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KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE
oonon ptN.q.nČnÍ

se sídlenl: Kárlo\']' vary' Závod í 353/88, 360 0ó KarloY}' \lar'ť Dyory, Česká řépUbliká

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

západ
1Čo: 49754866

za rok 201i
Přezkoumání se uskutečnilo vc dncch:

- 25'l1.20l5 (dílčí Pře2k!)u|11tiJ1í)
- 25'2'2016 (koJ1ečnt přezkounlá]lí)

na základě písemné Žádosti dobrovo|ného svazku obci 'r,souladu s ustanovenim s 53 oďst. l
zákona č' ]28/2000 sb., o obcich (obecní ziizení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
se zákonem č.42012004 sb', o přezkoumávání hospodařeni úzenlDích sanrosprávných celků
a doblovolDých svazků obcí. ve zněni pozdějšich předpisů (dálejen ..zákon č' 42012004 Sb''').

Zahájeno bylo dne 8.7.2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumáni lrospodařeni
v souladu s s 5 odst' 2 písnene b) zákona č' 25512011 sb'. o kontrole (kontrolní řád). (dále
jen ..zákon č. 255/2012 Sb.'')'

Místo uskutečněného přezkoumáníi obecní úřad velichov

sdružení Krušné hory - západ

Velichov 13

363 0l Velichov

Přezkoumáni bylo pt'ovedeno na základě oprávnění vyplývajicího z pověiení k přezkoumáni
ve smyslu $ 5 zákona č.420/2o04 sb. a s 4 zákoĎa č' 255/20|2 sb. vydaného ředitelem
Krajského úřadu Karlovarského kÍaje pod číslen 2015/153/P dne29.6.2015.

Zástupci územního celku:

_ lng' Mařkéta Molavcová pŤedsedkyně svazku

- Malie Pi€vlátilová účetní svazku

Přezkoumání vykonali:

- konlrolor po\eřenj řilťním pie7koLllnáni:

PelL MlČúch

- kontroloÍ:

lng' Drahoslava JeŽková



Pře(]nčtcll přezkoumání b)'ly ťrc]aje uvederlé v 
"s 

2 odst' l a 2 zákona č' 420/2004 sb-

PřczkoLmá]1i hospodaře]li ie vykonáno výbět'ovýrr'r způsobenr'
Přednlět dílčího piezkounrár1í byl ověiován dle $ 3 zákona č. zl20l2004 Sb. z h]ediska:

a) dodúoÝá]]i Povill]]osti uloŽených zákonem č' 250/2000 Sb.. o roz]]očtových

pravidlech úzernních rczpočtťi. \'e Zněni pozdějšic]] předpisů. adalšini plávníni
pŤedpis), upravLÚícími 1lDančni hospodaieni územních celků'

b) sou]adu lrospodaření s Íinančními prostředky ve sťovDání s rozpočtenl.
c) dodržení účelu poskytDuté dolace nebo návratné finaDční \'ýpomoci a podnrínek jcjiclt

pouŽití.
d) věcné a lbr.nrální správnosti dokladů o přezkou]návanýclr operacích'

Poclle ustanovetlí $ 2 odst. 3 zákona č. 420l2()o4 sb. ncbyly předl]]čte| přezkoumáii Íldaic'

na kte]'é se vztahtÚe povinnos1 mlčeDlivosti podle daňovélro řádu'

Poslední konrlolni Ílkon včctně vláceni vyŽádaných podkladů b1'l učirrěn drre 25'2'20l6'

A. Přezkoumané písemnosti

l. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí sdřužcní Krušné hot_! -

západ byly přezkoumány následující pisenrnosti:

Druh Díscmnosti Popis písemnosti

Návl.h ťozpočltl NávÍh rozpočtll svazku pro rok 20l5 byl zr'eiejněn na ťtředních

deskáclr členskýclr obcí svazku a Zpťlsobe umožňujícím
dálkoYý přístup v souladu s ustanovenim oS 39 odst. 4 zákona

