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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko, IČ: 708 52871

za rok20l2

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnechz 17.10.2012 a6.2.20l3

nazákladě zákonaě.42012004 Sb., o přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

DSO Mikroregion Tanvaldsko

Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením pŤezkoumání:

lng. Jana Novráková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávánú hospodaření
vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Petr Polák - předseda mikroregionu
Olga Hermanová - účetní mikroregionu

Kraiský úřad Libereckého kraje
U len 642/2a. 461 80 Liberec 2 . te|.: + 420 485 226 ól 7 . fax: + 420 485 226 444
e-mail: jana.novakova@krajJbc.cz. w.kajJbc.cz.IČ: ?089l508. DIČ: CZ7089l508
Datová scbnínka: cSkbvkw



předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. l a 2 zákona
42012004 Sb.. Dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno
výběrovým zpŮsobem s ohledem na významnost jednotliv}ch skutečností podle předmětu a
obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotliv/ch právních úkonů se vychání ze znění
právních předpisů platqých ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A, Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumrání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko byly
přezkoumrány následující písemnosti:

Pravidla rozpočtového provizoria

DSO Mikíoregion Tanvaldsko nepracovalo s rozpočtovým provizoriem, rozpočet narok2012
byl schválen shromážděním starostů v roce 2011.

Rozpočtový tÝhled

Rozpočtový výhled DSO Mikroregionu Tanvaldsko schválila členská schůze DSO
Mikroregion Tanvaldsko dne 26.11.2011 byl shromáůděntm starostů schválen usn. č, 23/20t1
rozpoČtový výhled pro roky 2013 až2017 jako vyrovnaný v následujících objemech :

2013
Příjmy celkem 464 700
Výdaje celkem 464 700

Návrh rozpočtu

Příjmy celkem
Výdaje celkern

2014 2015 2016 2017
464700 464700 464700 464700
464700 464700 464700 464700

Návrh rozpočtu byl sestaven s vyrovnanými příjmy a výdaji. Dokument byl zveřejněn na
uředních deskách ělenských obcí i v elektronické podobě před projednráním, vyvěšení návrhu
rozpoěfu na rok 2012 bylo doloženo všemi obcemi svazku, v souladu s § 39 odst. 4 zákona
č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu.

Schválený rozpočet

Rozpočet DSO Mikroregion Tanvaldsko na rok 2012 schválilo na svém zasedání shromáždén:
starostŮ DSO Mikroregion Tanvaldsko usnesením ě. 22l20ll dne 26.11.201l,jako vyrovnaný
v následující výši:

464 700,-Kč
464700,-Kč
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Rozpočúová opatření

V kontrolovaném období bylo na shromážděních starostů DSO Mikroregion Tanvaldsko
schváleno celkem řináct rozpočtových opatření v souladu s ust. § 16 zákona 25012000 Sb.,
o rozpoČtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění (dne 6.1. usn.č. 2l20t2 a
usn.č. l8l20|2; dne l0.2. usn.č. 3l20l2 a usn.č. 4l20l2; dne 16.3. usn.č. 5l20I2; dne l8.5.
usn.Č. 8/2012; dne 27 .7 . usn.č. 912012; dne 24.8. usn.č. 12l20I2 a dne 4.10. usn.č . l3l20l2 a
l4l2012; dne 2.1l. usn.č. 9l20I2 a 10l20l2; dne 14.12.12 usn.č. 24 -2612012).

