ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE SPÁLOVA ZA ROK 2015
(§17 zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
platných předpisů)

Údaje o obci
Adresa:
IČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail:

www:

Městys Spálov, Spálov 62, 742 37 Spálov
00298387
nejsme plátci DPH
556 729 717, 556 715 163, 556 730 068
obec@spalov.cz
obec.spalov.sendlerova@quick.cz
uradmestysetillova@seznam.cz
www.spalov.cz

Bankovní ústav, číslo účtu

Česká spořitelna a.s., číslo účtu 1766124319/0800
Česká národní banka, číslo účtu 94-3412801/0710
Česká spořitelna a.s., číslo účtu 3817575339/0800

Počet obyvatel k 31.12.2015

882 obyvatel

Příspěvková organizace:

Základní škola a Mateřská škola Spálov,
příspěvková organizace
70985405
1772596339/0800

IČ:
číslo účtu:

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 ( v tis.)

Třída 1-daňové
příjmy
Třída 2-nedaňové
příjmy
Třída 3-kapitálové
příjmy
Třída 4-přijaté
transfery3.
Příjmy celkem
Třída 5-běžné výdaje
Třída 6-kapitálové
výdaje
Výdaje celkem

Schválený Rozpočtová Upravený
plnění
% plnění
rozpočet
opatření
rozpočet
k upr.rozpočtu
9.753,66
307,77
10.061,43
10.060,41
99,99
1.710,86

261,52

1.972,38

1.919,46

97,32

8,00

-3,10

4,90

4,90

100,00

1.091,84

3.963,45

5.055,29

5.055,29

100,00

12.564,36
12.044,75
14.070,11

4.529,64
-2.782,43
-7090,67

17.094,00
9.262,32
6.979,44

17.040,06
9.348,18
6.721,71

99,68
100,93
96,31

26.114,86

-9.873,10

16.241,76

16.069,89

98,94
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Saldo příjmů a
výdajů
Třída 8financování
Změna stavu
krátkodobých
prostředků na bank.
účtu pol. 8115
Aktivní krátkodobé
operace položka
8117
Aktivní krátkodobé
operace položka
8118
Aktivní dlouhodobé
operace položka
8127
Financování
celkem

-13.550,50

-12.698,25

852,25

970,17

113,84

13.550,50

12.698,25

-852.25

-970,17

113,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.550,50

12.698,25

-852.25

-970,17

113,84

Hospodaření městyse Spálova za rok 2015 skončilo přebytkem ve výši 970.170,49 Kč.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech městyse Spálova k 31.12.2015 činí
14.520.667,09 Kč.
Přílohou k bodu 1) je účetní výkaz FIN 2-12 M.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Úřadě městyse Spálova v kanceláři účetní
( Fin 2-12 M, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

2) Hospodářská činnost
Městys Spálov neprovozuje hospodářskou činnost.

3) Účelové fondy Městys Spálov nemá zřízené.

4) Mimorozpočtové finanční prostředky městys Spálov nemá k dispozici.
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5) Údaje o hospodaření s majetkem
Inventura veškerého majetku, pohledávek, závazků a zásob obce, byla provedena na základě
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Směrnice o inventarizaci k 31.12.2015.
Inventurní komisi byly předloženy úřadem městyse veškeré podklady, aby mohla být
inventura řádně provedena. Hlavní inventarizační komise porovnala skutečný stav na účetní
stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek a byly zjištěny rozdíly. Jedná se
o rozdíl ve výši 281,70 Kč, který vznikl podáním návrhu na vklad dne 21.12.2015 na
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín. Směnná
smlouva byla podepsána oběma stranami dne 21.12.2015 a předmětem smlouvy je směna
pozemku parc. čísla 3425 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 153m2 ve vlastnictví
obce za pozemek parc. čísla 339 – ostatní plocha/neplodná půda o výměře 297 m2 ve
vlastnictví manželů Šustkových. Dalším rozdílem ve výši 69,30 Kč je ocenění pozemku parc.
čísla 3534 reálnou hodnotou dne 12.05.2014. Tento pozemek byl určen obecním
zastupitelstvem k prodeji. Celková hodnota rozdílu u účtu 031 500 činí 212,40Kč.
Městys Spálov v roce 2015 prodal níže uvedené pozemky v celkové hodnotě 4.900,-Kč.
parc.číslo
pozemku
626

