
Protokol o schválení/neschválení účetní závérky

Název účetní jednotky: Ekoso, svazek obci
Sid|o: Dubějovická 269

257 63 Trhový Štěpánov
lč( ,49828029

i)atum účetní závěrky: 31j2.2014

účetni závérka: ŘaOna

Datum rozhodnutí o schválení/neschválení: 09,06,2015

Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce

Členové schvalujícího orgánu:
lng. Václav Nekvasil
ac. Štcpanxa Bézová
Miroslav Matuška

Výrok o schválení nebo neschválení účetní závérky:

Zápis o neschválení účetní závérky,,

ldentifikace průkazných účetních záznamůpodle § 6, případně popis dalŠÍch skuteČností významných Pro uŽivatele

účetní závérky,.

vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení Účetní závérky nebo k zápisu o neschválení Účetní závérky,

píip;á"ě k dalším skuteónosíem souvisejícím se schva|ováním účetní závérky:,
přerlložené dorraáý r<e scnrar.Ái ,ie áiní závěr ky byly zprac,svári}' r' souladtl s § 4

"vni]s[v 
e. 22a/2ó:: a v souladu s požadavky scnvalulícho orqánu v úpinosti,

účetní jednot_ka nezatajrla před schvalu;ícírr, orgánem žádne skuteěnos.ri, účetrrí"

jeclnotka zpracovala záirěrku s cílem dosáženi věrného a pocLivého obrazu předniětlt

účetrrictrr.i . f ,nunční situace účetní j ednol-ky,

Za účetni jednotku:

lng. Roman Farion
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USNESENÍ

přijatá Valnou hromadou svazku obcí EKOSO dne 9. června 2015

Valná hromada schvaluje

. program valné hromady s tím, že o každém navrhovaném bodu programu bude hlasováno

samostatně

. Celoroční hospodaření a ,,rZávěrečný účet svazku obcí I]KOSO za rok 2014", včetně

,.Z,právy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí EKOSO za rok 2014" ato bez

výhrad.

. Účetní závérkusvazku obcí EKOSO sestavenou k 3I.I2.20I4.

o 1. roz-počtové opatření roku 2015

. odměny členů statutárních orgánů svazku obcí Ekoso na základě platných stanov

svazku obcí EKOSO

valná hromada rozhodla o

o Rozdělení zisku svazku obcí EKOSO zarok2074

Valná hromada jmenuje:

o Zapisovatelku valné hromady paní Hanu Tomaidesovor"t

o ověřovatele zápisu a to pana Jaroslava vošického a Mgr. Jarra Balšánka

. Č]leny návrhové komise a to paní Anežku Srbovou, Jaroslava Vošického a Mgr. Jana

Balšánka

r Na zák\adě Vyhl. č.22Ol2O13 Sb. tříčlenný schvalující orgán z řad členŮ valné

hromacly ve složení ing. Václav Nekvasil, Bc. Štěpánka Bézová. Miroslar,, Matuška. který

schvaluje Účetrrí závěrku svazku obcí EKOSO za rok 2014. O schválení účetní zár'ěrky

svazku obcí EKOSO 201,4 bude vypracován ,,Protokol", který bude odeslán do

Centrálního systému účetních informací státu podle technické vylrlášky o účetních

záznamech.

valná hromada bere na vědomí:

. Zprávu o hospodaření svazku obcí}]KOSO zarok2014

o Zprávu clozorčírady,ke schválení účetní závěrky svazku obcí EKOSO zarok2014

. zprávu o činnosti svazku obcí LiI(Oso

Josef Korn
předseda svazku obcí Ekoso

. Ing. Václav Nekvasil
. místopředseda svazku obcí EKOSO


