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Zák|aďní údaje o společnosti

Název společnosti: Královéhradeclgí labslcí o.p.s.

Právní forma: obecně prospěšní společnost

Sídlo: Československé armády 4O8,502 00 Hradec Králové

Ič: 275 52969

Z{pisv rejstffku: rejsřík obecně prospěšných společností vedený Krajslcým soudem
v Hradci Krrílové oddíl o, vložka 189

Statutárníorgán: správnírada

Složení: Luboš Tuzar,předseda spnívní rady
Ing. JosefTáborský, člen správní rady
Helnut Dohnálek' člen správní rady
Ing. Martin Soukup, ělen správní rady
Ing. Jiff Klepsa, člen správní rady
Jiří Beran, člen správní rady

Dozorčí orgán: dozorčí rada

Složení: Stanislava Křižánková, předseda dozorčí rady
Miloslav Plass, člen dozorčí rady
Doc.Ing. arch. Vladimíra Šihánt ová, Ph.D., člen dozorčirudy

Ředite} pozicepersoniílně neobsazena, pravomocemi disponuje předseda
správní rady v souladu se stafutem společnosti

Zakladatelé:

Královéhradeclrý kraj
Pivovarské nráměstí 1245,500 03 Hradec Krrálové
IČ 70 88 95 46
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 5o2 00 řkadec IGalové
IČ: 00 26 88 10
Město Jaroměř
Síďo: naměstí ČsR 16, 55l 0l Jaroměř
IČ: 00 27 27 28
Město Smiřice
Síďo: Palackého 106,503 03 Smiřice
IČ: 00 26 95 57
Obec Kuks
Sídlo: ěp. 15, 544 43 Kuks
Ič: 00278025



Druh poskytovan ch služeb

Hlavní činnost

Zajišfrénvybudovrání cyklostezky, p ípadně cykloftasy mezi Hradcem Knálové a Kuksem
a splavnění toku Labe v tomto useku pro riěely osobní p epravy a k činnostem s tím
souvisejícím.

Dopl ková činnost

V roba obchod a sluŽby neuvedené v pfflohách l až3 živnostenského zákona.

Historie a poslání společnosti

Ptivodním poslaním společnosti byla realizace projektu vybudování cyklostezky, p ípadně
cyklotrasy v riseku mezi Iradcem Krrílové a Kuksem po b ehu Labe. P íkladem takov ch
cyklostezek je nap íklad cyklostezka vedoucí z Pekla směrem kNáchodu po b ehu Mefuje
(viz. foto).

P i plánovríní tohoto zÁměru bylo vychazeno ze studie zpracované společností Surpmo
pto zadavatele, jimžbyl Krrálovéhradeck kraj. Stuďe s názvem Modry pás Labe hovoff
o vytžitelnosti toku Labe a jeho okolí z pohledu cestovního ruchu.

Cílem projektu Cyklostezka lradec Krrálové - Josefov - Kuks je ďespo čtástečně naplnit
závéry této stuďe a v riseku mezi Hradcem Krrílové a Kuksem dát této sfudii konkrétní
podobu.



PLÁNoVAcí
ATLAS

PRIRUCKA

Následně byl tento zánněr rozší en o splavnění toku Labe pro osobní p epravu. Zéty po
zahoženi společnosti bylo ďejmé, že by se její činnost nemusela omezit pouze na neaItzováni
stavby cyklostezky. Náplní společnosti by mohla b t jednak osobní lodní p eprava v seku
toku Labe, kter bude možrré splavnit. Dríle se jeví vhodnou myšlenkou z pohledu cestovního
ruchu prijčovna kol na trase cyklostezky.

Vneposlední adě bude společnost odpovědna za držblt cyklostezky ajejí propagaci, ato
nejen po dobu udržitelnosti projektu.