3534/2

3425

výměra ( m2)

kupující

druh
pozemku

31 zastavěná
plocha a
nádvoří
410 orná půda
153 ostatní plocha

datum
cena (Kč)
návrhu na
vklad
13.02.2015
1.550,00

OK a EK,
Spálov (kupní
smlouva)
JN a KN,
08.07.2015
Spálov (směnná
smlouva)
AŠ a BŠ, Spálov 21.12.2015
(směnná
smlouva)
BD a JD,
30.07.2015
Ostrava-Poruba

21 ostatní plocha
a zastavěná
plocha
vzájemně ujednaná kupní cena za 1 m2 byla 50,-Kč
6/6, 6/7,
635/2

2.300,00

bez doplatku

1.050,00

Městys Spálov v roce 2015 pořídil následující nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(v Kč)
SU

AU

název akce

042

001

Rekonstrukce ČOV

042

006

Regenerace brownfields

042

013

Obnova fasády na budově ZŠ

042

022

Chodníkové těleso u fary

stav
stav
převod na
k 01.01.2015 k 31.12.2015 účet 021/022
428.064,00
540.352,00
1.834.618,00

1.834.618,00

44.000,00

44.000,00

0,00

118.399,00
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SU

AU

název akce

stav
stav
převod na
k 01.01.2015 k 31.12.2015 účet 021/022
1.332.024,00
0,00 2.459.134,00

042

031

Zateplení tělocvičny

042

033

Rekonstrukce sýpky

100.000,00

100.000,00

042

035

Zateplení zdravotního střediska

924.348,00

0,00

042

036

101.500,00

101.500,00

042

037

Výstavba technické
infrastruktury- výstavba RD
Výstavba altánu u rybníka

16.000,00

16.000,00

042

045

40.798,00

40.798,00

042

099

114.950,00

114.950,00

4.979.900,00

2.998.215,00

Rekonstrukce zámeckého
parku
Dům služeb

Nedokončený DHM celkem

Evidence majetku městyse Spálov k 31.12.2015
Název účtu
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek-stavby
Dlouhodobý hm. majetek- samost. movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
DHM určený k prodeji
Umělecké předměty
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý majetek celkem

1.541.743,00

4.000.877,00

(v Kč)
účet
018
019
021
022
028
029
031
036
032
042
069

stav
186.056,20
68.985,00
87.566.132,04
4.333.981,06
4.460.853,91
503.582,00
1.296.241,08
115,08
58.444,00
2.998.215,00
329.000,00
101.801.605,37

Majetek evidovaný na podrozvahových účtech k 31.12.2015 (v Kč)
Název účtu
DDNM evidovaný od 0-7.000,-Kč
DDHM evidovaný od 0-500,- Kč
DDHM ZŠ a MŠ dle zřizovací listiny
Investiční majetek Mikroregion Odersko
Smlouva o výpůjčce kontejnerů na bioodpad
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Smlouva o výpůjčce s fi EKO-KOM a.s.

účet
901
902
909
909 org.003
909 org. 037
933
966

stav
16.098,00
196.182,68
5.408.293,09
628.052,00
593.021,00
2.445,00
-285.571,40
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Zástavní právo smluvní
982
Majetek evidovaný na podrozvahových účtech celkem

-1.280.000,00
6.844.091,77

Stav finančních prostředků k 31.12.2015 (v Kč)
Název bankovní společnosti / č.účtu

účet

Česká spořitelna a.s.,
1766124319/0800
Česká národní banka
94-3412801/0710
Česká spořitelna a.s.
3817575339/0800
Stav finančních prostředků celkem

231 010

12.271.828,81

231 020

2.247.838,28

231 030

1.000,00

stav

14.520.667,09

Stav pohledávek k 31.12.2015 (v Kč)
Název účtu
Odběratelé
krátkodobé poskytnuté zálohy
jiné pohledávky z jiné činnosti
pohledávka za vybranými ústředními vlád. institucemi
náklady příštích období
dohadné účty aktivní
ostatní krátkodobé pohledávky
Pohledávky celkem

účet
311
314
315
346
381
388
377

stav
117.502,50
72.786,00
14.714,00
52.000,00
85.509,00
5.412.336,39
13.307,00
5.768.154,89

účet
321
331
336
337
342
374
389
378

stav
171.580,43
123.565,00
44.184,00
19.839,00
11.348,00
5.356.096,39
100.639,00
4.615,00
5.831.866,82