1. Ro
2. Ro
3. Ro
4. Ro
5. Ro
6. Ro
7. Ro
Mezisoučet
8. Ro
9. Ro
10. Ro
11. Ro
12. Ro
13. Ro
Celkem

Příjmy
0,-
0r-

20 000,-
18 000,-
44 00l,-
14 937,-
32 400,-

]29 338,-
24 800,-

0,-
3 000,-
3 000,-

72 000,-
1 500,-

233 638,-

0,-
20 000,-
18 000,-

29l005,-
14 937,-
32 400,-

592 780,-
24 800,-
9 900,-
3 000,-
3 000,-

72 000,-
10 000,-

71,5 480,-

0,-
0,-
0,-

247 004,-
0,-
0,-

463 442,-
0,-

9 900,-
0,-
0,-
0,-

8 500,-
481842,-

Výdaje Financování
216 438,- 216 438,-

Schválený RO Upravený RO Rozdíl
Příjmy 464 700,00 698 338,00 233 638,00
Výdaje 464700,00 1 l80 180,00 715 480,00
Financování 0,00 481842,00 481842,00
Kontrolou bylo ověřeno promítnutí rozpočtových zmén č. 1 - 13 do vykazl FIN 2-12M
k31.12.2012.

Závěrečný účet

Shromáždění starostů DSO Mikroregion Tanvaldsko na svém zasedání dne l9.4.20t2,
usnesením Č. 7l20l2 projednalo a schválilo závérečný účet DSO Mikroregion Tanvaldsko za
rok 20ll spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion
Tanvaldsko a "souhlasí bez výhrad".
Návrh závérečného účtu byl zveřejněn ve všech členských obcích v souladu s § 39, odst. 6,
zákonač.250/2000 Sb., o rozpočtorlých pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Kniha odeslaných faktur

V kontrolovaném období do 3I.12.2012 nebyla DSO Mikroregion Tanvaldsko odeslána žádná
faktura.
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Kniha došlých faktur

Kontrole byla předloženab,rtiha došlých faktur k 31.12.2012, v kontrolovaném období bylo
přijato celkem 44 fakt|tr v celkové výši 615 708,- Kč, ke konci roku byly všechny faktury
uhrazeny. Namátkově byly kontrolovány přijaté faktury ev.č. 36 - 43 a jejich úhrady v měsíci
prosinci (BV poř.č. 80-92). Kontrolou zaměřenou na ověření věcné a formální správnosti
uvedených faktur nebyly zjištěny nedostatky.

Illavní kniha

Kontrole byla předložena hlavní kniha - obratová předvaha k 31.12.2012. Namátkovou
kontrolou účetních dokladů k ZBÚ (doklady ev.č. 10001 - 10015, ev.č.10071 - 10089, ev.č.

l0lt2 - 10136 a ev.č. 110001 - 110016) nebyly zjištěny nedostatky, doklady obsahovaly
předepsané náležitosti dle zétkonač.56319l Sb., o účetnictví.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Kontrole byl předložen výkaz FIN 2-12M ke dni 31.12.2012 Plnění rozpočtu v příjmech a
výdajích je následující lidaje uvedeny v hodnotách po konsolidaci/:

Rozpočet Upravený R Skuteěnost %UR/Sk
Příjmy 464700,-Kě 698 338,00 Kč 697 899,28Kč 99,94
Výdaje 464700,-Kě 1 l80 180,00 Kč 879 502,00 Kč 74,52
Financováni 481 842,00 Kč l8I 602,72Kě 37,69

Hospodaření DSO Mikroregionu Tanvaldsko skončilo rozpočtovým schodkem ve výši
l8I 602,72 Kč - nižším o 300 tis. Kč, než předpokládal upravený rozpočet.

ÚttovY rozvrh

Kontrole byl předložen platrrý účtový rozwh pro rok 2012.

Bankovní vYpis

DSo Mikroregion Tanvaldsko má zřízen u Komerční banky a.s., ZBÚ č. 27 -610 520257 l 0|00.
Bankovní výpisy jsou měsíční, DSO má zavedeno on-line bankovnictví, ze kterého pořizuje
výpisy.
Namátkovou kontrolou účetních dokladů k ZBÚ (doklady ev.č. 10001 - l00l5 od 16.1. do
10.2.12; doklady ev.č. l007l - 10089 od 2.8. do 30.9.12; doklady ev.č. 10112 - 10136 od
27.I1. do 31.12.12) nebyly zjištěny nedostatky.