P i ešení otivky letrrí drŽby se objevi| zajimavy poŽadavek ve ejnosti, zda bude moŽrré trasu
cyklostezky v zimě upravit pro běŽkďe v p ípadě dostatečné sněhové pokrvky. Je to dďší
perspektivní tém1kterému se společnost bude v budoucnu věnovat.
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Ve spolupráci s městem Smiřice a Paroplavební společností bylo vybudováno nejvýše
položené kotviště na toku Labe směrem k prameni a v úseku Předměřice _ Smiřice byla
spuštěna na hladinu loď Smiřice. Předpokladem je, Že tad jezem ve Smiřicích a v Josefově
by mohla vzrriknout v budoucnu další kotviště a v tomto úseku by mohla zajišťovat lodní
dopravu další z lodí třeba s názvem Josefov.



Smluvní partneři společnosti

Smluvním partnerem společnosti je NADACE PARTNERSTVÍ, Údolď 33, Brno jejíž
hlavní ěinností je rozvoj zelených stezek _ Greenways.
Předmětem Dohody o parbrerství a spoluprríci je dlouhodobá spolupráce a rozvoj zelených
stezek - greenways. Pfudevším se jedná o rozvoj v oblasti Greenway Labe.

Partnery spoleěnosti jsou rovněž jednotlivé obce na trase Cyklostezlry řIradec Krrálové _
Josefov _ Kuks, které poskytují spoleěnosti technickou podporu a znďost místního prostředí.

Hospodaření společnosti v roce 2009

Společnost hospodďila v období roku 2009 s provozním rozpočtem 150 tis. Kč na sfraně
příjmů a vydajů dle ďŽe schvríleného rozpočtu.

P íimy

69-P íspěvky na provoz
p íspěvek Královéhradecky kraJ
p íspěvek Statutární město Hradec
Králové
p íspěvek Město Jaromě
p íspěvek Město Smi ice

P íimy celkem

V daie

50-Spot ebované nákupy
_z toho 501-spot eba materiálu

5í_SIuŽby
z toho 512-cestovné

z toho 518-ostatní sluŽby

V daie celkem

Kě

70 500,00

37 500,00
27 00q00
15 000,00

í50 000'00

50 000,00
50 000,00

í00 000'00
35 000,00
65 000,00

150 000,00

Na celkovém ťtnancování provozních v dajri se podílejí všichni zakJadatslé spoleěnosti vyjma
obce Kuks, jejiž2% podílu na spolufinancování pÍevzal Krrílovéhradeck kraj.

Podílnafinancovaní: Královéhradeck kraj 47%
statutární město Hradec Krrílové 25%
Město Jaromě 18%
Město Smi ice t0%
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Skutečnost plnění rozpočtu v příjmové a výdajové části v období roku 2009 dle níže
uvedené tabulky:

P íjmy

69_P íspěvky na provoz
pi'íspěvek Královéhradecky kraj
p íspěvek Statutární město Hradec
Králové
p íspěvek Město Jaromě
p íspěvek Město Smi ice

P íimy celkem

V daie

S0_Spot ebované nákupy
-z toho 501-spot eba materiálu

5í -SluŽby
z toho 512-cestovné

z toho 518-ostatní sluŽby

V daie celkem

Kč

70 500,00

37 500,00
27 000,00
15 000,00

í50 000'00

39 1 í 9'00
39 120,00
90 800,00
34 977,00
57 506,00

í 3í 602'00

P íspěvky jednotliv ch zakladatelri byly ádně vyričtovríny v souladu s jednotlivmi
smlouvami o poslcytrutí p íspěvku a nedočerpané prost edky vníceny na čty poskytovatel .



Vybrané ekonomické údaje zúčetní uzávěrky za rok20o9

VyiČet poloŽek

podle vyhlášky č 504/2002 Sb

Vykaz zisku a ztráty
ke dni 3'l 12.2009

(v tisících KČ na 2 desetinná místa)

IC

2TSSZgOg

Název, sÍdlo a právní forma

ÚČetníjecnctky

KrálovÓhradecká lab'ská o'p.S.

