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KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE
OI)BOR FINANCNI

se sídlem: Kárlovy v'ry, závodní 353/88,360 06 Karlovy VaÍy - Dvory, Česká republika

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí SdruŽení Krušné hory -

západ
tČo: +gzs+goo

za rok2016
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 4.8.20l6 (clilčí přezk'ltnnúní)
- 9.2.2'01'7 (konečnépřezkout11óní)

na Základě písemné žádostj dobřovolného svazku obcí v souladu s ustanove]lím s 53 ods1. l.
zákona č' 128/2000 Sb'. o obcich (obecní zříZení)' ve zněrri pozdějších předpisů, a v souladr.t
se zákonem č.420/2004 Sb.' o přezkorrmávání hospodaření úzenních sanosprávnýclr ceIků
a dobťovolných svazků obci' ve zněni pozdějšich předpisů (dálejen 

''zákon č.420/2004 Sb.")'

Zahájeno bylo dne 28.6'2016 doručenín] oznámení o zahájeni přezkoumáni hospodaření
v souladu s $ 5 odst. 2 pisnrene b) zákona č. 255/20]2 Sb.' o kontrole (kontřolní řád)' (dále
jen.'Zákon č. 255/2012 Sb.").

Místo uskutcčněného přczkoumání: obccni úřad velichov

Sdruženi Krušné hory - západ

Velichov 13

363 0l Ostrov

Přezkorrmání bylo proveder,o na základě oprávnění vyplývajícího z pověřeni k přezkoun]áDi
ve smyslu ns 5 zákona č' 420/2004 Sb. a A 4 7'ákona č. 255/2012 Sb' vydaného vedoucí
Íjnančniho odboru Křajského úřadu Karlovarského kraje pod čislem 2o1611'76lP dne
24.6.2016.

Zástupci územního celku:

- Ing. Matkéta Moravcová - předsedkyně svazku

_ Marie Přcvrátilová ťlčctDí svazku

Přezkoumáni vykonali:

- lontrolor po\éiený ři,/eníln přezkoumánI:

Petr Mlčúch
_ kontťolor:

Ing. JosefŠvéda
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Přednlě1en přezkounrání byly údaje uvedené v {2 odsl' l a 2 zákola č 420/2004 Sb-

Přczkourrráni hospodařelrí.ie vykonáno výběÍovým zpljsoben]'

Přcdnět dí]čího přezkoutllárri by) or'čřován dle 
"s 

3 zákorra č' 420/2004 z hlediska:

a) <lodrŽováni povinností uloŽenýclr zákonem č. 250/2000 Sb." o ťozpočtových
plavidlech Ílzelllnich rozpočtů. ve znění pozdějŠic]r předpisťr (dále i ..zákon
č. 250/2000 Sb.''). adalŠimi právnimi přcdpisy Llpíavujicíl i finančrri hospodařeIrí

ťLzerllrrich celkťt.
b) souladll hospodař€ni s finančnín]i ploslředky ve srovnání s rozpočlenl.
c) clodÉel]i ÍlčeILl posk)'tnúé dotace nebo návratné linanční výpornoci a podnrínekjejich

pouŽití.
d) věcnó a fb ]lálni splávnosti dokladťl o přezkoumávaných operacích.

Podle us1anovení { 2 odst' 3 zákona č.420/2004 Sb. ncbyly předmětcm přezkoumání údaje.

na kteÉ se vztah{e povilnrost ll1lčenlivosti podle darlovéJro řádu'
Posle<lní kontrolní Ílkon včetně vráceni vyŽádaných podkladů k pťovedelé inventarizaci

n1ajetku a závazkťl íiče1Dijednotky Za rok 20 ]6 byl učinčn dne 22'].20l7.

A' Přezkoumané pisemnosti

l. Při přezkoumání hospodařeni dobrovolného svazku obcí Sdružení Krušné hory -

západ byly přezkoumány následující pisemnosti:

Druh píscmnosti PoDis Í'iscmnosti
NáVťh ťozpočtLl Návřh rozpočtu svazku pro rok 2016 byl zveřejněn rra úřeclrrích

c'leskách členských obci svazkrl a zpťrsobem ulrloŽňLljícim
dálkový přísttlp v souladu s ustanovenínl 

"s 
39 odst' 4 zákona

č' 250/2000 sb'' o rozpočlových pravidlecJr ťrzen'rrriclr

ťozpočlťl. vc zněl1í pozdčjšich předpisťr. Zveřejněné dokumenty
všech členskÝch obcí byly doloženy'

PIavidla roZpočtoÝého
Drovizoria

Vzhleden k termínu schválcni rozpočlu svazku na íok 2016

ncbvla Dravidla lozDočtového provizoria s1al1oÝena.

