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Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kutnohorsko byl založen zakladatelskou smlouvou ze
dne 31.7.2002 za účelem vytvoření vzájemné spolupráce a pomoci při řešení otázek společného
zájmu obcí mikroregionu Kutnohorska.
Svazek obcí, jehož sídlem je Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, je tvořen
obcemi: Město Kutná Hora, Městys Nové Dvory, Obec Církvice, Obec Svatý Mikuláš
a Obec Hlízov.
Nejvyšším orgánem svazku je rada svazku, která se skládá ze zástupců členů svazku tj. obcí.
Každá obec deleguje jednoho svého zástupce na období 4 let.
Složení rady svazku:
předseda ing. Josefa Viktora, místostarosta Města Kutná Hora
místopředseda Jiří Volenec, starosta Obce Církvice
člen Vanda Vöröšová, starostka Městyse Nové Dvory
člen MVDr. Antonín Škarka, starosta Obce Hlízov
člen ing. Martina Suková, starostka Obce Svatý Mikuláš
Činnost svazku
V roce 2013 svazek obcí vstoupil do občanského sdružení Místní akční skupina Lípa pro
venkov, z.s.. se sídlem ve Zbraslavicích. Obce svazku očekávají od tohoto členství spolupráci
nejen mezi obcemi, ale i podnikateli a sdruženími, předávání a získávání informací a možnost
čerpání dotací prostřednictvím MAS. Svazek obcí poskytl MAS na rok 2015 členský příspěvek
v celkové výši 119 065 Kč, který dle stanov občanského sdružení činil 5 Kč na obyvatele obce.
Členský příspěvek obcí do svazku obcí na provoz činil dle stanov svazku 2 Kč na obyvatele
obce. V roce 2015 se podařilo některým obcím svazku získat prostřednictvím MAS dotace na
rozvoj svých obcí.
Svazek obcí v uplynulém roce spolupracoval s realizátory projektu „Prohlubování meziobecní
spolupráce“. Probíhaly diskuze o budoucím směřování svazku obcí ve vztahu k výstupům
projektu meziobecní spolupráce.
V souvislosti s přípravou návrhu nové cyklostezky podél řeky Vrchlice až k Velkému rybníku,
který připravuje Město Kutná Hora, zvažují obce svazku možnost propojení této cyklostezky
mezi regiony jednotlivých obcí, což by přispělo mj. ke zvýšení návštěvnosti památek v regionu.
Schválený rozpočet
Rozpočet svazku na rok 2015 schválila rada DSO Mikroregion Kutnohorsko na svém jednání
dne 19.12.2014. Celkové příjmy na rok 2015 byly schváleny ve výši 166 336,- Kč, celkové
výdaje ve výši 196 336,- Kč, financování ve výši předpokládaného zůstatku nevyčerpaných
finančních prostředků k 31. 12. 2014 ve výši 30 000 ,- Kč.
Upravený rozpočet
V průběhu roku byla na jednání rady DSO Mikroregion Kutnohorsko schválena jedna změna
rozpočtu, která se týkala úpravy výše členských příspěvků obcí na rok 2015 dle skutečného
počtu obyvatel.
Skutečnost
Skutečně dosažené příjmy DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2015 činily 165 698,47 Kč
(plnění na 99,85 % upraveného rozpočtu), výdaje byly čerpány ve výši 132 100,78 Kč (plnění na
67,42 % upraveného rozpočtu). Rozdíl příjmů a výdajů představuje financování –zvýšení stavu
bankovního účtu k 31.12.2015 oproti stavu na počátku roku 2015 o 33 597,69 Kč.
DSO Mikroregion Kutnohorsko v roce 2015 nepřijal žádnou dotaci ze státního rozpočtu ani od
krajského úřadu a nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.
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Plnění rozpočtu DSO k 31.12.2015
celkem

A) Příjmy
Druh
příjmů
a) Daňové příjmy
b) Nedaňové příjmy
c) Kapitálové příjmy
d) Přijaté dotace