Luboš Tuzar
Československé armácly a08

Hradec Králové
50200

Činnost

hlavrrí l no'podá rská

131 ,60 i

39,12 
l

3e,it i

90,80

34,98,

1,68 |

I

I

I

I

I

I

_-l

I

I



I

__t_

+

Podpis osoby odpovědné

za sestave ni, {fl tt A([ Ú/

0,15

_l__
I_l_
I

TrŽby z prodeje cenn ch papírťr a podílťt

TrŽby z prodeje materiálu

vy"oíi-rrain"dobého funančn Ího majetku

ZtjčtovánÍ rezerv

V nosy z dlouhodobého finančního majetku

25. lZ čtování opravn ch poloŽek

P ijaté pfispěvky celkem

Pfijaté p íspěyky zričtované mezi organ iza čn Ími sloŽkami

Pfijaté p íspěvky (dary)

P ijaté členské p íspěvky

Provozní dotace celkem

Provoznídotace

V nosy celkem

hospoda ení p ed zdaněním

Da z p íjmťt

69

70

71

72

0,15

l-ď---]qis.d"k'nospooarenipozoanentt_--t-

odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné
Královéhradecká labská o.p.g. osoby: ----Československé il;;'í 

vJvvy'l'
502 00 HRADEC xnÁLow \ . ,/
IČ 2?5 52 969, DIČ: CZ2?'sszg69 

Y(_-- /

#UcP09001í, program firmy @ MRP _ lnformatics, s.r.o., P.o.Box 35' 763 15 Slušovice
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V čet položek
podle vyhlášky č.504/2002 sb.

R o zv a h a (Bilance)

ke dni 31.1 2.2009
(v tisících Kč na2 desetinná místa)

:- 
IČ 

-_-___- _J

L__.-.

Název, sídlo a právní forma

Účetní jednotky

Královéhradecká labská o.p.s.

Luboš Íuzar
Československé armády 408

Hradec Králové
50200

AKTIVAl lr lL__ t_ _-- +__- t_----
I l. lDlouhodob nehmotn majetek celkem I z Ii'--L-'-----l_--l
l t. iNehmotné vr.sledky v'zkumu a u.voje | 3lr! _.* r J---.---
i 2. lSoftware | 4 

i
r---_-J- - :

i s. |ocenitelná práva l s li-'t---"''-"'-tt
I __--- I 

-I l. lDrobn dlouhodob nehmotny majetek I 6 
I

3. |ocenitelná 
práva | 5 

l_ 
4. lD'"ony o]o"nod"b *h'"t.y-ál.t"r. l6l__ t___ _l__

i7l
-1. -li";ffi;#:# **- ----i I

l- --Ť_ď
I

Dlouhodob hmotn maietek celkem I 10

,lllglguÁa ullal Plgulllgly a Dull^y ; lL l
I

šta"by -- l ts

ií8
lle

20

íí-
| 128,1

2.

3.

4.

IDlouhodob finanční majetek celkem

Podíly v ovládan ch a ízen ch osobách

Podíly"os"bách

!Dluhové cenné papíry džené do splatnosti

Pťtjčky organizačním sloŽkám

ostatnÍ dlouhodobé p jčky

OstatnÍ dlou hodob finanční maietek

Po izovan dlouhodob finanční majetek

oprávky k dlouhodobému majetku celkem

oprávlcy k nehmotn m rnisledk m rr'zkurnu a v voje

k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

y k osta rímu dlouhodobému nehmotrému majeť<u

oprávky ke stavbám

oprávky k samostatn m movi$m věcem a soubor m movit'.ch vécí

oprávky k pěstitelsk m celkťrm trval ch porostťt

oprávky k základnímu stádu atažn rn zví at m

oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

2.

r-T
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5. iostatní pohledávky

6. IPohledávky zazaméstnanci

12. 
'Nároky 

na dotace a ostatni zričtování se státním rozpočtem

1 3lŇá'ďy 
-'' 

d"t.* . *t"t'u.to*ni il

l-* I

21i

2136,93v bankách

Majetkové cenné papíry k obchodování

Dluhové cenné papíry k obchodování

ostatní cenné paptry

l ' a lP;í.e.acestě
iv. -_1J á 

"itiva 
celkem

| 
,t. 