č.250/2000 sb.. o rozpočtových pravidlech úzenr'rích
rozpočtů' ve Z]lění pozdějšíclr předpisů' Z\'eřejněné dokunenty
všech členskÝch obcí bylv doloŽeny'

Pravidla Íozpočtového
orovizoria

Vzh]edem k terrninu schr'áleni .ozpočtu svazku na rok 2015

nebYla Dravidla roZpočtového provizoria stanovena'

Rozpoatová opat]'cni Za kontlolované obdobi roku 20l5 byla plovedena celkcrl tři

rozpočtová opatřeni. Rozpočtové opatření č' 1/20l5 schváleno
va]nou hromadou svazku dne 1 1.6'20]5" rozpočtové opatření č.

2/2015 sc]rváleno valnou hronadou svazku dne l'7'l2.20l5
a rozpočto\'é opatření č- 3/20l5 pror'edeno pi€dsedkyní svazku
dne l1.1. 20l6 na základě pověření členů valné hromady
svazku ze dne 1'7.12.2015.

RoZpočtový výhled Rozpočtový výhled svazku ''Sdruženi Klušné hory - západ'' na

období 2016 aŽ 2019 byl schválen ''Valnou hromadou svazku''
rine 18.9.2015.

SchváleDý rozpočet Schodkový řozpočet plo rok 20l5 byl schválen valnou
hromadou svazkrr dne l8'l2.2014. usnesenin č' 4311212014.

Piíimy ve výši 419.600.- Kč. výdaje Ye výši 720'600._ Kč'
schodek rozpočtu v objenu 301.000._ Kč bude pokryt
zaooienírn finančniclr pÍostředků miúulých let.

Za\ creČnj účet Závčrečný účet svazku za rok 2014 včetně
piczkoumáni hospodařeni schválen valnol]
dne ll'6'2015. usnesenin'r č. 5'7/6120l5. s

Zplávy o výsledku
hromadou svazku
výhradou clryb a
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flostaki uuedenj'cl'' u. zpráua Mpravná opatřenj b.Yla

p,'lái". il_el,r''a".*čného účiu" zveře.jněrr'"':':9]li:]' ::i}:::
ft[:kÝ;; .,tJ *;'lu o 'pt'ot"ň 

unoŽriujícinr dá]kor'ý

.i't''-.""r"l",' """nl'vcnil; 
\ 'lo oLlsl' r /akolri č' ]50 ]oU0

(i'"J .r",'ař'a.r' praridlech úuentrriclr lolpo't(l' \'c /l]élli

nl'ia:aii''u,"ápí*' 7\ šiejněllé dUkull)cnl} \ ieclrclclls}i( cll

obci bvlv doloŽeny.
řň"i '''a"!.i" 

.'".,avená k 31'12'2014 byla ťadou s\'azku

,.l'.,ál"nu dn" 1 l.6.2qE_.!!!!!9!]4 jl9441l
ffiúčel u/ťIrrnicll

;;';;;';;i'';.h cclkrr obsahLrjc pr'o'tředkr ' 
loi po'l:v:|:

i i*i"'ň'."re .'bci,.,dni blnky' a's' {/ůstal(k ;il11 yg \'1Ši

;i''i;óJ; 
_K;i; 

u Cc'Lc nár'oclni bJnk) l/ů'l.lek \e !iŠi

i:''".í";;;l 
_ 

'';;ku' zu'rui't pťnc7nich plrr:ti<dlťr

č]"ó;::;;; u" ,,i.'i sos'no;.s' Kc odpo\ idá sla_!tl pťnéŽlli(h

",n',i"atr, dle ljpisťr hankrrrrri'h účtťt vedťll)cn

l;';.:'i;:"".';lé nbjodni harlk1. r'5' {Zu\talek uČlu \c \\ši

i,".i,is.io ři, 
" " 

cesl'e nar'odnibankr íZů5lalek Yc \iŠi 504.'

