20a9 
odúčloý|1,u

čú1ka 2.020' Kč. slaý úa, 321 . přijúé zóloh! 
' 

31. ]0. 200, ýyka.oýnl hodhl,u
ó.lóa'. xč, kleni býo ?|olózóna přija|j,'i znloh! dlnolcíni . Úš! Ivd."l' kókhh.
s"no,E a fu d.č.410!19 z..l'|ť 2s- 5. 20a9, d.i.41015.1 ze dM 22. & 2009 d n.č'
1 10] 73 z2.l,e ?. l 0. 2009. No,mýého.

Dakld|]ln i .||)1)] ze.]n. ]9 l1 )l)1it hy|ll Lhlhn. zařEua nu |lče| L)2] ýu|bv
č^!ka |! ý;ši | 999'70 Kč .d ?l.|c.|eni úpr6 | a b:šíieni viejhihÚ ÚŠýa|lni PÍi
IíúeÚí 4a úajdk1obd hehlld d.dř:cna ohsahoýá nópl}i lií!, ())]'.iLh:'fu ý1noBú
J! 3 ods1 2 p^ , |yhllišk! t 5a5,20a2 sb k|.nú 

'. raÝiděii někL Lýun.v"i
:.ikÚ,ač5ó3i19,]sh'.ú.c|nic^'i'w:nčnipo.I!ěišilh?řu!?i:úPh)icel"íj!.|nalb
k|eté isa" úzln,ínisuÚos||ú|tjhiN!k}' !íi!p^*d'i .rÍ!d,i:aďn , ýá|,ínifÚhdy
d nt4hjzdčníni s]o.k!ňj ý|,|"' z úč|u 021 . ýuýb! bll nd^lad ve ýýši 7'999,70 Kč
otlúdQvin .l'č. 81001 7 z. .l,t 3a 

'. 
2a09' \!u!!3!L

|řj pl..dťhúz4itiň Llil.ín pÍe.k,|háhi h.spalldřťní blb .iiý.n, úsled!ící th|U

^úPočkn': 
dh|ed abc. 

''lúr 
na abdabí lcl 2a09 la13 Plajednaný na 16eLlání

La'|upi|ťlýfa obťr dhe 13 12.2L)a3 neobsnha\d] ý! |ýÍlioi i.iýt !P|.i|k|



dhllhodabéhÓ zú|tku obd ÝúIi ČTke spořilllně' o s. \jvb\aii.í Ž u1avieŘ sn\Úu|y
a dh"hu|abén 11úÍú ýe fjš|:3Ů0l)|0 Kč na poiekl !,Íťl!^'bú dé]hnkóho d.hý'
l. fu.Poč|Úýl|h \ýh|eL|u je ,elpnivné 3ahmufut I P,íjno|é i ý.j:1ui,fé čúnj ýlvha
ýadniha dila ''kdnuli:a.c, čislnna oIlpaljhich ýad vdní hLiIž jljin. ihýtý,j!}, ic
r\11:ek v.lofadú u kuna|i.lci hěý u .b.i, Ro:poč:a|,ý \'ýh]ed hcbft uk|uali'oÝóh 1dL'
u|,\ z n.ho koh! |yhú?l ročhi rczpoča|' s.,č|'sli zpačloýlho ýýhtedu D,,si hj1
:.jnénu 4lo,hod,hé Žáwzk| t.1e k uÝdo| ]aich /lq)ul' nu h.\Pddře,i ú..h1ního
lunosriÝňéh) *l*u pÚťc!.u d|,bu h1ú"í:h k| N.l)!lo rc,J&oýú,o Ňaň.ýlhi l
3 odsr 2 d húP!,1ina uýano\P,í { ) .d! 3 .ókaha č 25Í)/)000 sb .o tŤpoč|o|!,.h
?ruýidle|h ú.!nní.h ro4očhl B)l sas|aýen Ro.4oč1o1ý vjhled obc. z.|'dr nn ohdobí
no mku 2a13 ohsahující . ouhodobi z|iýozek obce Úpljyajicí u snn.,, l úyžru M
FÚekl "Pž.ýaýba žIni.kého .to,n., d un|nující i,leýiění pikpěyl! no s,aýbu
*a,alizacL NlDnýeno'