Rozpočto\J opatřcní Rozpočtové opalieni č. l/2016 schváleno valnou hromadou
svazku dne l0'ó'20j6 usrresenín č' 90/06/20l6. Rozpočtové
opatřcní č. 2/20l6 plovedcno předsedkyrri sýazku dne
3].l2'2016 rra základě povčřeni valnou htonradou sr'azkrt ze
dne 29.] l-20l6 usneseninr č. l00/l l/20l6'

Rozpočtový výhled Rozpočlový výhlcd svazku "Sdluženi Krušné lrory - západ" na

období 2016 až 20l9 byl schváIen ''valnou hronradou svazku''
dne 18.9.2015.

Sc]']válený rozpočct Sclrodkový rozpočel pro rok 20ló byl schválen va]nou

hronladou svazku dne 17.]2.20l5. usnesenílTr č- '17/12'/2015'

Příjmy ve výši j27'200.- Kč. výdaje vc výši 603'000._ Kč'
Rozpočtový schodek v objeĎu 275.800.- Kč bude pokryt
zapojenim fi rrančních prostŤedků lninulých le1'

Zi\ érecnj ťlČet Závěřečný účel svazku za rok 2015
přezkoumáni lrospodařeni sclrválen

včetně zpťávy o výsledku
valnou hťomadou svazku
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dne l0.6.2016. usnesenínr č' 88/6/20l6 bez výhrad' Návlh
závěrečného ťlčtu zveřejněn na ťlředních deskách členských
obcí svazkLl a způsoben] un]oŽlit!ícim dálkový přísttlp souladu
s LLstanovcnín -s ]9 odst' 6 zákona č' 250/2000 Sb..
o rozpočlových pEvidleclr úZemních řozpočtťl. Ve Znění
pozdějšich předpisů. Zveřejněné dokrLnrenty všech členských
obcí byly doloŽeny' Uče1ni závěrka scsta\'ená k 3].l2-2015
byla radou svazku schválena drre l0'6'20]6. usneseninr
č' 89/6/2016.

Bankovnívýpis Syntelický ťlčel č. 23l - Základr'j běŽný ilčet úzenrnich
samospráVných celkťr obsahLrje prostředky rozpočtového
hospodařeni svazku' Zůsta1ek peněŽních prostředků
k 30.6.20]6 ve výši 846.l34_74 Kč odpovidá stavu peněŽúicll
ploslředků dle výpisů z bankol'ních účtů vedených
rr Československé obcl'todni banky. a's' (zůstatek účtu ve výši
845.720.3l Kč) a u České národni baIrky (zťlstatek ve výŠi
4l4.4] Kč) k ténluŽ datll'
Zůstatek peněŽnich pťostředků k 3l'l2.20ló ve VýŠi
680.l82.0l Kč odpovídá stavu peněŽnich pÍostředkťl dle výpisťt
z bankovních ilčtíl vedcných rr Ceskoslovenské obchodní
bank1. a.s' (/uslalel llčlll \e vj(i 67q827.58 Kč; a rl Čcsle
národní bankv (Zůslatek ve Výši 354.4j Kč) k ténruŽ datu.

|-lvidcnce pohledávek Evidence pohledár'ek obce ic vcdena elektronicky v ťrčetnírn
programu l RIAI)A.

Fvidence 7áva7ků Evidcnce závazků obce je vedella elektrorricky v účetnín
nrooranrr TRIADA.

I"aktura Ke kontrole byly předloženy došlé faktury za nrčsic kvčten
a červen 20]6 od č. 20]60]4 do č' 201602l a dále za rněsíc
listooad a orosinec 20l6 od č' 2016038 do č.20ló045.