4] Kčl lť <tťiI\Énlu d5lll' Zů5ldtel |elleŽnlťh prostrc']Ku

L '} l.l]']ul5 \ť \!Ši 5lC)'h7]'o0 Kč odpuridá !la\ll penc/nlcll

|'.sir.cllů dle \ýpisu bankorntc}. ::1ů ..)"::'l)::l

47'1'43 Kč)'

Bankovni v1ýpis

č. 20l50047 do č' 20l50053'

<..... 
.... ........ -.. -... - --l,r,lt-l. blll p'tdlo"ny d*lc lhktur) /a nlěsic čer\ťn

!,jri "l ř''zdís'o.:. dn č' i0l500]0' Za mésic- /áii ]^0]5 od

l' 
'ó''óo,ái" 

i.-:oisoo:q u za nrěsíc prosirrec 20l5 od

Inve[tarizační rozdíly ne!y!4j!1i

;ffiazku k 31 12 201s

il#;;;,ářioáe pranu'*":''''l9"::']:^-lŤo::xl)ll
l' Ji"' á"._.toL iílš' Jrnenorána b}la lřičlenná úslredlli

inr entar'izačni korni'e' Pro\ edeni in'lruklaŽc ťlenLl

i'''""i"'i'"t"r komise doloŽeno prezenční listinou ze dne

l iaóll'l"'"","r' b5l5 prnrederrl \ obdobi od l'l'2UlÓ Llo

ín a !uLo. r"""',ilrizatnl zpra''r b;la v1hotovena. dne

i0'2'z0lt,' Kun''olu inventumich 5oupisů l' ro/'\aho\')l11 uctuIn

i"ó'"s. óló.l's' 042.231" 321^ 33l' 336' 337' 342 a 378'

Ňentumi soupis r'najetku a

ffi,olouuné obdobi ,ok,' 2ol5 bŇ do knihy došlých

íill,^il;;"'ř;ši á.á*ot"r"tý"t' ruktur: 5 : 1 ]"2 
291-5

i''r" ""ií*e"" i"á'," 
rreulrrazená Í'aktuía ve výši i'l78'_ Kč'

ři"'a r'lř'"t aJ.'il na lozvahovém ťrčtu č' 321 _ Dodavatelé

ke steinému datu.

Knihl doŠl]ich fakttlr

Ia kontrolované období rol"' ,0TíÍyl" ,l" knih} odeslaných

l'aktur zapsáno celkem 6 odbergtelskjch fáLltlr' ktel'e b)lv

k 3l.12.2015 uhrazen

kniha odeslaných faktur

ffi9.'ntr"dii \"i1:
\)'\la\eI1o cclketll l5 pirjrnor!ch a \Ýdaio\)ch po\laonlcn

r]okladů v jedné číselné řadě'

ulti.*r'i, 'pi'*t"'n 
byly zkontíolovány pokladni doklady č'

1 - 35 za celé kontrolované období'

Pokladnídoklad

ř-" konllde byla pře,l]oŽena pďladni kni]''a úče .
Řlkladni knilra (deník
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tt"* i..'"a"nu *eně' Pok]adni krliha za měsíc leden aŽ září

2015. Zústatek 1jnančnich pťoslředkťl Pokladni knihy v obien]u

l '473.- Kč souhlasi k 30.9.2015 se slavenr lozvahového úč1u

č.2ó] - Pokladna a sc stavem na lozpočtové poloŽce 5]82 _

Posk!tnL]té zálohy v]astni pokladně'
Nulový zůsta1ek finančIrích prcrstiedků pokladni knih'Y soLll]lasí

k 3l'l2.20l5 s nulovýrr stave]n vykázanýn na syntetickém

účlu č' 261 - Pokladna ve výkaze Íozvaha a se staveN

rozpočtové poloŽky 5l82 - Poskyovarré zálohy \4astní

pokladtrě ve výkazu FlN 2- l2 M ke stejnému datu'