Kon1rok,l/inahčhiha ýjkdzu FlN ).!) M !ťýdvnlho k jl la 20a9 býb.iišlěno
Př! tj?čl,i nfuŽhjth l kuurt hi \ ch|úleh! ho |D2pačfu nu \| 372J. upru|.hj fu:Poč.l \ e
Ý,ši 3000Ú. Kč :klle.noý 35.023,' kč, !. 37]5 u!)ruŮc,ý |oz?očď 33a00a' Ki'
|ku|cčlÚý 3i0 ó23'jl) Kč Neh!|a Poýuponiha ý Ýu|ah s uýana|.húi l ]5 ajkond I
250,/j0al) sb 0 ruzPačh|)|ch pru|ille.h li:lnJnith Uzpočlú kl), li:td,í sdn.sPřit,i
cll4'. llsk|llčr1|ií sýé Jinančhi hasPa.luř.ni | ý\nud, !! 3óýó10jn ..,]bčlťn
Ko,l,Ólo,lnančního ýika.u FIN 2 I2 M:?aowného k 31.12.20a9 fuehllo |iiš,ěno
pl2l|řÓč.ní zóýa.,j;.h uknutdů Íh\ílď|ého |ozpoi1L úPrÚv nqot1p ý řoce 2009
hflo p|ov.tl|,! r{i hqani|oýjdl opa!'Phlni \.hvnbz! nn za\dflll.h
z,ýupielsĎl obťe zďóL NoDruý o'

Účdni dak|ud, č ]10]88:e ót ó !0 :00, hllll uh|oz.n přry!ú fdkluru č ,0 |L
lýši 1 1,9' Kč z| slLžb! júl.rn!]| l'uh Plulhj h,]a daddýal.lské li|frl' uhrua,a
dýuknj1 ?a.ltuhé .lč. !3Ú03i! a dn! ]] ]a 20a9 DL |6t.hoý.hí | 33! .úk.na č
j63/!,91 sb. o l|čclniclýi htlz| Po\ai^.ut ú.l|ní.]okfu|! č ]3l)03iJ z. dn? 31 ]a 2a|)9

t trLlr. t.ht :,r,,.,.-t,.,,, D.^ra:.:4 t,tq, .., "-r,q -uk;..,rIl''o" Ia''' '';'.-ú' lt '\'' L'' Uželnl:fl doAlod.h |' 140254 .c dlP 20'll'2nlÉ b'lo
wdce,a čúslkn1]99,.Xč $ sluíb, iÍl.|,ť,l. NdDfukno'

\ l jJl/'J' \ {'f 'l' 
''' Ť!'L \/ .':::'" o :' Í' '|'. , -''' l- '''., )Jó.

K|Pni rh|Ól\"!P M]kulóšten, bďaú hab}||1obc! zllii| t!. \|iho||uýniťrví F:!ň.k
P|: 1slDa,:úěře91óhl)fkú zab n Rlun:fu z4 kwní tenu,17,30a,. Xč Dú|( h,l
nL. !.lz!.ln.1', J009 úh]a.ťn PoP].ilk ku1uýřóh1iúý liřadu:a kDhk ý. ýýši500.
Ki. Na čcl 03! ]'az.hkf h),1?.ííze,ý nu|ekk zoútloÝáh d.810()2l).cdnL15 5
2a09 pate \'. |ýši 17 30|). Kč ]ýcbb 1h]e|1nčn] hák]dd! so,|ieiici \ Paiízenn,
ť'': |tá''' ]-,i'l''"l'' '"a'ťl"\ zla ]t' '''1' ]'' '1] ''q'
k!.fuu tryl nu]clck|aří:en a kúk|.fu, \ jlho ?ořizaín la^jýjici tícb}] dodtže, l 2j
.^l ] p6n' a) .óka,ú č 5ó3/]99l sb.. o č!|nicn'i' B,la pfuýed.n0 o aýa a do
pořizoýact.úf ?nfteb č. ]'02 b!!! znhn,0 inkL r Ý"ýisející s poříe"ín,
po..nkl úč.lhlh ltollalen| č. 810085 ze rlne 3 1. r 2.2a09' \!E!!!!L



