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SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUZBY
Hrotovická232, 674 0l Třebíč
V Třebíči dne 8- 3. 2022

Vážená paní starostko, pane starosto,

v příloze Vám zasíláme pozvánku a další podklady na 32. jednání valné hromady Svazku obcí pro
komunální služby.
Letošní rok je pro nás významný tím, že slavíme 30 let trvání svazku obcí a 25 let dceřiné

společnosti ESKO-T. Proto jsme u této příležitosti zvolili slavnostnější ráz konání valné h?romady.
Pred saínotným začátkem jednání si Vás dovolujeme pozvat na společný oběd formou bufetu,
který proběhne v Keltském salonku od 12 hodin.
Pro zaiištění občerstvení Vás žádáme o potvrzení účasti do úterý 22. 3. 2022.
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Kontaktní osobou je kolegyně Jaroslava Pažourková, email: j.pazourkova@svazek-sluzby.cz,
tel: 568 848 066, 605 255 394.

Dále Vás žádáme o dodržení ustanovení zákona o rozpoětových pravidlech územních celků
č.250 / 2000 sb., § 39, odst 3., 4., s., 6., 7.

(3) V případě, že se svazek obcí podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu
Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních
prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie.
(4) Svazek obcí zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů pře4e dnem jeho projednávání na

zasedání příslušného orgánu svazku obcí na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Na úředních deskách může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který
obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového
třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím -dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu
rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve ?hůtě
stanovené při jeho zvere3rverú, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku
obcí.

(5) Kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky provádí orgán určený k
tomu stanovami svazku obcí. Zprávy o výsledcích této kontroly předkládá svazek obcí zastupitelstvům
členských obcL

(6) Svazek obcí zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání

hospodaření2') po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu
svazku obcí na úředních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úředních
deskách může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o
plnění příjrnů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové

skladby a záver zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup
se zvere3'nu3e úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve
?hmě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu
svazku obcí.

(7) Závereóný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po 3eho
schválení v orgánu svazku obcí.

S pozdravem
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Pavel Gregor
ředitel
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