Denni pokladní linit ve výŠi l0.000. Kč staúovený ve vnilřní
sllěnljci č' vs 2/20l4 ze dne 20.1.20l4. rreb1'l

v kon1rolovar'rérn obdobi'překťočen'
r" to-ntl't. uyta pi.atožena lozvaha účetní jednoiky sestavená

k dátll 30.9.20l5 a 3l'12.20l5'
vyt't'ouy'n způsoben byly plověřeny souhrnDé Ílče1]]i doklady

za llrěsíc květen 2015 č.261003 a č' l10005. za měsíc záři
20l5 č' 26l00ó a č. l10009 a za měsic pl'osinec 2015

č 2610o9 a č. 1 1001 l.

(]četní doklad

Feer' F,lnnrku m5 7praco\aI]) LlČtoVJ ro7vrh Plalll) nr'' rokčtový rozvrh

rcontrolou .'1'kazu Fin 2 - 12 M, sestaveného k 30.9.20l5, který

se týká čeryáni rozpočtu. bylo zjiš1ěno. že v piíjnlové části byly
vytvořeny příjmy po konsolidaci ve výŠi 590.929.92.- Kč (tj'
p]něni k ťozpočttl schválenénru po změnách na 89.58 %) a ve

výdajové části bylo čerpání výdajů po konsolidaci ve \'ýši

55l.]98.07 Kč (tj' plněni k rozpočlu schválenému po z]Ičnách

na '7 4,42 Vo\ .

Kontlo]ou výkazu Fin 2 - |2 M. sestaÝeného k 31.12.2015'

který se týká čerpání rozpočtu. bylo Zjištěno' Že v piíjmové
části byly vytvořely přijmy po konsolidaci ýe výši
65D.'74'7,"]'7,- Kč (tj. plnění k Íozpoč1u schválené]nu po

změnách na 100.00 %) a ve výdaio\'é části bylo čeryáDi výdajů

po konsolidaci ve výši 656.344,59 Kč (tj. plnění k Iozpočtu

ichválenému po změnách na 88.62 %)' Výsledken
rozpočiového lrospodařeni svazku za lok 2015 byl schodek Ýe

íši 5.596'82 Kč.

Výkaz pro hodnoce]]i plnění
lozpočtu

Kor't olou u]ýkaru 
'i.ku 

a ztráty' sestaveného k 30.9.20l5. bylo
zjištěno" že výslerJkenr lrospodaření běŽného účetniho období
je ztráta ve výši l l0.958'l5 Kč'
Kontrolou výkazu zisku a ztráty, sestaveného k 3l.12.2015'
bylo ziištěno. Že výsledkenr hospodaieni běŽného účetního

období ie ztráta ve výši 81.947.82 Kč'

V}kaz zrsku c ztráty

x.g',t*".-'"x" 'sdíužení Klušné lror'y - západ'' proběhla u

okresniho ťlřadu Karlovy Var1 dne 9-6.1994 pod ev' čislerl
l6/1994. ve zl1ění upraveném dodatkem č. l. schváleným

valnou bronradou svazku dne 2-ll.l995- Právni postaverri

svazkr't vycházi z oS 4ó, odst. 2 pism. c) zákona l28/2000 sb',
o obcich. ve zněnipozdějšich předpisů.
Piedměle]n činnosti svazku ie podpora lozvoje inliastrukt

Sn1lou\'a o vývoŤeni
dobrovolných svazků obcí
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il,tŇ'líh"''r,"L" propagace kultull']ich. společenských

a sPortovnich aktivit v ťegionu'
Č'lel), dobrol'olného svazku obcíjsou města a obce AbeÍamy.
BoŽi Dať. Děpoltovice. Dalovice. Hájek. Homi Blatná.