Notiřlkin záPiseh č Nz 3],,aa9 zě .1,e 21 5' l00, htta ulýl..ha Kq,í \nl]o,ýu nu
prallj ?az!ňkú ]J! 17J'|/2 o ýýfuěře 17] n2 \ kú Ž,iú,, B]n,'ko. ]";: obn P\',lu|,
Po|u Kakót.|i. z účfu a3 ] Poa,,ky bflProduný Fzťn?k.dtlč\aýún di.1!o1PŽ.
d,e)| 5 2a09 f ho|ln)lě 2 355 ' Kt, i kdy. ý nlljdku.ha bý eýi|l.yún f hadno|č
55] 07 Kč' o 1ibrlb dlklk|' khž obcc pazb]ta.e !|iha ý|aýhic1ýi neb,la tičhýúňD I
saúlulh s bo.!ťn 5 !7 Če!*eha účethih ýandurl||l p|o i.anni \un;'P/óýné klb,'
phsPěýkoýě a|gu,izate ýálhiJo"lly a a|ga"i.ačúí ýaž|q ýó!| č' 512 kaurevškÚé
.ihylky d]afuhÓnjhiho nchnolhlho ú h,x,,ého ,fuillk" : P.,Iží|ú"í \\účh\j! |
Pařj..ýdci 4ně,oý/|b \id,9|)] l..onl1d|auhalobiho noje|ku ač.fuíh d,tloden č'
8]a08ó z. dke 3l'l2'20a9 bll otičtoýún úbýek parcd! ť' 1731/2. účlu 031 ýe
sp.|iÝ,é ýjši- \!2!!!!!L

(. PiéZL''Uman. nlsgDnÚ\li

Pii piezkolnáni hÓstodaieni byly Piezkoufuány pGe|nnoýj uleden!
7předcb&ejicíhodi]čjhopiezkounúlihosB,dařcníadáIeús|eduji.jtjscn.osli:

i.ópiŠ inýenlá.ni kon,jse o in|.n|a|i.ati 1 rok 20a9:.J"( 3] ]2 2aa9
Ik|.hhl,ní ý)uP1\! |i.,i 0]8 02!' Ú22' |)2i] a]2' l3.' j3l 3]t 32]'951'9j5
U|:tl"i d.kllló. č 1 1021| 1 ý002' č 8l0a,77. 3|0ai]3
I;ihunťzí \!Poió.l.,ni dulu|i zl slúlniho roz?očtu za lak 2aa91d,r 2j ] 2u!|)

Do.lalťk č ] k. snllowě a úý. č,2|192381!9zl dfu7 ] l 2a.a7 (Čďká sPořndňa' o'r )
D0h0.!d o Po\k|l,úí na1ac. : PtÓ!,dDI naoje vnknýu.R z. dne ] 7 2009 |slální
..h1éd,1s4!4 ifua\.,č,í ]Ln.1 Př.ýu|hu Dě] nn t.ha dah|)
shllol|d o ú.aýi .b.e hlú| ha PiíPruýe jný5tički dk|l u J;"na^.úni n u .aář
spklškaÝ1 kunúli:utni ,il'a othhlhd ý.l1 L!ú^k!h. pal.ku I obti 2nb I Mofuýrkln
k!u!,,,z. dne 23 ]2'2009 (sý.zek fudo|0|lú u kunuhalLi i!ěý ! nh.i, a.!koýn'e)
ob.lhě :liýu:nú vh]|išl@ č 3/20I)a o híýnín PaPldku ,a povkhi |Í ýj!:|lu \
h1olÓAýn vz ]eit do |\b|ú,i!h niý a čúJli.hc!
zalLlldni z!ývllclstva ab.e z!1b \onané ane )3 ]2 2l)l)9 |Áhes.hí i 07/12/Í)9
|r'PÚč1rf! oPa1ř?ni č 6 |ýl.'ehi č 05i]2|09 s],].uýu. |ič!ýj .bce hd PřiP|u|ě
illwýiihi.k!! kanu|izd.. : inf.ýorýfifr sýa.kn lhK B.sk.|it.)