Stav závazků k 31.12.2015 (v Kč)
Název účtu
dodavatelé
zaměstnanci
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Jiné přímé daně
krátkodobé přijaté zálohy na transfery
dohadné účty pasivní
ostatní krátkodobé závazky
Závazky celkem
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6) Výsledek hospodaření za rok 2015
Na základě sestavy Výkazu zisku a ztrát k 31.12.2015 vykazuje Městys Spálov v hlavní
činnosti hospodářský výsledek po zdanění ve výši 3.466.261,05 Kč.
Výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Výnosy z daní a poplatků
Výnosy z transferů

1.767.143,00 Kč
42.785,46 Kč
10.012.212,58 Kč
2.098.835,91 Kč

Výnosy celkem

13.920.976,95 Kč

Náklady z činnosti
7.996.871,10 Kč
Náklady na transfery
2.401.604,80 Kč
Daň z příjmů
56.240,00 Kč
________________________________________________________________________
Náklady celkem

10.454.715,90 Kč

7) Hospodaření příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Spálov
Dotace na provoz v roce 2015 (v Kč)
Přijaté příspěvky od obce celkem (včetně odpisů)
Přijaté příspěvky od MSK Ostrava
Dotace RESTART
Dotace na zvýšení platu pracovníků regionálního školství
Dotace na zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství
Dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příspěvky celkem

1.850.000,00
7.605.000,00
19.000,00
226.176,00
38.176,00
227.024,00
212.481,00
10.177.857,00

Rozpočet PO na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 26.05.2015
výnosy
náklady

11.086.501,20 Kč
11.052.501,20 Kč

Rozpočet po změnách
rozpočet upravený
plnění rozpočtu
výnosy
12.076.835,45 Kč
11.982.794,85 Kč
náklady
12.025.236,96 Kč
11.702.097,33 Kč
Rozdíl mezi výnosy a náklady ve sloupci plnění rozpočtu činí 280.697,52 Kč, což je kladný
výsledek hospodaření PO za rok 2015.
Podrobné čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ Spálov, příspěvkové organizace k 31.12.2015 je uloženo
v kanceláři účetní Městyse Spálova.
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Stav účelových fondů PO k 31.12.2015 (v Kč)
název fondu
Investiční fond
Rezervní fond
FKSP
Fond odměn

stav k 1.1.2015 tvorba fondu použití fondu stav k 31.12.2015
6.143,45
71.356,55
50.000,00
27.500,00
95.796,69
7.000,23
57.606,55
45.190,37
8.381,33
60.868,76
54.231,00
15.019,09
84.382,87
28.000,00
87.478,45
24.905,32

Tvorba a čerpání peněžních fondů příspěvkové organizace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Hospodářský výsledek
V roce 2015 vznikl Základní škole a Mateřské škole Spálov, příspěvkové organizaci, kladný
hospodářský výsledek ve výši 280.697,52 Kč.
V hlavní činnosti byl zisk ve výši 232.215,23 Kč a ve vedlejší činnosti byl zisk ve výši
48.482,29 Kč.
Z kladného výsledku hospodaření bude zisk rozdělen do fondu odměn ve výši 224.558,02 Kč
a do fondu rezerv ve výši 56.139,50 Kč. Návrh na rozdělení zisku byl schválen
zastupitelstvem městyse, usnesením č. 263/9/2015 ze dne 17.05.2016.
Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných
výkazů je uložena na Úřadě městyse Spálova.

8) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné
úrovně (přijaté transfery)
(tis.Kč)

Poskytovatel

účel

Moravskoslezský
kraj

činnost jednotek SDH

Státní rozpočet
(SDV)
Ministerstvo pro
místní rozvoj

Státní fond ŽP
Státní fond ŽP

rozpočet

čerpání

vratka

3,20

3,20

0,00

souhrnný dotační vztah

282,90

282,90

0,00

Oprava Králová kříže
v záhumení Spálova

100,41

100,41

0,00

730,47

730,47

0,00

36,47

36,47

0,00

zlepšení tepelně tech. stavu
části objektu ZŠ- zateplení
tělocvičny
zlepšení tepelně tech. stavu
víceúčelového objektu- zdr.
středisko

llkjkPo
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Státní fond ŽP

BRO v městysu Spálov

Státní fond ŽP

zlepšení tepelně tech. stavu
objektu MŠ

MPSV(dotace od
úřadu práce na
VPP)

aktivní politika zaměst.