DSO Mikíoregion Tanvaldsko má u České spořitelny a.s. samostatný účet č. 000182-
0994355309/0800. Úeet Uyt zíízen v pruběhu roku 2009, ke Smlouvě o poskytnutí dotace

Regionální operační proglam NUTS II Severovýchod na "Zlepšení dopravní obslužnosti
,fuemí Mikroregionu Tanvaldsko". Bankovní výpisy jsou měsíční, kontrolou (doklady ev.č.

110001 - 110016 za období 01-1212012) nebyly shledany nedostatky, qipisy souhlasí s
doklady vztahujícími se k bankovnímu účtu.
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Zůstatky účtů k 31.12.2012:
č.ú. 27 -6l a520257 l 0 l 00 béžrrý účet........... .............3 64 I 68,22 Kč
č.ú. 000182-0994355309/0800 dotace....... 72 441,Il Kč
Celkem 436 609,33 Kč
ZŮstatky na bankovních účtech souhlasí s údaji uvedenými v Rozvaze účet23t-béžný účet a
výkazem FIN 2 - I2Nd k 31.12.2012.

Pokladní kniha (deník)

Pokladní kniha je vedena ručně. V pokladní knize je zavedeno od 1.1.2012 do 31.12.2012
celkem dvanáct pokladních dokladů v jedné číselné řadě. Stanovený pokladní limit ve výši
10 000,- Kč nebyl překročen, zůstatek pokladny ke konci roku byl nulový. Nebyly shledány
nedostatky v zaúčtovéní pokladních dokladů a uplatňováni rozpoětové skladby. Doklady
obsahovaly náležitosti dle zákonač.5631199l Sb., o účetnictví v platném znéni

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Dohoda o hmotné odpovědnosti je uzavřena v souladu se zákoníkem ptáce č.262/2006 Sb.,
s účetní DSO Mikroregion Tanvaldsko.

Yýkazzisku aztráty

Kontrole byl předloženvýkaz zisku a ztrátzaobdobí l2l2012,ve kterém byly vykáz;ány:
celkové nráklady ve výši I 458 258,64Kě
celkové výnosy ve výši l 474 453,92Kě
výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 16 195,28 Kč odpovídá částce
uvedené v Rozvaze na účtu ě. 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období.

DSO Mikroregion Tanvaldsko nevykonává hospodářskou činnost.

Upozornění: s odvoláním na ustanovení zákona ě. t28l2000 Sb., o obcích, v platrrém znéní,
§ 50 odst. 2 písm. c), vyplývá povinnost určení nejméně 3 členného orgánu svazku obcí, kteý
schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona
o účetnictví.
Z uvedelého odstavce vyplyvá i nutrrost změnv stanov o určení nejméně říčlenného oreánu
svazku obcí. ktery schvaluje účetní závěrku svazku obci sestavenou k rozvahovému dni podle
zákona o účetnictví.

Rozvaha

Kontrole byla předložena Rozvaha k 31.12.2012; kontrolou bylo ověřeno, že aktiva se rovnají
pasiva /v netto výši 33 278 229,29 Kč/; zůstatek ZBÚ liěet 231/ souhlasí na výpis z BÚ
i řádek 6010 výkazu FIN 2-12M /ve výši 436 609,33 Kč/; qýsledek hospodaření běžného
účetního období /účet 493l je shodný s údajem ve Výkazu zisku a ztráty lztráá ve výši
16195,28Kčl.
Nejvýznamnější položkou stálých aktiv (v brutto hodnotě představují objem 33 932 086,36
Kč) jsou:
- stavby (účet 021) ve výši 33 9I9 834,36 Kč
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- u účtu 0l8 DDNM byly vytvořeny oprávky do l00% (l2252,-Kč)
Útet O+Z Nedokončený DM - stav 0,- Kč, v pruběhu roku 20í2 byly zaíazeny zastávky (na
účet 021 400) v celkové výší 12 538 865,64 Kč.