1",,'o 
ol

l 1. 
lNáklady 

píštích období

[_'__t1.'::TT^ 
.o*'

I s. |Kurzové rozdíly aktivní
tt

L_illvA .ELKEM _

11



ostatnÍp ímé daně

Da zpidanéhodnoty

ostatnÍ daně a poplatky

ze vztahu k státnímu rozpočtu

13.- 
iZávazky 

ze vzt?hu k rozpočtu orgánu !.T'í.h:"'"'p'á"'y:| olkŮ

14. |Závazky z upsan ch nesplacen ch cenn ch papír a podílťt

k rjčastníkťrm sdruŽení

z pevn ďr termínorr,. ch operací a opcí

Jinézávazky

bankovní věry

EskontnÍ Úvěry

Vydané kráť<odobé dluhopisy

IVlastní dluhopisy

Dohadné učty pasivní

ostatnÍ kátkodobé fi nančnl vt pomoci

Jiná pasiva celkem

p íštích obdobÍ

Kursové rozdíly pasivní

PASIVA CELKEM

21.

123

i tzt
I

125

i 127

29

3o

1

í

Společnost má veden bankovní ričet u KB, a.s. pobočka [Iradec Knílové.
Společnost v roce 2009 neďsponovďa hotovostní pokladnou.

lv.
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Zmény složení orgánů

Ke dni l6.1 1.2009 došlo k rezignaci paní Stanislavy Křižránkové na funkci předsedkyně
dozotčirudy,zdůvodu pracovního zanepráadnění s ohledem na působení ve funkci vedoucí
odboru MěU Jaroměř.

Stav realizace projektu Cyklostezka Hradec Králové - Josefov -
Kuks k 31.12.2009

DUR, která byla financoviína z prostředků Statutarního města Hradec Králové, Města Jaroměř
a Města Smiřice, přičemž Město Smiřice bylo pořizovatelem DUR, byla vložena v hodnotě
l.576.750 Kě do společnosti.

Společnost má k dispozici pravomocné územní roáodnutí na celou trasu cyklostezky Hradec
Krflové - Josefov _ Kuks a podala žádost o dotaci do RoP NUTS II Severornýchod oblast
podpory 3.l. Rozvoj zék|adni infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního
ruchu s níŽe uvedeným rozpočtem projektu.

01 HlavnÍ v dale í06 554 2u í06 554 2u 0

0í.0í Nákup gltĚeb - proffiová dokumentace 2 280 0oo 2280 000 0

0í.01.01 P rojektová dokumentace 2 160 000 2 160 000

0í.0í.02 Gep - zpracování projektu 1 20 000 1 20 000

0í.02 Nákup pozemk a staveb 600 000 600 m0

0í.03 StavebnÍ a technotoglcltá čágt s avby (vě.
odstlanění stavby)

86 0í5 í95 E6 0í5 í95

0í.0{ Technická tatfunl 0 0

0í.05 ZákladnÍ vnitnÍ vybavenl 0 0

0í.m Po ÍzenÍ stroi aa(usnÍ 0 0

01.07 Dlouhodob nďtmoh ma|etek 0 0

0í.08 DPH í7 659 039 í7 659 039

0í.09 Rezerua na vicepÉce 0 0

02 VedleišÍ v daje (do í 0o/o cAl| 2 070 000 750 000 í 320 000

02.0í V da|e na dodrŽenÍ pravldel publiclty 120 m0 0 120 000

02.0í.0í lnternetové strán ky projektu 30 000 30 000

02.0í.02 Pamětní desky (2x,jednotková cena í2 500 Kč) 25 000 25 000

02.0í.03 Velkoplošné bilbordY (Zx,jednotková cena 20 000
Kč)

