Protokol o schválení/neschválení účetnízávérky
Název účetníjednotky; Ekoso, svazek obcí

Sidlo:

Dubějovická 269
257 63 Trhový Stěpánov

lč( :49828029

Datum účetnízávěrky: 31.12.2016

účetnízávérka:

Řaona

Datum rozhodnutí o schválení/neschválení: 06,06,2017
Orgán DSO

Schva!ující orgán:

Členovéschvalujícíhoorgánu:

předseda představenstva DSO
Josef Korn
Mlroslav Matuška člen představenstva DSO
Tomáš Martínek člen představenstva DSO
lng, Václav Nekvasil člen představenstva DSO
Jaroslav Vošický člen dozorči rady DSO

Výrok o schválení nebo neschválení úěetnízávěrky:. Schváleno

Zářls o neschválení účetnízávérky:.
ldentifikace průkazných úěetních záznamú podle § 6, případně popis dalšíchskutečnostívýznamných pro uŽivatele
úěetnízávérky:

Předfožené podklady pro schvá]eni účetnízávérky:
Rozvaha k 31. 12.2016
Výkaz zisku a zťráty k 31.12.2016

Příloha k 31.12.201"6
Ročnízpráva o výsJ_edcích finančnich kontrol za rok 2016
Zpráva o výsJ_edku přezkoumáni hospodaření svazku obci EKOSO za rok
Inventarizačni zpráva svazku obci EKOSO za rok 2016

2016

Vyjádření účetníjednotkyk výroku o schválení nebo neschválení účetnízávérky nebo k zápisu o neschválení Účetní závérky,
případně k dalšímskutečnostem souvisejícím se schvalováním účetnízávěrky:

předložené doktady ke schváfeni účetnizávérky byty zpracovány v souladu s §4
Vyhlášky č. 22O/2073 a v souladu s požadavky schvalujicího orgánu v Úplnosti.
účetní;ednotka zpracovala účetnizávěrku s cílem dosaženi věrného a poctivého
obrazu předmětu a finanční situace účetnijednotky
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UsNESENI
přijatá Valnou hromadou svazku obcí EKoSo dne ó. června 2017
Valná hromada schvaluje

.

program valné hromady s tim, že o každémnawhovaném bodu programu bude hlasováno
samostatně

.

Celoroční hospodaření a ,,Závěrečný účetsvazku

obcí EKOSO za

rok 2016", včetně

svazku obcí EKoSo za rok 7016" a
,,Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

výhrad

.

Účetní ávěrku svazku obcí EKoSo sestavenou

k

to bez

3t,|2,2016, včetně výsledku

hospodaření za účetníobdobí roku 2016

.

Rozpočtovéopatření

č.l RO_VH|2017

valná hromada rozhodla

.

o

Rozdělení zisku svazku obcí EKOSO zarok2016,

Valná hromada jmenuje:

,
.
.

zaptsovatelku valné hromady paní Hanu Tomaidesovou

Martínka
ověřovatele ápisu a to pana Miroslava Matušku a Tomáše

z řad členůvalné
Na zakladě vyhl. č.22012013 Sb. pětičlenný schvalující orgán
Tomáš Martínek, Ing, Václav
hromady ve složeníJosef Korn, Miroslav Matuška,
svazku obcí EKoSo za
Nekvasil, Jaroslav Vošický ktery schvaluje účetníávěrku
2016 bude vypracoviá,n
rok 2016. o schválení účetnízávérky svazku obcí EKoSo
stáfu Podle
který bude odeslán do Centrálního systému ÚČetních informací
.,protokol..,

technické vyhlášky o účetníchzámarnech,

valná hromada bere na vědomí:

,
,
,

Zprávu o hospodaření svazku obcí EKOSO za rok

20l6

Ekoso za rok 20l
zpráw dozorčírady, ke schválení úěetrrízávěrky svazku obcí

ó

Zprávu o ěinnosti svazku obcí EKOSO
Josef

Kom

předseda svazku obcí EKOSO

,,.//1,z'

EKOSo