Inventumí soupis nlaielkll a
závazktt

Inventarizace najetku a závazkťl svazku k 3]']2.201ó
pÍovedena na základě plánu inventuť vydaného předsedkyní
svazku dne 29'12.20|6, platného od l.l.2(ll'1 do 14'1'10l'1.
Jt'l]cnována byla třičlenná íls1ředl1í inveútariZační konise'
Provedeni instruktáŽe členťl i]lven|arizačlri komise doloŽeno
plezenční listinou ze dne 9.1'20l7. lnventury byly provedcny
v obdobi od 2.l.20l7 do 14'2'20]7. lnvenlarizační zpráva byla
zpťacována dne l4.2.20l7. Kontrola inventurních sorrpisů
vyhotovených k rozvahovýrrr ťrčtůnr č' 0l 8. 0l9. 028. 2j l. 32l.
33l. 336. j37. 342^ 374.378 a 40j. lnventarizační ]'ozdily
nebyly ziištěnY'

Kniha došlÝch fáktuť Za obdobi od ].].20]6 do j0'6'20]6 bylo do knihy doŠlých
faktur zapsáno celkem 2] dodavalelských ůktuř. které byly
k datu 30.6'20l6 ultazeny. Syntetický účet č' 321 - Dodavalelé
vykazoval ke slejnén1u datu nulový Zťlstatek'
Za obdobi od l'l'20]6 do 31'12.)016 bylo do knihy došlých
laktur zapsáno cclkem 47 dodavatelských faktur. K 3 l.l2'20l6
byly evidovány dvě neuhrazené laktLlřy (ve lhůtě sp]atnosti) ve
výši 605.- Kč. kteťé byly zaúčtová1y na ťozvahovéln ťlčtu
č. 32l - Dodavatelé ke steinémll datu'

Kniha odeslanÝch faktur Za kontrolované období roku 201ó nebvlv účetni iednotkou
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odběratelské fakt
Pokladn' dollad Za období od l'l.20l6 do :r0'620]6-by!v n' po-kl"ó1í k'1ize

v}slaveny celkem j přiinrové a výdajové poklaclní cloklady'

Yi|:l::y. zpťlsoben] byly Zkontrolovány pokladní clokla<iy
č' l/3/]6. č. 1/4l16 a č' 1/6/l6 za celé kontrolované období'
Za období od l.l.20l6 do jl.12'2o]ó bylo v pokiadní knize
r'yslaveno celkem J2 příjrnových a výdajových pokladnich
dokIadů' ZkontroloVány byly pokladni dokiady 

'č' 
J/7/J6.

č. l/9/16. č' 2/9ll6, č. l/1ll16- č. 2111/)6. č. 1/12/16.
č' 2'/)2/\ 6. č' 3ll2ll6 a č' 4l12ll6'
Ke konllole byla předloŽena poklaani kňr'a-teňi 1eanotky.
k1eráje vedena ručně- Pokladní krriira za nrěsíc leden áŽ červen
]0ló' luýalck llncnčnIch prosliťJlťI p.lkladni knill1 r objenrL.:j7._ KČ 50llhlasi k ''10.Ó.]0lh sť sla\elll q\lIlelického úcllI
Č' ]ol - Poklddna a <e .lavel]l ro,/počlo\é polo7ky 5l8:
Poskytn é zálolry vlastní pokladně ve výkazu Fin 2 _ ]2 M ke
stejnéInLl datu'
\LIIotJ' Ástarck finanČrIich pro.rieclLů pokladni knih1 souhla.rl jl'I:']0l6 . nuloryrn stavem lozrehorého ůťl; Č' :oi -
Pokladna vc výkaze rázvaha a se stavem rozpoČ1ové poloŽky
5182 - Poskytované 7álohy vlastni poklaclně ve výkazLil-IN u'-
l2 M ke ste.jnénlu datu.
DeDní pok]adní limit ve výŠi lo.00o.- Kč. staDovenÝ ve vnitřní
sniérllici č' Vs ] ]0I4 zc dn< j0'l']ul4. nebrl
v konlrolovanén obdobi překročcn'

Pokladni kniha (deník)

Rozvaha Ke korrtrole byla předloŽena rozvaha úeetní jednoii<y-Ňaverú
k datu i0.6.20i6 a 31.12.20t6