40 000 40 000

02.0í.04 lnformační broŽury 25 000 25 000

02.o2 Flnanční v daie 0 0 0

02.02.0í Poplatky 7a z izeni a vedení zvláštního tičtu 0 0

02.03 Nákup sltÉeb í 605 000 625 000 980 000

02.03.0í Konzultační služby v rámci ízení projektu 1 360 000 380 000 980 000

02.03.0í.0í Řízení projektu 980 000 0 980 000

02,03.01.02 Technick dozor stavby 250 000 250 000 0

02.03.0í.03 Autorcky dozor stavby 80 000 80 000 0

02.03.0í.M Ekonomick (investiční) dozor 0 0 0

02.03.0í.05 Závěrečné vyhodnocení projektu 0 0 0

02.03.0í.06 BOZP 50 000 50 000 0

02.03.02 V daje na realizaci v běrovych ízení 245 000 245 000 0

02.03.02.01 bdávací ízení na VR (stavba, cep) 245 000 245 000 0

02.03.02.o2 ?adávací ízení na technick dozor stavby 0 0 0

02.04 PropagaoB profektu

02.05 ostatnÍ náklady
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02,06 DPH 345 000 126 fi10 22A 000

03 Zp sobl!é v daje celkem í08 624 2u í07 304 2u 1 320 000

03.0í z toho rrelnvessční náklady í 320 000

03.02 z toho invectlční náklady 107 301 2U
04 Nezp sobilé v da|e celkem 6 í46 400 6 í46 400 0

04.0í Nákup pozgnkťt 3 000 000 3 000 (xro

04.02 odvody za vynětÍ ze?.srllěděIgk ho pťtdního fondu í 500 000 í 500 0o0

04.03 Stavební a technologlcká část stat y (vč.
odgtranění stavby)

í 646 'l00 í 646 400

05 Celkov v daje proiektu 114 770 634 í í3 450 634 í 320 000

DOTACE 92,5o/o 100 477 416 99 256 416 1 221 000

Projektov m manďerem se na základě ve ejné zakěvky stalo Centrum ewopského
projektovríní.

=a

,,Cyklostezka Hradec Králové - Josefov - Kuks"

Projektová Žádost

Dtíle byla realizovánave ejná zakázkanaZpracovatele projektové dokumentace stavby
Cyklostezka Hradec Králové _ Josefov - Kuks. Nejv hodnější nabídku podďa společnost
Highway Design, s.r.o.' která byla rovněž zpracovatelem DUR.

l4
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Zpráva dozorčí rady

P edsedkyně dozorčí rady paní Stanislava K ižánková provedla dne 20. l l.2009 namátkovou
konfuolu ďe níže uvedeného zápisu.

Zápis z namátkové kontroly provedené na o.p.s. Královéhradecká labská, Hradec Králov
dne 20.11.2009

Kontrola byla provedena z d vodu odstoupení z dozorčí racly o.p.s. k l6.l l .2009. Yyzva na

p edloŽení podkladri ke kontrole byla zaslána k rukánr p edsedy správní rady. Doklady byly
p edloŽeny 20.l 1.2009.

obecně prospčšná společnost Králor,éhradecká labská byla za|oŽena zakládací smlouvu ze dne

2.10.2008. Zápis společnosti byl proveden 30.l2.2008 v rejst íku obecně prospěšn1Ích

společností u Krajského soudu v Hradci Králové. oddíi o, vloŽka l 89.

hospoda eni o.p.s. v roce 2008
Vzhledem k tomu' Že společnost byla zapsána 30.12.2008 r, roce 2008 nezaháj1la činnost.
hospoda ení.
P edseda správní rady byl drre 28.l .2009 vyzván k p edloŽeni viyÍkazri k 3l.l2.2008' dariového
p iznání zá rok 2008. predloŽení dokladťr k registraii společnosti na FÚ. qÝpisu ričtu

společnosti.

DR byly p edloženy fotokopie dokladri:
_ 3l.3.2009 b.v*Io doručeno FU HK prohláŠení. Že společnost V roce 2008 neprovoz.ovala

Žadnou činnost. vykazy a da ové p iznání nebylo zpracováváno,
_ registrace společnosti na FÚ IIK byla provedena 29.4.?0a9 DIČ 27552969.

hospoda eni o.p.s. 2009
dne 7.I.2009 zaloŽen ričet u KB HK č. 43-384093024710100 a dne 9.1.2009 byly na ričet

p evedeny vklady zakladatehi:
225 000.- Kč 45 % Královéhradecky kraj

l25 000'_ Kč 25 % statutární město Hraclec Knílové
90 000.- Kč |8 % město Jaromě
50 000,- Kč 50 oÁ město Smi ice
10 000'- Kč 2 % obec Kuks

Zťrstatek na ričtu za měsíc íjen 2009 - l 087 1 18,22 Kč.