Rozpočet v Kč
Skutečnost v Kč % plnění k rozpočtu
schválený
upravený
k 31.12.2015
schvál. upraven.
0
0
0
0
0
300,00
300,00
51,47
17,16
17,16
0
0
0
0
0
166 036,00
165 647,00 165 647,00
99,77
100,00

Celkem

166 336,00

165 947,00

165 698,47

99,62

99,85

B) Výdaje
Druh
výdajů
a) provozní výdaje
b) investiční výdaje

Rozpočet v Kč
Skutečnost v Kč % plnění k rozpočtu
schválený
upravený
k 31.12.2015
schvál. upraven.
196 336,00
195 947,00 132 100,78
67,28
67,42
0
0
0
0
0

Celkem

196 336,00

C) Financování
Financování
Změna stavu na bank.účtu

Celkem

195 947,00

132 100,78

67,28

67,42

Rozpočet v Kč
Skutečnost v Kč % plnění k rozpočtu
schválený
upravený
k 31.12.2015
schvál. upraven.
30 000,00
30 000,00 - 33 597,69
30 000,00
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30 000,00 -

33 597,69

Příjmy - podrobné členění
Nedaňové příjmy
Druh
příjmů
OdPa 6310 finanční operace

Rozpočet v Kč
schválený
upravený

Pol 2141 přijaté úroky z bankovního účtu

300,00
300,00

Celkem
Přijaté dotace
Přijaté neinvestiční
členské příspěvky od obcí Pol 4121
Město Kutná Hora

Skutečnost v Kč % plnění k rozpočtu
k 31.12.2015
schvál. upraven.

300,00
300,00

51,47
51,47

17,16
17,16

17,16
17,16

Rozpočet v Kč
Skutečnost v Kč % plnění k rozpočtu
schválený
upravený
k 31.12.2015
schvál. upraven.
142 000,00
141 407,00 141 407,00
99,58
100,00

z toho příspěvek MAS 101 745 Kč, svazku 39 662 Kč

Obec Církvice

8 575,00

8 601,00

8 601,00

100,30

100,00

3 852,00

3 852,00

101,90

100,00

5 940,00

5 940,00

100,34

100,00

5 847,00

5 847,00

101,49

100,00

165 647,00

165 647,00

99,76

100,00

z toho příspěvek MAS 6 155 Kč, svazku 2 446 Kč

Obec Hlízov

3 780,00

z toho příspěvek MAS 2 740 Kč, svazku 1 112 Kč

Městys Nové Dvory

5 920,00

z toho příspěvek MAS 4 250 Kč, svazku 1 690Kč

Obec Sv. Mikuláš

5 761,00

z toho příspěvek MAS 4 175 Kč, svazku 1 672 Kč

Celkem

166 036,00

Výdaje - podrobné členění
Provozní a investiční výdaje
Provozní a investiční výdaje
odvětvové a druhové třídění

Rozpočet v Kč
schválený
upravený

Skutečnost v Kč % plnění k rozpočtu
k 31.12.2015
schvál. upraven.

Provozní výdaje
OdPa 3639 - kom.sl.,územní rozvoj
Pol 5021 - OOV - odměny dle dohod
Pol 5139 - nákup materiálu
Pol 5222 - příspěvky MAS Lípa pro venkov z.s.
Pol. 5362 - Platby daní z úroků
Pol.5901 - Nespecifikované rezervy

OdPa 6310 - výdaje fin. operací
Pol 5163 - poplatky z bankovního účtu

Celkem provozní výdaje

Investiční výdaje
Celkem výdaje

195 036,00
12 000,00
400,00
120 260,00
50,00
62 326,00
1 300,00
1 300,00
196 336,00

194 647,00
12 000,00
400,00
119 065,00
50,00
63 132,00
1 300,00
1 300,00
195 947,00

131 074,78
12 000,00
0
119 065,00
9,78
0
1 026,00
1 026,00
132 100,78

67,20
100,00
0
99,00
19,60
0
78,90
78,90
67,30

67,30
100,00
0
100,00
19,60
0
78,90
78,90
67,40

0,00
196 336,00

0,00
195 947,00

0,00
132 100,78

67,30

67,40

Financování
Financování
Financování
Pol 8115 - změna stavu na
bankovním účtu - zvýšení

Rozpočet v Kč
schválený
upravený
30 000,00
30 000,00

Skutečnost v Kč % plnění k rozpočtu
k 31.12.2015
schvál. upraven.