DSO MR Tanvaldsko stanovilo ve schválené směmici k odepisování majetku rovnoměrný
zpŮsob odepisování, odpisy za rok 2012 představovaly výši 795 284,64 Kč a korespondovaly
s účtem 551 - Odpisy DHM.

DSO MR Tanvaldsko dále evidoval:
Přijaté návratné qýpomoci krátkodobé (účet326) ve výši 247 003,-Kě
Krátkodobé přij. zálohy na transfery (úěet374) ve výši 44 00l,- Kč
DSO MR Tanvaldsko netvoří íezeryy,nehospodaří s majetkem státu.

Příloha rozvahy

Kontrole byla předložena Příloha k rozvaze ke dni 31.12.2012, údaje přílohy navazují na
Rozvahu. Příloha byla vyplněna ve všech částech, pro něž mělo DSO Mikroregion
Tanvaldsko v účetnictví informace a kde tak ukládá vyhláška č. 410/2009 Sb.

Inventurní soupis majetku a závazků

Kontrole byla předložena směmice k provádění inventarizace majetku a závazktt a plán
inventur schválený v souladu s vyhláškou ě 27012010 Sb., o inventarizaci majetku s platností
od 1.1.20l l. Kontrole byly předloženy zápisy o jmenováníinventarizační komise, stanovený
plán inventur a předložen zápis o proškolení členů inventarizační komise. Byla předložena
závěreěná zptáva o provedené inventarizaci včetně příloh (ze dne 4.1.2013), nebyly zjištěny
inventumí rozdíly ani nebyla přijata žéÁná opatření a nebyly podany žádné návrhy.

Dohody o provedení práce

Kontrolou bylo ověřeno: DSO Mikroregion Tanvaldsko uzaťel dne 2.1.2012 dohodu
o provedenipráce na obsluhu webových stránek Mikroregionu Tanvaldsko na dobu určitou od
2.1. - 3I.12.2012 dle ust. § 75 zákona ě.26212006 zákoník práce v pl. znění se sjednaným
rozsahem práce v hodinách a sjednanou odměnou za provedenou práci a dále dohodu
o provedení práce v rozsahu 8 hodin - obsluha WC včetně úklidových prací v souvislosti
s koniáním akce,,Spanilá jizda".

Zřwovací listina organizačních složek a příspěvkových organaaci, odpisový plán

DSO Mikroregion Tanvaldsko neni zřizovatelem žádíé příspěvkové organizace.

Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí

Kontrole byla přeložena:
- Zakladatelská smlouva DSO Mikroregion Tanvaldsko ze dne27.7.2000
- Rozhodnutí o zápisu do registru ze dne2.5.2006 čj, Reg. 05106
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V kontrolovaném období nedošlo k úpravám zakladatelské smlouvy DSO Mikroregion
Tanvaldsko.

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

Kontrole byly předloženy Stanovy DSO Mikroregion Tanvaldsko ze dne 243.2006
V kontrolovaném období nedošlo k úpravám stanov DSO Mikroregion Tanvaldsko.

Smlouvy a další materiály k přijafým účelovým dotacím

Kontrole byla předložena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpoětulibereckého kraje
- grantový fond č. OLP/l733l20l2 schválená RK dne 5.4.20ll usn.č. 443l20l1/RK,
schválená ZK č. 47lllIlZK ze dne 13.12.2011 na projekt "Partnerstvím k rozvoji
Tanvaldska", výše činl13,04Yo způsobilých výdajů, maximálně však 36 000,- Kč; smlouva ze
dne30.6.2012.
způsobilé výdaje
dotace LK
zdroje příjemce

- záIoha ve výši 90%o ďotace tj. 32 400,- Kč
- ukončení projektu 31.12.2012, závěrečné vyúčtovrání nejpozději do 19.2.2013