Obec Luboměř

neinvestiční příspěvek na
pořízení nákladů na dětský
den

Přijaté transfery
celkem

821,07

821,07

0,00

2.096,70

2.096,70

0,00

540,56

540,56

0,00

1,00

1,00

0,00

4.612,78

4.612,78

0,00

komentář
Na základě Smlouvy č. 03463/2015/KH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje byly městysi Spálov poskytnuty finanční prostředky ve výši 3.200,-Kč, ÚZ 14004.
Uvedené prostředky byly určeny na uznatelné výdaje spojené s činností jednotky sboru
dobrovolných hasičů ve Spálově. Finanční prostředky byly využity dle výše uvedené
smlouvy čl. IV. písm. b) na úhradu výdajů na věcné vybavení neinvestiční povahy a na
neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků
požární ochrany jednotky SDH.
Na základě usnesení poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 555 ze dne 10.12.2014, kterým
byl schválen zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2015 byly městysi Spálov poukázány
finanční prostředky ve výši 282.900,-Kč. Uvedené prostředky jsou určeny na částečnou
úhradu neinvestičních výdajů spojených s výkonem státní správy v přenesené působnosti
obcí.
Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ EDS 117D815003709 z Ministerstva pro
místní rozvoj dne 04.11.2015 byly městysi Spálov poukázány finanční prostředky ve výši
100.405,-Kč na výdaje spojené s opravou Králova kříže v záhumení městyse Spálova.
Finanční prostředky byly zaúčtovány pod ÚZ 17027 a byly plně vyčerpány.
Na základě Smlouvy č. 14201373 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, byly městysi Spálov v roce 2015
poukázány finanční prostředky ve výši 730.471,50 Kč, ÚZ 15835, 90877, na realizaci
projektu „ Zlepšení tepelně technického stavu objektu ZŠ Spálov, čp. 1 na parcele č. st. 1/1
v k.ú. Spálov – tělocvična se spojovacím krčkem“. Dotace byla poskytována na základě
podaných žádostí o platbu na Státní fond životního prostředí ČR. Realizace a financování
projektu bylo započato v roce 2014 a ukončeno v roce 2015. Celková přijatá dotace na výše
uvedený projekt činila 1.704.023,10 Kč. Závěrečné vyhodnocení akce bude provedeno do
30.11.2016.
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Na základě Smlouvy č. 14201273 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, byly městysi Spálov v roce 2015
poukázány finanční prostředky ve výši 36.472,47 Kč, ÚZ 15835, 90877, na realizaci projektu
„ Zlepšení tepelně technického stavu víceúčelového objektu městyse Spálov, čp. 170 na
parcele č.st.120 v k.ú. Spálov“. Dotace byla poskytována na základě podaných žádostí o
platbu na Státní fond životního prostředí ČR. Realizace a financování projektu bylo započato
již v roce 2014 a ukončeno v roce 2015. Celková přijatá dotace na výše uvedený projekt činila
734.300,48 Kč. Závěrečné vyhodnocení akce bude provedeno do 30.11.2016.
Na základě Smlouvy č. 15231814 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, byly městysi Spálov v roce 2015
poukázány finanční prostředky ve výši 821.070 Kč, ÚZ 90001, 15839, 15374, 90877, na
realizaci projektu „ BRO v městysu Spálov“. Dotace byla poskytována na základě podaných
žádostí o platbu na Státní fond životního prostředí ČR. Realizace a financování projektu bylo
ukončeno v roce 2015. Závěrečné vyhodnocení akce bylo provedeno dne 29.01.2016.
Na základě Smlouvy č. 15232023 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí, byly městysi Spálov v roce 2015
poukázány finanční prostředky ve výši 2.096.702,81 Kč, ÚZ 15835, 90877, na realizaci
projektu „Zlepšení tepelně technického stavu objektu MŠ, č. popisné 57 v Městysu Spálov“.
Dotace byla poskytována na základě podaných žádostí o platbu na Státní fond životního
prostředí ČR. Realizace a financování projektu bylo ukončeno v roce 2015. Závěrečné
vyhodnocení akce bude provedeno do 30.11.2016.
Finanční prostředky poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí, prostřednictvím Úřadu
práce v Novém Jičíně ve výši 540.563,-Kč, ÚZ 13234 byly použity dle platných smluv na
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
Neinvestiční přijatý transfer od obce Luboměř ve výši 1.000,-Kč byl poskytnut na základě
Darovací smlouvy ze dne 10.06.2015. Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů
souvisejících s konáním dětského dne.
9) Vyúčtování poskytnutých neinvestiční transferů jiným subjektům v roce 2015
a) soukromoprávním subjektům
Název subjektu
TJ Spálov, oddíl kopané
Děcko, o.p.s. Nový Jičín
Junák, svaz skautů a skautek
Římskokatolická farnost Spálov
Charita Odry
Domov Odry
celkem

poskytnuta částka
210.000,00
10.000,00
15.000,00
200.000,00
27.000,00
10.000,00
472.000,00