30 000,00 30 000,00 3

33 597,69
33 597,69

ROZVAHA
celkový přehled majetku, pohledávek a závazků
účet

Text

Stav k 1.1.2015

Stav k 31.12.2015 Korekce

AKTIVA

Netto

Brutto

1. Dlouhodobý majetek

195 320,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

18

0,00

8 400,00

8 400,00

185 552,00
0,00

Dlouhodobý hmotný majetek - stavby

21

195 320,00

293 000,00

107 448,00

185 552,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

42

2. Finanční majetek
Základní běžný účet

231

Úhrn aktiv

301 400,00

Stav k 31.12.2015

115 848,00

0,00

0,00

35 842,47

69 440,16

69 440,16

-

35 842,47

69 440,16

69 440,16

231 162,47

370 840,16

115 848,00

254 992,16

PASIVA
1. Vlastní kapitál

228 162,47

251 992,16

251 992,16

Jmění

401

290 364,74

290 364,74

290 364,74

Dotace na pořízení dlouhodob. majetku

403

133 280,00

126 608,00

126 608,00

Oceňovací rozdíly při změně metody

406

-76 776,00

-76 776,00

-76 776,00

Výsledek hospodaření běžného úč.období

493

-69 091,69

30 501,69

30 501,69

Nerozdělený zisk minulých let

432

-49 614,58

-118 706,27

-118 706,27

3 000,00

3 000,00

2. Cizí zdroje
Závazky vůči zaměstnancům

331

2 550,00

2 550,00

Ostatní přímé daně - závazky

342

450,00

450,00

Úhrn pasiv

3 000,00

231 162,47

254 992,16

2 550,00
450,00
254 992,16

Rozpis položek rozvahy - stav k 31. 12. 2015 :

netto

1A. Dlouhodobý majetek
účet
a) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
18
Programové vybavení na zpracování účetnictví a rozpočtu FENIX
Korekce-dooprávkoování dlouh.nehm.maj.
78

185 552,00
0,00

b) Dlouhodobý hmotný majetek-stavby
Cyklotrasy mikroregionu Kutnohorska
Korekce-dooprávkování staveb

21

185 552,00

81

-107 448,00

231

69 440,16
69 440,16

2A. Finanční majetek
Zůstatek na běžném účtu u ČS ,a.s. KH
1P. Vlastní kapitál

-8 400,00

251 992,16

a) Jmění
401
Fond dlouhodobého majetku k 1.1.2010
Účetní výsledek hospodaření kumulovaný z minulých let k 1.1.2010
Saldo výdajů a nákladů k 1.1.2010
b) Dotace KÚ na pořízení cyklotras v r.2004
403
Odepsání poměrné části dotace - odpisy
403
c) Oceňovací rozd.-oprávky dlouh.nehm.maj.
406
d) Výsledek hospodaření za rok 2015 -zisk
493
e) Výsledek hospodaření předch. úč. období
432
2P. Cizí zdroje
a) Závazky vůči zaměstnancům
331
Předpis odměny za IV. Q 2015 dle dohody o provedení práce-účetní
b) Ostatní přímé daně - závazky
342
Předpis odvodu FÚ daně z příjmu z dohody o provedení práce za IV.Q 2015
Závěrečný účet zpracovala: Ing. Lenka Kotenová - účetní svazku obcí
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290 364,74
201 654,00
91 710,74
-3 000,00
200 000,00
-73 392,00
-76 776,00
30 501,69
-118 706,27
3 000,00
2 550,00
2 550,00
450,00

Zborovska 11
150 21 Praha 5
Stejnop is c. 2
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Zpniva

0

vysledku prezkoumani hospodareni

DSO MIKROREGIO N .KUTNOHORSKO
Ie: 75030764

za rok2015
Prezkoumani hospodareni DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2015 bylo zaMjeno doe
3. 8. 2015 dorucenim oznameni 0 zahajeni prezko urn ani bospodareni zaslam!ho
prezkoumavajfcim organem.