Smlouva o financovrání projekfu z Fondu mikroprojekhi Cíl 3 (ČR - Polsko) v Euroregionu
Nisa, uzavřená s Euroregionem Nisa, regionální sdružení - správce fondu mikroprojektů dne
11.4.2012, ev.ě.Pl20l2ll3ll3 na projekt ,,Společná propagace a marketing cestovního ruchu"
reg. Čísb Cz.3.22l3.3.0lll2.02956, místo realrizace Kořenov. Termín rcalízace 0ll04l2012 -
3Il03l20l3.
Způsobilé výdaje
Příspěvek ERDF

276a00,-Kč
36 000,- Kč 13,04Yo

240 000,- Kč 86960Á

11.176,00 €
9.499,60€ 85%

Národní veřejné prosfredky 1.058,10 € t5%
Maximální výše dotace 85Yo konečných způsobilých výdajů, avšak nejvýše 9 499,60 €.

U výše uvedených dotací nebylo v době kontroly provedeno závéreěné vyúčtování.

Smlouvy o přijetí úvěru

DSO Milaoregion Tanvaldsko nemá uzavřenu žádnouúvěrovou smlouvu.

Smlouvy o půjčce

DSO Mikroregion Tanvaldsko schválilo dne 18.5.2012 usn.č. 8120l2 uzavření smluv
o bezuročných půjčkách ve výši 247 004,- Kč v pruběhu roku s ÚSC sdruženými v DSO
Mikroregion Tanvaldsko na předfinancováni projektu "Společná propagace a marketing
cestovního ruchu", kdy poskýnutí půjčky bylo schváleno usnesením jednotlivých
zasfupitelstev měst a obcí s dobou splacení půjčky nejpozději dne 31.10.2013 .
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Podíly jednotlivých obcí jsou následující
příspěvek půjčka

Albrechtice 662,- Kč 3 719,- Kč
Desná 6 484,- Kč 36 398,- Kč
Harrachov 2954,- Kč 16 583,- Kč
Jiřetín llI9,- Kč 628t,- Kč
JosefrivDůl 1 818,- Kč 10205,- Kč
Kořenov 1 885,- Kč 10 583,- Kč
Plavy 2 020,- Kč II 340,- Kč
Smržovka 7 l39,- Kč 40 074,- Kč
Tanvald 13 384,- Kč 75l3l,- Kč
Velké Hamry 5 548,- Kč 31 l44,- Kě
Zlatá Olešnice 988,- Kč 5 546,- Kč

Celkem 44 001,- Kč 247 004,- Kč

Usn. č. 2/2012 /resp. l8l20l2lbylo schváleno vrácení půjčky městu Tanvald ve výši 93 562,-
Kč a vrácení příspěvků jednotlivým obcím v celkové výši 216 438,- Kč, které poskytly na
základě uzavřených smluv na předfinancování projektu ,,Společný Česko-polský marketing
cestovního ruchuo' lz roku 20ll l.

Smlouvy ostatní

Kontrolou byly namátkově ověřeny následující smlouvy:
- Pojistná smlouva č.8602918276 uzavřená s Kooperativou Praha ze dne 19.7.20t2,
uzavřená na dobu určitou od 1.8.2012 do 31.7 .2016, roění pojistné 14 937,- Kě.
- Darovací Smlouva od fi DETOA Albrechtice s.r.o. (upomínkové předměty) ve výši 4 800,-
Kč. Shromáůdénl starostů na svém zasedéní dne 4.10.2012 usn.č. l4l20l2 souhlasí s použitím
upomínkových předmětů při reprezentaci DSO MR Tanvaldsko při návštěvě Mikroregionu
království.
- Smlouva nazptacování účetní agendy s p. O.Hermanovou,lČ 6313Z648.

Dokumentace k veřejným zakázkám

V kontrolovaném období nebyly zaďáno žáďné výběrové řízení na veřejné zakázky dle zákona
ě.137/2006 Sb.

