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KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

E K O N O M IC K Ý OD BOR

ODDE:LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci

Sp. zn.: OEKO-PŘ 48877/2015/rukan stejnopis č.2

z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

obce Lenora, IČO 00250538

Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech:
29. září 2015 jako dllčl přezkoumání
13. dubna 2016 jako konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce Lenora za rok 2015 ve smyslu ustanovení § 42 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem Č. 4~O/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo
zahájeno dne 20. 7. 2015 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení.

Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Přezkoumání vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ilona Nocarová

kontrolor: Hana Krčková

Pověření k přezkoumání podle § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona Č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad
Jihočeského kraje pod Č. 31/2015 a 27/2015 dne 22. 7. 2015.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při 'přezkoumání byli přítomni: Mgr. Jaroslava Krnáková - starostka

Alena Němcová - účetní
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Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb ..
posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Předmět přezkoumání:

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění
tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem. přezkoumání údaje. na které se vztahuje
povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon - ukončení kontroly na místě. vrácení vyžádaných podkladů. předání návrhu Zprávy
O výsledku přezkoumání hospodaření byl učiněn dne13. 4. 2016.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2015

~ méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písmo b) zákona)
Iv členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 21

1. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem

Porušenf právního pfedpisu:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších pfedpisD
Ustanovení: § 14 odst. 2 a 3

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek nesestavil platný účtový rozvrh, případně jej nedoplňovalo účty, na nichž bylo účtováno.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Pfedložený účtový rozvrh platný pro rok 2015 obsahuje účty, na kterých v roce 2015 nebylo účtováno ani
nevykazuj{ k 1.1.2015 zůstatek např. účet 042 0012, 042022, 0420023.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Popis plnění opatření: Předložen platný účtový rozvrh pro rok 2015.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Porušen! právního pfedpisu:
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se prováděj{ některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
Ustanovení: § 33

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek nedodržel obsahové vymezenf položky výkazu zisku a ztráty "Náklady z činnosti" .

. Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou výdajového pokladního dokladu č. 15-702-00608 ze dne 16.7.2015 bylo zjištěno, že výdaj za balíček
SPOZ ve výši 150 Kč byl chybně zaúčtován na nákladový účet 501.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Popis plnění opatření: Předložen účetní doklad číslo 1512-000234 ze dne 31.12.2015 - přeúčtování

z účtu 501 na účet 543.

Opatření bylo splněno: Napraveno.
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Ustanovení: § 41

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty "Výnosy ze sdílených daní
a poplatků".

Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou výkazu Fin 2-12 Mk 31.8.2015 a výkazu zisku a ztráty k 31.8.2015 bylo zjištěno, že nejsou dodrženy
vazby mezi položkami např. 1111, 1112 a 1113 a účtem 681.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Popis plnění opatření: Předložen výkaz Fin 2-12 k 31.12.2015, výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015 vazby

mezi položkami např. 1111, 1112 a 1113 a účtem 681 jsou dodrženy.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Porušení právního předpisu:
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení: § 2 odst. 2

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Územnf celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Při zaúčtování poštovného ve výši 36 Kč dle výdajového pokladního dokladu č. 15-702-00650 ze dne 3.8.2015
byla nesprávně použita položka 6162 služby telekomunikací a radiokomunikací.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Popis plnění opatření: Předložen účetní doklad čislo 1512-000236 ze dne 31.12.2015 - přeúčtování

za pot. 5161.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

A.II. Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2015

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

, ,
B. Oblasti přezkoumání. u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
podle ustanovení § 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení
§ 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků

- přezkoumán: Ano .

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

- přezkoumán: Ano

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníjlo celku

- přezkoumán: Ano
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4. Ustanovení § 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
fyzickými osobami

- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří se sdruženými prostředky.

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o
účetnictví

- přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s
dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům
krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

- přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

- přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

- přezkoumán: Ano
Obec nehospodaří s majetkem státu.

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- přezkoumán: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano
Obec neručí za závazky fyzických a právnických osob.

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

- přezkoumán: Ano
Obec nemá zastaveny majetek ve prospěch třetích osob.

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písmo g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

15. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem

- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Rozpočet byl schválen jako sctiodkovv, schodek však nebylo možné uhradit ani finančními prostředky z minulých
let ani návratnými zdroji.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
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Rozpočet na rok 2014 byl schválen v za dne 18. 12. 2013 jako schodkový s tím, že schodek ve výši 6.700.000 Kč
bude hrazen prostřednictvím úvěru. Kontrolou bylo zjištěno, že úvěrové smlouvy celkem ve výši 6.700.000 Kč byly
podepsány až 7. 4. 2014.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Název opatření: za ze dne 16.6.2015
Opatření splněno dne: 29.9.2015
Popis plnění opatření: Předložen rozpočet na rok 2015, rozpočet schválen jako přebytkový.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:
Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně nebyly přepočteny na českou měnu v souladu se zákonem.
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Kontrolou výpisu z účtu vedeného u es a.s. Č. 005 za obdob! od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014 bylo zjištěno, že na
tomto účtu je zřfzeno eurokonto v EUR, které vykazuje k 31. 12. 2014 zůstatek. Tento zůstatek byl k 31. 12. 2014
přepočtem kurzem 36,70 Kč za 1 EUR. Kontrolou Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2014 bylo zjištěno, že v roce
2014 nebylo účtováno o kurzových rozdílech. Obec nemá vnitřní směrnicí stanoveno, jaký kurz bude používat.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn.
Název opatření: za ze dne 19.6.2015
Opatření splněno dne: 31.12.2015
Popis plnění opatření: Kurzový rozdíl zaúčtován dne 14.4.2015. Dohoda o ukončení účinnosti smlouvy o
účtu ze dne 14.4.2015. Devizový účet byl zrušen.

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona Č. 420/2004 Sb.

Q nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních,
které byly již napraveny.

D.lI. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou
mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která ,by mohla mřt negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.1I1.Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podfl pohledávek na rozpočtu územního celku................ 10,20 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,46 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 %
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Lenora, dne 13. dubna 2016

Ilona Nocarová
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podpis kontrolora pověřeného řízením

přezkoumání /

...................(~ .
podpis kontrolora

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Hana Krčková

kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je
možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem
marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písmo d) zákona č. 420/2004 Sb., o možnosti podání
písemného stanoviska k dotčeným zjištěním. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může
v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu
a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu.
nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.
s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lenora o počtu 10 stran včetně přílohy byla
seznámena dne 13.4.2016 a její stejnopis převzala dne 13.4.2016 starostka obce Mgr. Jaroslava Krnáková.

Starostka prohlašuje, že v kontrolovaném období obec:
- nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela směnnou smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majétku,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského
závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodařeni a podat o tom
písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečným účtem v orgánech územního celku.
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Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle
ustanovení § 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajicímu orgánu
písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.

Nespln'ěním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písmo b)
a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004
Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

OBEC LENORA 0
384 42, Lenora 36

'C'OO250'!,DI~~2S0S3/

fc:tttt1 h~
Mgr. Jaroslava Krnáková

starostka obce podpis
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Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Návrh rozpočtu
• zveřejněn od 3.12.2014 -19.12.2014 na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup

Rozpočtová opatření
• RO Č. 1 schváleno v ZO dne 26.2.2015
• RO Č.2 schváleno starostkou obce dne 2.2.2015, ZO bere na vědomí 14.4.2015
• RO Č. 3 schváleno starostkou 1.3.2015, ZO bere na vědomí 14.4.2015

Rozpočtový výhled
• sestaven na roky 2015 - 2016 ze dne 18.12.2013
• sestaven na roky 2016 - 2017 ze dne 18.12.2014

Schválený rozpočet
• návrh schválen v ZO dne 18.12.2014 jako přebytkový
• P=15.571.000 Kč
• V=14.388.300 Kč
• přebytek - 1.182.700 Kč

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
• příspěvek od zřizovatele pro ZŠ a MŠ Lenora ze dne 19.12.2014 ve výši 310.000 Kč

Závěrečný účet
• materiál závěrečného účtu projednán a schválen v ZO dne 16.6.2015, ZO schvaluje závěrečný účet bez

výhrad a byla přijata nápravná opatření
• zveřejněn od 29.5.2015 - 17.6.2015 na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup

Bankovní výpis
• výpis z BÚ u ČS a.s. v cizí měně Č. 004 ze dne 14.4.2015, konečný zůstatek O

Evidence majetku
• fa Č.800150294 ze dne 30.4.2015 bubnová sekačka STELLA částka 21.000 Kč
• ÚČ.d.č. 1504-000368 ze dne 30.4.2015 (předpis fa a zařazení do majetku 028)
• výpis ČS ze dne 6.5.2015
• úč.d.č. 15-807-00224 ze dne 6.5.2015 (6171, pol. 5137)

Hlavní kniha
• sestavena k 31.12.2015

Hlavní kniha
• sestavena k 31.8.2015

Inventurní soupis majetku a závazků
• Plán inventur ze dne 16.12.2015
• inventarizační zpráva ze dne 30.1.2016
• inventurní soupisy účtů 018, 019,021,022,028,031,032,036,042,078,079,081,082, 088,132,185,

192,194,231,241,263,321,324,331,336,337,342, 349, 374,451,452,465,472,459,
Odměňování clenů zastupitelstva '

• odměna starostky obce vyplácena v souladu s nařízením vlády Č. 37/2003 Sb. o odměnách, kontrola
provedena na výplatní Ifstek za měsíc srpen 2015

Pokladní doklad
• VPD Č. 15-702-00650 ze dne 3.8.2015 poštovné částka 36 Kč
• úč.d.č. 15-702-00650 ze dne 4.8.2015