Pfezkoumani se uskutecnilo ve dnech:
• 9. 5. 2016
• 2. 10.2015
na z<ikJade zAkona C. 420/2004 Sb. o 0 prezkournavanf hospodareni uzemnich amospravnych
celku a dobrovolnych svazkti obci, ve zneni pozdejsich pfedpisll a v soulad u se zAkonem
C. 255/2 012 Sb. o 0 kontrole (kontrolnf fad).
Prezkoumavane obdobi 1. I. 2015 - 31. 12. 2015.

Pfczkoumani probehlo v sidle DSO:

Havlickovo nam. 552
28401 MU Kutna Hora

Prezkoumaoi vykonali:
- kontrolor povereny fizenim prezkownitni:
- kontrolori:

JiH Cernovsky
Jng. Helena Francova

Zastupci D80:

lng. Josef Viktora - predseda
lng. Lenka Kotenova - hlavni ucetni
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Povereni k pr zkoumani podle § 5 odst. 1 zakona C. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zakona
C. 25 5/20 12 Sb., vse ve zneni pozdejsich predpisii, vydala ved u i Odboru konlroly dne
17.8.2015 na zaIdade povereni reditele Krajskeho uiadu Stiedoceskeho kraje ze dne 2.4.2 015.

Pfedmetem prezkoumani jsou dIe u t. § 2 zitko C. 420/2004 b. ve zneni pozdejsich
predpisu lldaje 0 rocnim hospodaferu uzemniho celku, tvolid soucast zaverecneho uctu podl
zakona C. 250/2 000 Sb., ve znen! pozdejsich predpisu, a to:
- pineni prfjmll a vydaju rozpoctu vcetne penemich operaci tykajicich se rozpoctovych
prostredkU,
fi nancni operace, tykajici se tvorby a pouziti penemich fondu
mildady a vynosy podnikateiske cinnos6 uzemniho celku,
peoezni operace tykaj ici se sdruienyeh prosti dku vynakladanych na ziklade Sml OlI VY
mezi dvema nebo vice uzemnimi celky, ane bo na zeiklade mlouvy s jinymi
pnl.vnick)rmi nebo fyziek)rmi 0 obami,
financni operace rykajici se cizich zdroju ve smyslll pravnieh ptedpisu 0 ucetnictvi,
hospodaj" eni a nakhidini s prostiedky po kytnu1ymi z Narodniho fondu a s daISimi
prostredky ze ZahraniCI poskytnurymi na zaklade mezi narodnich smluv,
vyUctovani a vypohidani frn8l1cnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraj u.
k rozpoctum obel k jinym rozpoCtum, ke statnim foodum a k dalSirn oso bam.
nakladani a hospodaieru s majetkem ve vlastnictvi llzemnfho celku,
nakladani a hospodafeni s majetkem starn, s n1m2 hospodaii uzemni eel k,
zadavani a uskuteciiovani vefejllych zakazek, s vYjimkou ukonu a postupu
prezkoumanych organem dohJedu podle zv!astniho pravniho predpisu.
stay pohledc'!vek a zelvazku a naklidaru s nimi
rllceni za zavazky fyzicky-eb a pravnickych osob,
zastavovanf movirych a nemovityeh veei ve prospech ttetich osob,
zrizovani vecny-eh bremen k majetku tlzemniho celku.
ucetnietvi vedene uzemnim celkem.
Prezkoll mani hospodaieni bylo proved no vyberovym zpusobem s ohledem na vyzllamn st
jednotlivyeh skutecnosti podle predmetu a obsahu prezkoumfUli. Ph po uzovani jedn tlivych