Uče1ní doklad Výběřovým způsobell byly provčřerry-ouh'"né ť,čctllí doklad}'
za ntěsic lretcn a Čšrvcn ]0lo c' Il0U05 a l l('0o;
V návaznosti na bankovní výpisy z běžného úč1u vedeného
u Ceskosiovenské obchodní banky. a's.. č' 2016/5 a 2016/6.
Dále byly prověřerry souhrnné ťlčetni doklady za nlěsíc listopad
a prosinec 2016 č. l]000]l a č' lI0012 v návaznosti na
bankovni výpisy č. 2016/11 a 2u6l12 z běŽného účtu
vedeného u Československé obclrodní banky. a.s- Účetrí
doklaJl se rjkaly r'ihracl dnda\atclsl)ch lakrrrr. plaru rnancTera
5\d,.kLl. bankU\nich poplatků. pirjnrů clen.k1J poplatkťr ocl
obcr. piijnlu dtrrace rrd Karlorarskehrr krcjc ara' ňate lyt5
prověřeny pokladni účetní doklady od č' 26]00l do č' 2óld03
a od č.26l004 do č. 261007.

lJčtový rozvrh U_čelni jednol|a ntá ,praco'un;; ú.loul .óiiih ptar'5lro Lor
l0t 6

Výkaz pro lrodrrocení plnění
rozpočtu

Kontrolou výkazu Fin 2 - l2 M. ses1."'el1él'o k 30ó20l6, k.'ý'
se týká čeryáni rozpočttl. bylo zjištěno. Že v příimor'é části bvlv
Vytvořeny příjmy po konsolidaci ve výši 57].l4l.37 Kč itj'
plnění k rozpočttl schválenénu pcr znrěnách na ]00.00 %) a ve

:)daj::c :1:li b1Io čerpani \}dajů po kol)5<llidaci vc rjši
246'680.5J Kč {U' plneni k ro'/pocrtl (ch\álellcnlu po zrncnáill
ra 35.08 %).
Kon1rolou výkazu lrin 2 - 12 M. seslaveného k 3l.]2.2016'
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by]o 7-iištčno. Že v příjnlo\'é části byly vytvořeny přiimy po
konsolidaci ve VýŠi 723'288.l7 Kč (Ú. plněni k rozpočtll
schválenén]u po změnách na 1]ó.06 %) a ve výdajové části
bylo čeÍpání l,ýdajťr po lionsolidaci ve výši 562'780.06 Kč (tj.
plnění k rozpočtll schválenému po Zněnáchna74.73 o/o).

Výsledkenr rozpočlovóho hospodaiení svazku byl přeby1ek ve
vÝši l60.508.ll Kč.

Výkaz zisk a ztráty KontrolorL výkazu zisku a ztrďy. sestaveného k 30.ó.20l6. bylo
ziištčno. Že výsledkem hosPodařellí běŽného ÍLčetního obdobi

ie ztráta ve výŠi 2]5'429.48 Kč. která je souvztažně \'ykáZána
na ťlčtll ''Výsledek hospodařel]i bčŽného ílčetního období"
v řozvaze účctnijednotky sestavcné k tél]]uŽ dalll.
Kontťolou výkazu ziskll a ztráty. sestaveného k ]].]2.2016.
bylo ziištěno. Že výsledkenr hospodařeni běžného ílčetnílro
období je ztráta ve výši 39' 97j'2] Kč. k1erá je souvz|aŽně
vykázána na Írčtu ''Výsledek hospodaření běŽného účetního
období" v rozvaze ÍLčetní icdno1ky sestavené k ténluŽ datu'

snllouVa o v}4voření
dobrovolnÝch svazkťt obcí

RcgistEce svazku ''SdrrrŽeni Krušné hoty - západ" proběhla
u okresl1ího ťlřadu Karlovy Valy dne 9.ó.1994 pod ev. čislem
l611994. ve znčni upřaveném dodatkem č. l. schválenýlll
valttoLr lrronadoLt svazku dne 2.1l.l995. Pr'ávní postaveni
svazku vychází z 

"s 
46. odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb''

o obcíclr. ve znčr'ri pozdějších předpisťl.
Předmětem činnosli svazku je podpora rozv(ie irrltastluktuty
a cestovniho ruchLl. plopagace kuhumích. spo]ečenských
a sportovnich aktivit v rcgionu.
Člerry dobrovolnélro svazkll obcí jsou mčsta a obce 

^beřtanly.BoŽi Dar. Děpoltovice' Dalovice. Hájek. Horni Biatná.
I1ťoznčtín, Jenišov. Jáchynrov. Krásný [,es. Metklin. Nové
l-Iamry. ostřov. otovice. Pernink, Potůčky. Sadov. SnloJné
Pece. Šemnice a Ve licl'rov'

stanovy a osvědčení o
registr'aci dobrovolrrých
svazkťt obcí

Slaiovy''sdruženi Krllšné
a schr'álcrry valnou hronradorr
sdruŽerri jsou valná hromada
komise.