Ke kontrole p edloŽen-v fotokopíe qfpisri z KB.

rozvaha a vykaz zisku a ztráty byl zpracován k 30.6. a k 30.9.2009.
Hv k 30.6.2009 _ l0.55 tis. Kč. HV k 30.9.2009 _ ztráta 0.94 tis. Kč
K ronaze byla p edloŽena hlavní kniha v analytické evidenci - podrobny ri"'pis od l .l .2009- dtr

3 0.9.2009.
Hlavní kniha obsahuje:

' číslo čtu' náuev ričtu. č. dokladtt' datunt zaučtovátrí. označení ťrčetní operace. protiučet,

zaričtování MD/D' zristatek.
Hlavní kniha. rozvaha. vykaz zisku a ďráty je podepsán ričetní pracovnicí. podpisy a razítko
doplněno.

Jednání správní rady:
byly p edloŽeny fotokopie zápisri z jednání 20.l0.2008. 3.lz.2008.26.l.2009.21.9.2009.
Ze zápisri vypl1'vá. Že b-vl schválen statut společnosti dne 26.l.2009.

V Jaromě i dne 23.l l .2009
Zapsala: : 
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Vyrok auditora k závérce za rok 2009roční ričetní

,í/"rR,oK Au (D t ro R, -

R.ro& četní z pbce sestavené

R.st. tz. zoog

l)tor_cdl jscrn audit p il<lžen áclné ričetní závč'rkv sp<llcčrrrlsti

xnÁrovÉHnarrrcxÁ ransxÁ o.p.s.
se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové

lČoz zlsszgeg

ZÍ scstal_cní ťrčenrí zár'črkv jc rldpol'čclrrÍ statutírrrí rxgán sp<llcčrrrlsti. \Itljí tilolrou jc l'\'dat na

záklaclě arrclittr rirtlk tl téttl ťrčctní zlir'črce.

Auclit r1čctní závčrkv iscrn prrlrctll r' srrttlatlu sc Zákrxrcm <l aut]it<lrcclr a atrclitrlrskími

směrnicemi l{om<rn au<lit<rru Česk rcpublikv. -I_vt<l auditorsk srnčrnicc 1'ltlžadtrií nnplán<lr'árrí a

ptor'edcní au<litu ta'k, abl' arrclit<lr získal p imě cn()u iist()fu <l ttlm, že ťrčetrrí zár'ěrka nc<llrsalrtrle

i{"nnmrré nesprávn<lsti. ,\trdit zalrrnuic ri"běror{rn zpusobcm prrlr'cdcné <x'č ení pln<lsti a

prukazn.rrti částek a iní<lnnací ur'ctlcrrí'clr ť tičctní závčtcc a ptrsouzctrí sprár'n<lsti a r'h<lclnrlsti

ťrčetních P()stuPu a r-í-znatntrr1clr <ldlradtr pt<rr'ctlcn11ch ťrčctrrí jcdnrltk<lu :r r<lr'nčž posrlttzctrí

cclkor.é p."r"nio." ťrčctní záv rkl'. .|scn'r p esr'čclčerr. žc prtlr'cclcn(- arrdit ptlskl'trrie p imč' enr1

p<ldklacl pro rr'iád ení m h<r r-r:roku'

Na záklaclč'r-íslcdku p<lr-ržiď'clr audit<lrskí'ch pr<lccdut iscrn rrcziistil skutcčrrosti. ktcré br'

naznačor'alr_, že írčctní záznlml'a čctní zár'črka rrcbrlr' ptrx'cdcnr' v s<lulaclu s platnr1mi zák<lnr' a

ričctnírrri p edpisr.