H]'oziětín. .lenišov. .Iáclrynrov. Klásný Les. Lokel. Melkli]1'

Nová Role. Nové Hanrty. ost]'ov. otovice. Pemink. Potůčk}"

Sa<lov. Snrolné Pece, Šemnice q Velichov.

stanovy a os\'ědčeni o
registIaci dobIovolných
svazků obcí

í*Ňn-"ýl"'Ž"ll Krušlré holy _ západ'' projednány

u schváleny valnou hronradou svazku dne 2l.1l'2014. orgány
sdruŽeni jsotl l,alná htoma<la svazku' rada svazku a dozoťči

kon'!ise.

-ohnda 

o pr^.clení pr5cc lllavřetlá dne ]'l.]0l5 /a ťlČcleln

zplacování účel]lict\'i sYazku bez zpracováni mezd. Sjednaný

rozsah Dťáce stanove]r do výše maximálně l20 lrodil ročně'

Dd1ody o pro\'edeni práce

Snrloul'y a dalŠí rrratcriáIy k
přiiatý účeloÝým dotaciln

Felo*i rrci',uestiení dotace poskyt]1utá z ťozpočtll

Karlovarského kraje'odboru regionálniho rozvoje Ýe výši
240.000.- Kč na úIrradrr nzdových nákladů manaŽela svazku
''sJrtlŽcnl KluŠne hol'1 - západ''' Veieinupr5\ nI sInlou\ a Č- KK
U0059 2015 - 00 uzcvrenJ dne q J l0l5 sciulrrn

předpokládaných nákladů v roce 20l5 činí 324'000'- Kč'
Telnín závěťečného Ýyúčtování dotace stanoven

poskytovatelenl ý te]rninu do l0. prosince 20l5' Závěrečné

vyúčtování a vyhodnoceni rcalizace akce pŤed]oŽeDo

poskylovatcli d1re 9.l2.2015' Celkové náklady vyčisleny ve

výši 313.017.- Kč. Plocentní podíl přispěvku r'ra celkovýclr

n;kladech činil 75 7o' nevyčerpané prostředky ve výši 5'238'-

Kč vťácenv na účet poskytovatele dne 10'l2.2015.

Smlouvy o dilo v p.l'ta", t.'''t'ot.*ného obdobi sva7ck neuzavřel snlouvu
o dílo'
í_p-ten't*t,olovanéhoobdobísvazekneÍealizoval
\ eieil)ou Zakcllu l]lalého rozsahu'

Dokuňentace k veřejným
zakázkánr
Vnitřni předpjs a směrnice Ď-urouot'ri' .."azet obcí má zpracovaný soubor vnitřrich

sn1ěrnic v souladu platnou legislativou:
- č. vS 1/2014 Vnitřní směrnice o cestovnich náhradách;

- č' VS 2/2o14 Vnitini srněnrice o oběl]u účetnich dokladů:

- č. Vs 3/20]4 Podpisová oplávůěni. vzory' Iazitka:

č' Vs Kolnpetťncc - učťlnioperace'

Zápisy z jednání orgánů
dobrovolných svazků obcí

Vrcholnýrl' o.gán"nl je ''Valná hronrada svazku''' která je

tvořeDa 22 členskými obcemi' Dalšími orgány jsou

sedmičlenná ''Rada svazkll" a třičlenná ''Dozorči rada svazku"'

Jednání valné hlomady svazku se konalo ve dneclr l1'6'2015.
l8.9.2015 a 17'12.20]5. Přednrětenl těchto jedúári bylo

zejnréna schváleni závěrečDého účtu s\'azku za rok 2014 včetně

zprávy o výsle<Jku piezkounrá]i hospodaření. přiieti

ápravných opatření k chybá a nedostatkůD] uvedených ve

zprávě' schválenirn ťlčetni závěrky sestavené k 3l'l2.2014,
k;nrolou přiia1ých usneseni. schválením rozpočtových

opatřeDi. vystoupenín města Loket 7 č]enslví ve svazku'

vystoupenim Děsta Nová Role z čleNtví \'e svazku. Změnou

;kládací listiny M^S Krušné lrory. o.p.s.. rozpočtovýi]
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Jednání rady svazku se konalo ve dncch 2]'1'20l5' 20'3'20]5'