Vnitřní předpis a směrnice

Kontrole byl předložen soubor stávajících vnitřních předpisů a směrnic týkajících se činnosti
DSO Milrroregion Tanvaldsko.
- Směmice o evidenci a postupech účtovrání majetku DSO Mikroregin Tanvaldsko,
- Směrnice k provádění inventarizace majetku,
- Směrnice pro vedení účetní evidence /podpisové vzory, dispoziční oprávnění/,
- Směrnice upravující pokladní agendu,
- Směrnice k odepisování a odpisový plán na rok 20Il.
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Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

Kontrole byly předloženy zápisy a usnesení ze sluomáňdění starostu DSO Mikroregion
Tanvaldsko, v konřolovaném období konalo celkem l1 zasedání (ve dnech 6.1.,l0.2., 16.3.,
19.4., l8.5., 22.6., 27 .7 ., 24.8., 4.10., 2.I 1. a I 4.I2.20l2).

Výsledky externích kontrol

V kontrolovaném období nebyly na DSO Mikroregin Tanvaldsko vykonrány žádné externí
kontroly.

Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití

DSO Mikroregion Tanvaldsko nemá zřizeny žáďné peněžní fondy.

B. Výsledek přezkoumámí
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko

Nebvlv ziištěny chvbv a nedostatkv.

C, Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodařed rízemního celku za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

il. Při přezkoumáním hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko
zarok20l2

Nebvlv ziištěny chvbv a nedostatkv (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004 Sb.)

III. Při přezkoumáním hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko
zarok20l2

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42012004 Sb.
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IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ...... 0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku .... 35,39 Yo

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... 0 %

Vysoký podíl závazků na rozpočtu DSO je způsoben uzavřenými bezuročn;ými půjčkami ve
výši 247 004,00 Kč v pruběhu roku s ÚSC sdruženými v DSO Mikroregion Tanvaldsko na
předfinancování projektu "Spoleěná propagace a marketing cestovního ruchu", kteqi bude
spolufinancován v roce 2013.

V Liberci dne7.2.2012

Za Krajský uřad Libereckého kraje

--Ť JŤ-.:="*

,F*u*U"-*e\

{ř;"-W*§j
'r&Jo. r,"{.6P}/

'*:9-Kps9_žIng. Jana Nováková

kontrolor pověřený přezkoumá.lrím

Předseda Mikroregionu Tanvaldsko Petr Polrák
zákona o přezkoumávání hospodaření poskYl
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k
návrh zprávy o výsledku přezkoumání.

Petr Poliik

předseda svazku

podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním

prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e)
pravdivé a úplné informace o předmětu
němu a převzal dte § 6 odst. 3 písm. k)

íz t. uts

,t
l

í

razítko datum a podpis předsedy svazku

Poučení
Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí
lhůty, stanovené v § 6 odst.3 písm. l) zákona 42012004 Sb.

Rozdělovník:

Steinopis počet rnýtisků Předáno Převzal

1 l Mikroregion
Tanvaldsko

petr polrák

2 Liberecký kraj Ing. Jana Nováková
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Územní celek mŮže do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření v souladu § § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání
hospodaření.

Stanovisko zašle tzemní celek na adresu Krajského uřadu Libereckého kraje, odboru
kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

petr polak

předseda svazku
,/l. !.lots

,ř--4lu
razítko datum a podpis předsedy svazku

Územtlt celek je povinen podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumáváníhospodaření do
15 dnŮ po projednáni zprávy spolu se závěrečným účtem v orgiánech územního celku podat
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě,
vČetrrě uvedení lhŮty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření (§ 13 odst. 2
zákona o přezkoum áv áru hospodaření).

Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému uřadu je územní
celek povinen podle § 13 odst. 2 zékona o přezkoumáváttt hospodaření zaslat písemnou
zprávu o plnění přijaťých opatření.

Obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého
kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízenimpřezkoumtíní.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), a
h) zákona ě.42012004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.
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