hory _ západ'' pr'ojednány

svazku dne 21'1 J'2014. Orgány
svazku_ l'ada svazku a dozorči

Dohody o pracovní činnosti

D"l-d)- p.-.d""í pú*-

V průběhu kontrolo\'alého období ncbyla uzavřena dohoda
o pracoVni Činnolli'
Dohoda o provedeni pÍáce Llzavřena dne 3j'12.20l5. se

stanovelrýn tem]inem zahájení pmcí od 'l'].20]6. za účelen1
zpracování ťlčetlrictví svazku bez zpBcování r'ýplat. za období
leden aŽ prosinec 201ó' sjednaný rozsah práoe stanoven do
výŠe maximálně l20 hodin ročně.

Snrlouvy a další mater'iály k
přiiatýrn ílčelovým dotaci'n

Učelová Ieinvestiční do1ace poskytnutá z rozpočtll
Karlovarského krajc - odboru regionálnilro rozvoie ve výŠi
226'000.- Kč na Írhradu nzdových nákladťI manažera svazku
"SdruŽeni Krušné hoťy - západ''. Veřejnopřávni sn]louva č' KK
00491/20l6 - 00 uzavřena drle 4.4.2016. souhrn
přcdpokládaných nákladů v řoce 2016 činí 324.000.- Kč.
'I'errnin závěrečného vyúčtovál]í do1acc byl stanoven
poskYlovatelem do l0.l2'20l6' přičelrlž přiiemce je povinen
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ldodrTet podrrrrnky- 7c !\Se J,,ra\c U,'4. Cinir 
'uari,r;t,,e 

lO.,
sl(lleinich nákIadťr a.ra.,ek prcdloŽr nlininlalnč 5 ',ácIo:t

]oJotacr napi. rd Karlo\ar.ki krai. sralni ti.rrdl ncbr
ImInlslc15lta. re5p ||a erropske lond) (,/a nedoloŽell('ll ,/a(los
r1plýrá porinrlo.r vrátil ''0oo ,/ poskJlIl(llé Jolace). lJolacL
h1la posl1tntrta hcZholll\o<tl]lnl pie\Udenr l)a heŽrri úČc
reJerr1' Lr Čc.ko:l.rrentke Ubchodl)i h.rnk1. a.s' dl]ť l l 4']0l(
ívipi5 c' ]0i6 4)' VyLlčlo!iI]í doldce piedlo7eno posk}lovJrel:
dne 7'l2'20l6' celkové náklady činily 323.68i._ Kč. Dotace
byla čer'pána v plné výši. podi] dotace činil 69.82 %
z celkových nákladťr' Podnrinky dotace (vč' předloŽeni
5 Žádostío do1aci) byly splněny'
ljčclová neinvestiční dotace poskylnutá z rczpočtll
KarIovarského kraje vo výši 20'000.- Kč fornrou veřeinoprávní
slnlollvy č' KK 00720/20ló - 00 ze dne 2.5.2016 na re;lizaci
proiektu ''Podpora propagace CR nrikroregionu Krušné horv -
zapad''' lernrtn 7a!éršÓneho \)účlo!anl d.rlace btl stanoicn
posk)lo\3telem cIo l5'l2']0io. piičťnl,/ přljen]ce ie po\inen
dod]'Žet podnrínku vlastního podilll v rrrjninrální Výši 25 %
skutečných nákladů' Dotace byla poskylnLlta bezlrolovostníln
převodem na běŽný Ílče1 vedcný rr ť.eskoslovenské obchodní
banky. a.s. dne ]0.5.20l6 (výpis č' 2016/5)' vyúčtování dolace
předáno posky1ovateli dne 7.12'20]6. celkové náklacly činily
j9.930.- Kč. Dotace čelpána v plné výŠi. vlastni podíl nákIadů
činil 49.9l 7o z celkových rrákladťr' Poclrlínky dotace byly
splněny-
Učclová neinvestiční dotace poskytnutá z lozpoč1ll
Karlovarského kťaje !c výši 50.000._ Kč fořnrou veřeinopřávni
smlouvy č' KK 03226120 1 6 - 0O z'e dne ] 4. 1 1'2o l ó na rc;lizaci
projeklu "Zpracování Pilotní studic Vodácké inliasllukfurv na
ollr'i re .r'rdvnirn lllťn)i ohce V<lic]lor''. fcnttirr z'rrěreurreho
vyúčtování dotace byl stanoven poskytovatelenr d,o 31 ''7.20l7 '
Dotace byla posk)tiuta bezhotovostnim převoden rra běŽný
účet vederrý rr Českoslovcnské obchodrrí barrkv. a's' dne
23' ] l.20l6 (výpis č. 20l ó/l l ).