•
• VPD Č. 15-702-00608 ze dne 16.7.2015 balíček SPOZ částka 150 Kč
• ÚČ.d.č. 15-702-00608 ze dne 16.7.2015

Pokladní doklad
.• VPD Č. 15-702-00659 ze dne 4.8.2015 balíček SPOZ částka 152 Kč

• úč.d.č. 15-702-00659 ze dne 4.8.2015
Pokladní kniha (deník)

• za měsíc srpen 2015
Příloha rozvahy

• sestavena k 30.6.2015
Příloha rozvahy

• sestavena k 31.12.2015
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Rozvaha
• sestavenak31.12.2015

Rozvaha
• sestavena k 31.8.2015

Účetnictví ostatní
. • v za dne 4.5.2015 - schválení rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti za rok 2014
Učetnictví ostatní

• účetní závěrka schválena dne 4.5.2015 obec, PO ZŠ a MŠ
• ., protokol o schváleni účetní závěrky ze dne 4.5.2015
Učtový rozvrh

• platný pro rok 2015
Účtový rozvrh

• platný pro rok 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

• sestaven k 31.12.2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

• sestaven k 31.8.2015
Výkaz zisku a ztráty

• sestavenk31.12.2015
Výkaz zisku a ztráty

• sestaven k 31.8.2015
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

• Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 ze
dne 25.11.2015

• neinvestiční dotace ve výši 128.000 Kč na akci "Rekonstrukce nádvoří ve sklářskérn muzeu a chodniků v
okolí, KN p.č. St.316/2 a 124/1 v k.ú. Lenora"

• dotace činí max. 50 % celkových uznatelných nákladů akce
• vyúčtování nejpozději do 20.1.2016
• Průvodní dopis ze dne 18.11.2015
• příjem dotace pol. 4122, UZ 710
• čerpáni pol.5xxx, UZ 710
•
• příjem dotace
• úč.d.č. 1512-000071 ze dne 11.12.2015 (pol. 4122, UZ 710)
• výpis ČS a.s. č. 179 ze dne 11.1.2015
•
• čerpání
• fa č. 1591460119 ze dne 5.11.2015, firma STRABAG a.s. České Budějovice částka 408.725,54 Kč,

Rekonstrukce nádvoří ve sklářském muzeu a chodníků v okolí
• předpis úč.d.č. 1510-000224 ze dne 30.10.2015 ,
• výpis čs a.s. č. 167 obrat ze dne 19.11.2015 úhrada fa ve výši 408.725,54
• úč.d.č. 1511-000102 ze dne 19.11.2015 (částka 128.000 s UZ, pol. 5171)
•
• Oznámeni - vyúčtování zálohy na dotace ze dne 14.1.2016, k vyúčtování došlo ke dni 31.12.2015
• úč.d.č. 1512-000243 ze dne 31.12.2015
•
• Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2015 ze dne 7.12.2015.

Dokumentace k veřejným zakázkám
• Akce "Rekonstrukce nádvoří ve sklářském muzeu a chodníků v okolí, KN p.č. St.316/2 a 124/1 v k.ú.

Lenora" částka 337.789,70 Kč bez DPH
.• Vnitřní směrnice č. 1/2014 obec Lenora s účinností od 18.2.2014
• Písemná výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ze dne 19.6.2015
• výzva zaslána 5 firmám
• Seznam oslovených uchazečů v zadávacím řízení
• zápis z jednání hodnotící komise na zhotovitele díla ze dne 14.7.2015 - v předepsané lhůtě tj. do

13.7.2015 byly doručeny 2 uzavřené obálky
• hodnotící komise doporučuje za uzavřít smlouvu s firmou STRABAG a.s.
• za ze dne 15.7.2015 - schválení zhotovitele stavby (STRABAG a.s. s nejnižší nabídkou)
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• oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22.7.2015
• Smlouva o dílo č. 841/UA/039/15 ze dne 28.7.2015
• cena díla 337.789,70 Kč bez DPH

Dokumentace k veřejným zakázkám
• Smlouva o dílo ze dne 15.12.2014 na akci Snížení energetické náročností stávající ZŠ v Lenoře
• cena díla 1.309.465,18 Kč bez DPH
• zhotovitel LUBRYCO Holding SE
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.2015 (navýšení v Kč bez DPH 47.428,64 Kč)
• . zveřejněno na profilu zadavatele dne 23.6.2015
• za ze dne 16.6.2015 schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.12.2014

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• došlo na KÚ dne 19.6.2015

Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)
• došlo na KÚ 19.6.2015

Peněžní fondy územního celku - pravidla tvorby a použití
• Směrnice č. 2/2009 pro zřízení, tvorbu a užití Sociálního fondu Obce Lenora ze dne 15.12.2009

výbory
• zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.6.2015 - předmět kontroly akce "cyklostezka v obci Lenora"
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