17.4.2015. 11.6.2015. 148.2015' 1892015 a 20 112015

Předllě1enr těchto .iednání b'Ylo zejn]éna schváleni řádÍ]ých

remrilťl ierlnáni r'acly svazku a val]ré h]'oňady svazku' výsledky

n.nue,lcné i,1venloiizace. likvidace nepolřebného lnaie1ku'

i\\touDellj sva/kU / \álodni sité /d|a\)clr l]lěCl' kollllola

piilallih usn.s.ni. inloImace L penálť \}lncišl)eln(l Kraj5kllll

iriaaem rarloualstello klaje. inlblmace k ploieklu "Výněna

zkušeností nezi MAS Plzerjského a Kařlovarského kraje""

prípra\ c ro,/poclu sva/ltl na lok ]0l6 a moniloro\ 'lťI /pr;\ c c'

i L oroicktu ''Bud.,ráni kc,paeity r regionu SKH'Z'''
]ťd;ini .lozorČi rad)'.e konalo clne l]'l']0l5' l8'5'lÚ]5

ťl'l"d"-"-* "bd"bí 
20r6 

"Ž 
20l9..'t"no\eníllr výše přispěvků

ná rok 20l6 a schváleníln rozPočtu svazku na lok 20l6'

a 31.8.2015.
Zp'ň pŤlrtÝ"h 

'úp,*I|y"h "p.tř"ní 
ke zprávě o \'ýsledkll

pi"rkounlini hospo<Jařeni svazku za lok 2014. ploledeného

iudiiorc,', b1lc pieZlUtllnavejIciIntl orgáIltl do lČťnr 
_ 

Jne

l7'o']Í)]5 ' Řozpótr"'i \ihled na obdohi ]0lb c/ ]0lo b}l

znrccorán r ''rrlaJu s i ] /ákona č' ]5l' ]00tl sh"

U rolpoČloV)cll pravidlech úzeInniCh lo/počlů' \e '/tleni
išich oředpisťl'

Zprávy o plněni pŤijatých
opatření (zák. 420/2004 sb..
320/2001 Sb., apod.)

Il. Zástupc€ dobrovolnóho sYazku obcí sdružení Krušné hory - západ prohlašuj€' že

v kontrolovaném období územní celek:

. netvořil peněŽní fondy"

r neprcvozovalpodnikatelskoučinnost'

. neni ,/ři7ovateleIn piispé\ lU\ e Urganizace'

. neuzaviel snrlouvu o sdruŽených plosÍŤedcích,

' nehospodařil a nenaklárlal s proslředky poskytnulými z Národniho fondu a s dalšimi

|,o.triaty r. 
'ut'.unlčí 

poskytnutýrni na základě meziúárodních smluv'

. nenakládal a nelrospodařil s majetkem státu,

. nezadal a neuskutečnil veřej|é zakázky malého rozsahu ({.l2 odst' 3 zákona

t.l:llzooo su.. o u"řeiných zakáZkách, ve zněni pozdějších piedpisů)'

i neÍučil za závazky tyzických a plávnických osob'

. ]]euzavřel zástavní snlouvu týkaiici se lnovitých a nenovitých věci ve prospěch

třetích osob.

. nezřídil věcné břen]eno k najotku územniho celku'

r neuzavřel s louÝu o přijeti nebo poskytnutí úvělu nebo zápůjčky' smlouvu

o |o.r.ynuti dotaoe a návr'átné Íinarrčni výpornoci' s]nlouvu o převzetí dluhu nebo

.učit"likél''o záuazku. snrlouvu o přistoupeni k zá\'azku a smlouvu o společnosti'

. nekoupil a anj neplodal ccnné papíťy' obligace' euskutečllil n1ajetkové vklady'
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B. zjišténí z konečného přezkoumání hospodaření

Při přezkoutnáni lrospodaření dobrovolného svazku obci Sdluženi KrLlšné holy - západ za rok