Smlouvy o dilo V prťrběhu kontfolovaného období dobrovolný;'.'€k ot''-
neuzar řul snlluLrr tt o dilo'
Dohro\oln} .ra.,ck obcí nlá /pracoVán sollbor \nilh]Ich
směrnic:
- č' VS i/20l4 Vnitřnísn]ěrnice o cestovních náhradách:
- č. VS 2/20]'1 Vnitřní smčn]ice o oběhll ťlčetních dokladťl:
- č. VS 3/20l4 Podpisová opťávnění. vzory. ťazítka;
- č' Vs Konrpetence - účetni operaoe.

Vnitřní předpis a snlěrnice

Zápisy zjednání orgánů
dobrovolných svazkťr obcí

Vrc]rolnýn orgánem.je "Valná hťonada suazkL''.kte'.,í ie
tvořena 20-ti členskýrni obcemi' Dalšírrri olgány jsorr
sedrličlenná ''Rada svazku'' a tříčlenná ',Dozot.čí rada svazku','
Jednátri valrré hronady svazku se konalo ve dnech l0.6'20]ó
a 29.l1 '2016. Předlnětem tohoto jednáni byla zejnéIra kontrola
plněni přijatých usneseni. schváIení Závěrečného ťlčtu svazku
za lok 20l5 včetně zprávy o výsledkrr přezkorrmáni
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hospodařcni. schválení účetní závěÍk'Y ses1avené k 3].]2'20l5.
schválelri lozpočtového opatřetrí. prezentace nabidky rra

poskylitlti LLŽivacich pláv k progranu ASPI. informace o s1avu

přípmv na pořízeni cyklolufis1ické rnapy území svazku.
pr'ojednání podnrinek vyplývajíciclr z veřejnoprávní srrrlouvy
posky1nLlté Z lozpočtu Karlovarského křaje na plat nanaŽera.
stanoveDi výšc přispěvkťr čIenských obcí na rok 20l7.
schválenj rozpočtu svazku na lok 20J7. příprava inventarizace
nrajetkrr a závazlťt k 3l'l2.2016 a od\'olání č]ena správni rady
společnosti MAS KrtlŠné l]oťy. o.p's.
Jecinání rady svazkr-t se konalo ve dnech 20.l.20ló. 18'3'20]6.
l9'4'20l6. l0'6'20]6. 20'9.2016 a ]1.l]'2016. Předmětell
těchto icclnání bylo zcjnréna projednáni inventarizační zprávy
za rok 20]5 včetl]ě sch\'áleni likvidace nepotřebného nrajetku.

seznámení sc závěřy přezkoumáni lrospodařeni svazku za ťok

20l5. proiekty k Žádostem o posk}'1nuti dotace. kontrola
piijatých usneseni. výsledky z jcdnáni týkající se realizace
itavby cyklostezky Dalovicc - Šenrnicc. projedrrání

závěrečIrého účtrr svazku za rok 20l5 včetně zprávy o výsledku
přezkoun]áni hospodařeni svazku za rok 20l5. podánínr žá.losti
o clotaci na vyp]'acováni "Pilotní sttldie vodácké infrastruktury
na řece olrři'' a stanovení tcrrninu konáni valrrýclr hromad
v roce 2017.
Jednání dozorči Édy svazku se konalo dne l0.2.2016' ó'6'2016
a 14.11.2016.