čerpání
210.000,00
10.000,00
15.000,00
200.000,00
27.000,00
10.000,00
472.000,00

vráceno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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b)veřejným rozpočtům územní úrovně
Název subjektu

poskytnuta částka

čerpání

vráceno
poskytovateli

Mikroregion Odersko, MAS
Město Nový Jičín
Město Odry

36.190,00
878,00
4.100,00

36.190,00
878,00
4.100,00

0,00
0,00
0,00

celkem

41.168,00

41.168,00

0,00

c) příspěvkovým a podobným organizacím
Název subjektu
Základní a Mateřská škola Spálov
celkem

poskytnuta částka
1.850.000,00
1.850.000,00

čerpání

vráceno
poskytovateli
1.850.000,00
0,00
1.850.000,00
0,00

komentář
Městys Spálov poskytl v roce 2015 žadatelům o příspěvek finanční prostředky ve výši
2.380.971,80 Kč. Z uvedené částky byl zastupitelstvem městyse Spálova schválen Základní
škole a Mateřské škole Spálov, příspěvkové organizaci, příspěvek na provoz ve výši
1.850.000,-Kč. Tento příspěvek byl dle směrnice Městyse Spálova o zabezpečení zákona o
finanční kontrole přezkoumán a nebylo shledáno závažných nedostatků v hospodaření
s veřejnými financemi. Ostatním organizacím byly poskytnuty z rozpočtu městyse Spálova
finanční prostředky ve výši 530.971,80 Kč. Z uvedené částky byla finančním výborem
překontrolována částka o objemu 472.000,-Kč.
Poskytnuté příspěvky a transfery byly zkontrolovány na základě předložených faktur,
paragonů, výpisů z účtů.
Částka ve výši 58.971,80 Kč nebyla finančním výborem překontrolována. Jedná se o
finanční prostředky, které byly poskytnuty formou peněžního daru, transferu na
základě došlé faktury, členských a registračních příspěvků.
Jedná se o tyto subjekty:
Svazu měst a obcí - 2.000 Kč (členský příspěvek)
ZO ČSOP Nový Jičín – 1.000,-Kč (finanční dar)
Zvoneček Odry – 3.000,-(finanční dar)
SRPDŠ Spálov -7.000,-Kč (finanční dar)
Město Nový Jičín – 878,-Kč ( transfer na výdaje spojené s administrací dopravní obslužnosti)
SMO – 3.803,80 Kč (registrační příspěvek
Město Odry – 4.100,-Kč ( transfer )
MO a MAS – 36.190,-Kč (transfer)
Centrum pro ZP MSK – 1.000,-Kč (finanční dar)
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10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015
Přezkoumání hospodaření městyse Spálov za rok 2015 provedla Ing. Miroslava Šlégrová kontrolorka pověřená řízením a Ing. Eva Ščerbová – kontrolor na základě písemné žádosti ze
dne 16.03.2015. Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 bylo provedeno dne
28.04.2016 v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a
v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření městyse vykonané dne 30.09.2015.
Závěr zprávy
Při přezkoumání hospodaření městyse dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2015
n e b y l y dle § 10 odst.3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.
Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě:
při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku:
podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činil 1,10% (celková hodnota dlouhodobých
pohledávek činila Kč 0,00)
podíl závazků na rozpočtu územního celku činil 2,19% (celková hodnota dlouhodobých
závazků činila Kč 0,00)
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činil 6,65%
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse Spálov za rok 2015 je
přílohou k závěrečnému účtu. Zpráva je uložena na úřadě městyse a je možno do ní
nahlédnout.

Přílohy:
FIN 2-12 M
Rozvaha, Výsledovka, Příloha
Rozvaha, Výsledovka, Příloha ZŠ a MŠ Spálov, příspěvkové organizace
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Spálov

Ve Spálově dne 24.05.2016
Předkládá: Sendlerová Pavlína, účetní městyse
Vyvěšeno dne: 25.05.2016
Sejmuto dne: 13.06.2016
Projednáno a schváleno zastupitelstvem městyse dne:
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