pnivnich ukonu se vychazi ze zneni pravnich predpi ti platnych ke dni uskutecnelll tohoto
Ukonu.
Podle ustanovelli § 2 odst. 3 zakona c. 420/2004 Sb. nebyly predmetcm pfezkoumani udaj .
na ktere se vztahllje povinnost mlcenlivosti podle d nov ' ho radu.
Posledni kontrolni ukon byl ucineo dnem predanf zpnivy 0 vysledku prezkollmani:
9. 5. 20 16.
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A. P;ezkoumane pisemnosti
RozpoCtovy vyhJed
• na rok 2015 - 2017 schvaleny radou DSO dne 19.12.2014
Nlivrh rozpoctu
• na rok 2015, zverejneny v clenskych obcfch v zakonem slanovenem tenninu
Schvaleny rozpocet
• na rok 2015 schvaleny radou D 0 19.12.2014
Rozpoctova opatreni
• c.) schvalene radou DSO dne 17.12.20 15
Zaverecny ((eet
• za rok 20 14, projednim a schvaIen radou DSO dne 19.6.20 15 s vyjadrenim
"bez vyhrad", zverej n ny v clenskych obcich v zakonem stanovenem terminu
• Ucetni zaverka za rok 2014 chvalem'l radou D ~ 0 cine 19.6.201 5
Vykaz pro hodnoceni plnenl rozpoctu
• k 31 .8.2015 ze dne 10.9.2015
• k31.12.20 15zedne26.1.2016
Vykaz zisku a ztraty
• k 31.8.2015 ze dne 10.9.2015
• k 3 1.12.2015 ze dne 7.2.2016
Rozvaha
• k 3 1.8.2015 ze dne 10.9.2015
• k 31.12.201 5 ze dne 7.2. 2016
PHIoha rozvaby
• k 30.6.201 5 ze dne 15 .7.2015
• k 31.12.2015 ze dne 7.2.2016
Uctovy rozvrh
• platny pro ucetni roku 2015
Hlavni kniha
• hlavni kniha za obdobi 12/2015 ze dne 7.2.2016
• analyticka predvaha za obdobi 12/2015 ze dne 26.1.2016
Kniha doslych flJ ktur
• k 31.7.2015, k 31.12.201 5
Kniha odeslanycb faktur
• k 31.7.20 15, k 31.12.2015
Faktura
• dodavatelska c.: 150100023
• odberatelska c.: 40201 506 - 40201510
Bankovni vYpis
• beZneho uctu CS 444486339/0800 C. 4 - 8, 12
Ucetni doklad
• opis ucetnfch dokladll c.: 10022 - 10051 70004, 90000
Mzdova agenda
• zaobdo i 01 - 05 /2015
mlouvy a dalSi materhiIy k poskytnutjm ucelovym dotacim
• Smlo uva 0 cienskem pfispevku na financovani cinnosti zapsam!ho spol ku, uzavremi dne
12.6.2015 s pfijemcem pri pevku - Lipa pro venkov z.s. Zbraslavi ce
Dobody 0 provedeni prace
• ze dne 1.1.2015 na prace so uvisejici s financnim ho podarenim a vedenim ucetnictvi
DSO
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SmJouvy ostatDi
• Smlouva 0 clenskern pi'ispevku na [manc Van! CirulOSti zap am~ho spolku, uzavreml dn
12.6.2015 s prijerncem prispevku - Lipapro venkov z.s. Zbraslavice
Zapisy z jedmioi orgaDu dobrovolnych svazku obci
• Zapis z j dnanl rady DSO "Mikroregion Kutnoborsko" konanilio dne: 19.12.201 4,
20.1.2015 , 19.6.2015, 17.12.2015 - nepr zkoumcivano, pouiito pouze podpurne
• Zapis z jedmiui kontrolni komi 'e D. 0 "Mikroregion Kutnohorsko " konaneho due
26.6.2015 - neprezkournavano, pouiito pouze podpiirne