Il. Zástupce dobrovolného svazku obcí Sdružení Krušné hor} - západ prohlašujc' že

v kontrolovanóm obdobi územní celek:

. nctvořilpeněŽnifondy.
l nepÍovozovalpodl]ikatelskoučinnost,
. llťni 7ii,/o\ dlelen] pi'l5pc\ lo\ é or!al)ilace.

neuzavřel smlouvu o sdružcných plostředcich.

nehospodařil a ncnakládal s prostředky poskytnutýni z Národního lbrrdu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě rnezinárodnich snrlr.tv.

nenakláda] a nehospodařil s majetkem slátu.

nezadal a neLlskutcčnil veřejné zakázky rnalého rozsahu (.s l2 odst.3 zákona
č. l37l2006 Sb.. o veřejných zakázkách. ve znění pozdějšich předpisť',

ner'učil za závazky fyzickýclr a právnických osob'

neuzavřel zástavní snllouvu týkaiící se novitých a nenlovitých věci ve prospěcl')

třetích osob.

nezřidi] věcné břenerlo k majetkll ťlzemniho celku,

neuzavřel sn]louvu o přijetí nebo poskytnuti úvěřu nebo zápujčky. snrlouvu

o poskyhuti návratné linančl]i výpornoci. smlouvu o převzetí dlulrrr nebo ručitelského
závazkrr. smlouvu tl přistotlpcní k Závazku a sn1louvtl o společnosti.

nekorrpil a ani neprodal cenné papiry' obligace' nellskLltečnil m4ietkové vklady'
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B. 4išténí z konečného přezkoumání hospodařeni

Při přezkorrmání hospodařeni dobrovolnél'to svazku obci sdružení Krušné hory - západ za Íok
20t 6:

nebrly ziištěnr chrbv a nedos(alkr.

C. PInění opatření k odstraněnÍ nedostatků zjištěných

a) při přczkoumání hospodaření územního celku za předcházejícÍ rok

nebYly ziištěnv chvby a nedostatkv.

b) při přvním dílčím přezkoumání za rok 2016

nebv|v ziištěny chvby a nedostatkv.

D. Závěr

l. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí sdružení Krušné hory -
záp^d z^ rok 2016|.

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky (Q 10 odst.3 písm. a) zákona
č. 42012004 Sb.).

Il. Upozornění na případná rizika dovozená na zák|adě zjištěných chyb a nedostatků
($ l0 odst.4 pism. a) zákona č.420/2004 Sb.)

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SdÍužení Krušné hory _ západ za
daný rok se neuvádí žádná rizika.

IIl. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podí| zastaveného
majetku na celkovém majetku územniho celku k3l.12.2016 ($ l0 odst.4 písm. b)
zákona č. 420/2004 sb.)

a) podíl pohledávek t1a ťozpočtu územního celkLl

b) podíi závazkťr na rozpočttl ilzemniho celku

c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku úzen'lního celku

ooÁ

3,43 9/o

o o/"
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Velichov dne 22.3.2017

Za Kr'ajský Írřad Karlovarského kraje

Petr'Mičúcř
kol']třolor pověřený řízenim přezkoumál.]í

.1,7
žq-

lng. JosefŠvéda
kontrolo.

' l.,_-/ JS'iÝ ťJňÁD
''\ | :f rI.SAJE
')d)Jj i i]1. |)..li í

l',
L':. . ..1

Zprára o vjsledkLr pic,/kolln]álli hosno(lařeni se !yhUlo\uie re droLr slejnopisech. pričenl7 sejcdťn slťjnopis picdira zástrroci územniho celkLr u a*r,1' u"inopi, ."')uiiiaá an piirtusn"t'ospistr Krajskeho t'rřadu Karlorar<keho kruie' zpraua 
_o''. 

i','re;kl; ň;i;fi:", hospodcře')iob.ahtÚc vjsledk) dilČich piezkounl.il]i'

Úzenni. celek bere na vědomí' Že provedené piezkoumáni hospodaření lro nezbavujeodpovédnosti za správnost r}kázaných vtsIedků

S.obsahem zpráv) o !ýsledku piezkounráni hospodaření dobrovolného svazku obcí SdruženíKrllŠné hor) - 7ápad o pocltl q \lran h)la seznamena a ietro st.jnopis oucírzeia'_

sDRl,Zi ]\ i |i li t;Š\ tj IloRY _ zÁPAD
Kli!o\eckí 1.t07

/ ] ]ÚJ 0l oslÍÓL
/ lČ:4'7].4tsbb

Dne:22.3.2017

Steinonis

SdrtrŽeni KruŠné hory
lng' Markéta Moravcová

Karlovarský kraj Petr MlcLlch