D. záý éf

b!! rlišliít ťhvbr ' D€dostalk!.
kleÉ nenraji álaŽnoý rcdosbtků u\eJenÝchr.\ 10 odst' ] Ďism' cJ

7nkona o Ďiczkoumiváni hosDodďeni' .!o.

Při přezkoumáni hospodaieni
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l.':''l l: l'' 1'D|'| '' .J'.a(Ýdd t \ h/?. r',d|fuÝrl!| 0 :ul nlť ]lnan.Ú\únr

Úknúi tetek ch}lbnž účtÚfu] . Janoýal4'ch ňaý,j.h Ýc.ch neba a so,hoftrh

lI. lpo?ořněni n' přip'dnÍ řiika, kll.á lze doYodit z. zjištěných chyb ! ncdNl'lkú'
kle.Á mohou nit.egrtivni dopad n{ bospod a řeni ú7.n niho celkÚ Y budoucnu:

' Přj pi!:kounúni hÓlPanařehi zd |ak 2a09 nlbýlu zjii!ěfu aL1hli zú žfui rizjk! kl.tá hy
hohlu nll neqoliýhí .J.Pa.| na hosp..lařani li:ehhihb ťe!fu | b|t)o,tnÓ!!i

||l' Poběrovó uku!!cte 2jišlčnó při přezkoumíni hosDodtřeni:

a) podi|pohledávek na r.,!očtu úTňniho celku ''','' .'''''..'''.'''', ].53%
b) podi|,jvuků n.Ío7počtuúzelnnihÓce]ku.'''..''','''' .''''.'''' ]'l]] %
c) podil /aýaleného najetku na cell'o!ém majetku územnih. ce|ku '.. ' ]'1'39 %

Žd,áť' dne 27. dubm20]o

Jmčna a lodpisy konÚo|oru zúóasběn)"ch n! lone.nem dilčiň pie,*oumlni . 2a KŘjský úiad

l..io uv+ 7p'-.J 
'dť ho'ŇoJFl i''l ! in..o{\ *nťi'eho

d ťto Di'?L'Lm'i sJ'U'. ' |.i /d'J| od' DJ5'd s {á'' u.!h| oole pd' \|JJŤ'1
MikuláškÓv{ Dis. plohlašuji. že podle $ 6 odý, 2 piln1 e) ?ikona o přczkÓuňáÝáni
hospodateni poskÍ|i pravdivé a úplné in|omacc o př.dhělu přezkounráni a o okolnÓdéch
ýn.nujicích se k nčnu x Pi€vali dle lj 6 odsl' ]] pisn. k) úvrh zpráÝy o vÝsledku

li



Poučeni
l /. r1'.e|ek můa do ]o pŘ.o\ri' l dni oo prcde' fu qhJ /pŽv} o !)dedku pŤďofÁn
ho!Ňddřqi podal pi'em. uo\'$o I M\|\u /pÉ! ) o ť\rc(J piEáomárl hospodaft||
v souiadu s { ó odst' 3 pisn' l) zitona o piez].omáváii hospodař.nj'

stfuovisko Zšle úzenni celek !! ldÉsu kajskébÓ úřadu JjhomoEvského tÉje. odboro
kontrolnin! a p.óvninu' k rukám konEolo6 pověleného řiznifr přzlomráni'

Já niŽe podepfuý sbosta ob* zn'ár piohl!šuji. ř ob€c nená k bmuto ĎáEhu zpní!], o
výsledku pi€zkounáli hospod!řeď obce a ok 2009 připoninek a nebude podávat pisomó
staoÝhko podle $ 6 odst. j pism' l) zilona o pi.zkoumávánj hospo.taiéní.