Podle mého nizoru ťrčetní závěrka zobtazuie věrně ve všech v 'znamn 'ch

ohledech majetek, závazl<y a vlastni iměni společnosti k tl. 12' 2009, qi'sledek

hosooda éní a Íinanční siiuaci za rok 2009 v souladu se zákonem o ťrčetnicwi a
p ísiušn mi p edpisy České republikv.

Hradec lirál<tr'i', ()9. ()(,. 2() l ()

Auditor:

l7



Vyjádřenínezávislého auditora k výročnízpráné za rok 2009

Vviád ení nezáuislého a udi toru
k vnrtoční zotávě

Iš 31. 12. 2009

IGÁLoVÉHRADBCI(Á I-ABSI(Á o.p.S.
se sídlem Československé arnády 408

Flradec KÍálové
IČo: 27552969

()r-č. ih ismc s<lulad r'r1rtlčtlí zprár'r' I{rliltlr-clrraclccki' lallski' ().P.s., Čcsktlsl<lr'e nské

armáclr' .l()tl, Hradec lir'ál<lr'i' k.11.l2.2lX)9 s ťrčctrrí zrir'č'rkrltt' ktcrá jc rll;sažcn() \'tct<l rrroční
zprávč. Za sprár_n()st r'Ýrclčrrí zprárr'ic oclp<lr-čcltrt'stattltÍirtlí <'rgátl lrr:il<lr'clrradcckť'lal>skť'<l.1't.s.

Našírn ťrktllcnr ic rr'clat rra záklaclcl pr<lr'edcrrclr<l rlr'č'i'cní rirclk <l scrttlltcltr r_í'rrlční zprár'r' s ťrčctní

zár'č'rktlu.

()vcli'crrí jsnrc pror'cclli r' sclulacltr s \[czirrár<lclnírrri stanclarch' a s<lur'iscjícírru aplikačrrírrri

dcll<lžkarni lit>m<lrt'auclit<lru Ccskc1 rcpublikr'.'l'r'tt) Standarclr'r'r'žaclr-rií, allr'atrclir<tr rraplárl<lr'ltl a

pror-cdl <lr-č'cní tak, al>r' získal p irnč en<ltt iisttlttt, žc irrft)rlnacc <>bsažctli' r_c r-r1rtlční zprár'ě,

ktcri' ptlpisu|í sktttcčn<lsti. i"Ž jsrlu též. pi'cdrnčtcrrr z.<>|>tazetrí r' tičctní zár'črcc, jsrltr \'e r'šcclr

r'í'znamn('ch ohledech r'stluladtr s p íslttštltltt r"rčctrrí zár'č'rktltr. _|snrc p csr'č'clčcni, žc prtlr-cclcnc

clr'cši'ení poskvtuie p imči'ení' ptldklad pro rr'!ád crrí r't'rtrku nudit<lra.

P<xllc našclrrl náz<lru is<lu inf<lrnracc ttr'cclctti' r'c r'í'rrlční zprár'č' Irrálrlr'clrraclccká lallská

o.P.s.k 31.12.2()()9 r-c r-šcclr r_vznamntlclr olrledeclr r's<>ttlacltr s r'í'šc ttr'edcn<ltr trčetní z:ir'ěrktlr"r.

Hraclcc Králrlr'c' 9' čcn'rra 2()1()

.2 1

--<'-l ,. , y'--

Auclitor: i,[. r',i.l^,' tt,,,ííík
Kr'i<lr'ská 566
Flradcc liráltlr'c (l

č. dckrctu rceČn soz

zprávou roku 2009 byla schválena správní
dne 16.6.2010.

ffikffis
l ro.rh.r

Řaana ričetní závěrka roku 2O0g spolu s vyroční
radou společnosti Královéhradecká labská o.p.s.

Ve Smi icích dne 17.6.2010

Er lovéhradee,ká r ská o.p.B.
Československé amády 4o8
5o2 00 IIRADEC l(RÁtovÉ

62 969, DIČ: cz27662969
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