2015:

nebYlY ziištěnY chYbY a ncdostatky'

c' Ptnění opatřeni k odstranéni nedostatiů zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

nebvlv ziištěny méně závažné chYby a nedostatkv'

bylY ziištěny následuiící závažné nedostatky:

PoruŠený DrávDi Dr€dpis: Zákon č. ]50/2000 sb'' o Íozpočtových pravidlech úzenrních

rozpočtů. !e zDěni pozdéjšich předpisů

- S 12 octst- / - Rozpočet nebyl zpracován v tříděni podle rozpočtové skladby' kterpu

;tanovi Ministerstv; financi vyhláškou' (napřaveno)

- .ý 2 ot]st../ - Finančúi hospodařeni se neřídilo rozpočtovým výhledem' 1napraveno)

'q'*'ó;r!!*oc 
žár"" i' r:szooo sb'' o obcíclr' ve zněni pozdě'iších předpisů

- s Ás pirrr. i) -orgán svazku neíozhodl o převzetí ručitelského závazku' (napraveno)

b) Dři prvním dÍlčím přezkoumání za rok 2015

nebYlv ziištěnY chvbY a nedostatkv'

D' závěr

l. Při přezkoumání hospodaření dobřovolného svazku obcí sdružení Křušné hory -

západ za rok 20l5:

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv (s 10 gdst' 3 písm' a) zákona

č. 42012004 Sb.).
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II'UÍ'ozorněninapřipadnárizikadovozenánazáklarlězjištěnýchchybNnedostatků
1$ l0 odst.l pism. a1zákona č' 420/2004 Sb')

Při Ďřezkoumáni hospodaieni dobrovolného svazku obcí SdruŽení Kt'ušné hory - západ za

,tan'v rok se neuvádi zádná riziLa'

IlI. Podíl pohledávek a záÝazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného
'"' .":j.í '" "akovém 

majetku ri"em'iitro cettu r 'r1'l2'20|5 (s lo odst' 4 písm' b)

zákona č. 420/2004 sb')

a) podil pohledávek na Íozpočtu územního celku

b) podíl závazků na rozpočtu územního ce|ku

c) podíl zastaveného maj€tku na celkovém majetku územního celku

Velichov dne 14.3.2016

Za Krajský úřad Karlovarského kŤaje

....,,,-\\t.'.\
Petr Mlčúch \
kontrolor pověřenj řízením pŤezkoumáni
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KRÁJsKý.ÚŘAD
KARLOVARSKEHO KRAJE
|3} odbor fínanční

lng. Dra
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znrÁr a o r Ýsledku Diezkoumáni hospodaření se \ yholo\ uje ve d\ ou slejnopisech' přičemŽ se

í"LT.'řr"l''. 
''iíj"i 

)a'i"p"i "'.i""rr'" 
celku á druhý slejnopis se 7ak]ádá do přisluŠného

'.il "ť;ij;iJ 
útadu Karlávarského kmje' Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

oisahu1e u1;slea*y aitČích pÍezkounlání'

Úzenrni celek bere na vědomi, Že plovedené přezkoumáni hospodaŤení ho nezbavuje

odpovědnosti za správnost vykázaných výsledků'

S obsahenr zprávy o výsledku pŤezkoumání hospodařeni .dobÍovolného 
svazk_u obcí sdruŽení

Krušné hory - západ o počtu 9 stÍana byla seznámena a jeho stejnopts obdrzela

SDRUŽ0Ni KRU$E ÍloRY _áPAD
Klinov€cká 1407
363 0l Ost.ov
lč|49754866 '1,' ,1 "2"/ LDnel?).

. lng' MaÍkéta MoŤavcová, pŤedsedkyně svazku

L^" 
^

ozdělov íkRozdělovnik:
PřevzalSteinopis Počet výtisků

Ing' MaTkéta MolavcováI
Sdružení Krušné hory
- západ

2 I Karlovaíský kraj Petr Mlčúch