V kontrolovanern obdobi DSO Mikroregion Kutnobor ko. die prohlasenf predsedy DSO
neuzavrel smlouvu kupnf srnennou, darovaci 11 'jenml. pachtovni, srnlotlvll 0 vypujcce, ani
jinou srnlollvu 0 nabyti a prey du majetku vc tue smlouvy 0 nakladaru s vecnymi pnivy,
neho podaril s rnajetkem st{ltu, neruCiI svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnictcych
osob a to ani v pfipadech taxativne vyjrnenovanych v ~ 38 dst. 3 zAkona 0 obcich. nezastavil
movit)i a nernovit)i majetek, nellzavrel smlouvu 0 prijeti a poskytnuti uveru nebo zapujcky,
smlouvu 0 pfijeti dotace, ' rnlouvll 0 prevzeti dluhu, 0 prevzeti ruCitelskeho zAvazku,
o pristollpeni k zavazku a srnlouvu 0 sdruZeui, smlouvu 0 spolecnosti a poskytovani
majetkovych bodnot podle smlouvy 0 sdruzeni jehoz je DSO spolecnikem, nekollpil ani
neprodala cenne papiry, obligace, nevydal komunalni dluhopi y, neziidi l ani nezruSil
pi'ispevkovou organizaci a organizacni slotkll nezaloZil ani nezrusila pnivnickou osobu,
neuskutecnil majetkove vklady do pnlvnickych osob neprovozoval ho podarsko u
(podnikatelskou) cinnost. uskutecnil pouze verejne zakcizky maleho rozsahll (§ 12 odst. 3
zak. C. 137/2006 b.).
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B. Zjisteni z piezkoumani
Pfi prezkoumani hospodai'eni DSO Mikroregion Kutnohorsko:

Nebyly zjisteny chyby a nedostatky.

c. Plneni opatieni k odstraneni nedostatku zjistenych:
a) pN dilcim prezkoumanl
Ncbyly zj isteny chyby a nedostatky.

b) pfi prezkoumani hospodareni za predchozi roky
Ncbyly zjisteny chyby a ncdostatky.

5

DJ Zaver
Ph prezkoumani hospodai'eni DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2015 pod \ § 2 a ~ 3
zakona c. 420/2004 b., ve znenf pozdejsich pfedpisu

Nebyly zjisteoy cbyby a nedostatky.
(§ 10 odst. 3 pismo a) zakona C. 42012004 Sb.)

Upozoroeoi oa rizika dJe § 10 odst. 4 pismo a) zak003 C. 420/2004 b., v platncm zoenj:
Neuvadi se.

Podily die § 10 odst. 4 pismo b) zakona

c. 420/2004 Sb., v platnem zncni:

a) podil pohledavek na r zpoctu lizemniho celku

0,00 %

b) podil zavazkU na rozpoctu uzemniho celku

1,81 %

c) podil zastaveneho maj etku na celkov ' m majetku llZemnfho celku

0,00 %

Komentar:
Celkovy objem dlouhodobych pohledavek cini 0,00 Kc.
Celkovy obj em dlouhodobych zavazkll cini 0,00 Kc.

DSO Mikroregion Kutnohorsko 9.5.201 6
K.RAISKY URAD

@

STREOOCESKEHO KRAJE
Odbor kODtroly

Podpisy kontrolorii:

150 21 PWD S, ZborovsU 11

J

C.... ...... .........
..... ...... ~. . ./ . ... .... ..... .

lift Cernov ky

konrrOl0'?t',?; rum rezkoumani

lng. Helena Francova
kontrolorka

Tato zprava

0

vysledku prezkoumani:

- je l1avrhem zpnivy 0 vysledku pfezkou manl hospodai'eni, pficemz ko necnym znenim zpravy
se stava okarnzik m marm!ho uplynuLl lhiity slanovene v § 6 odst. I pismo d) zakona
C. 420/2004 Sb., k podan i pisemneho stanoviska kontrolorovi poverencm u rizenfm
pi'ezkoum ani

6

- ke zjistenim uvedenYm v tomto nilVThli je motno p dat pisemn
tanovisko ve lh ute
do 15 dnu ode cine predcini navrhu zpnivy, a to kontrolorovi poverenemu fizenim
prezkown fmi na adresu: Kraj sky urad Stt doceskeho laaje. Odbor ko ntroly, Zb rovska 11,
150 21 Praha 5
- tento mivrh zpnivy 0 rysl dku prezkouman! ho podareni obsahujc i vysledky konecn 'ho
dilCiho pI' zkoumfmi
- se vyh tovuje ve dvou stejnopisech, pficemz se tej nopis c. 2 predava statlltamim u z3stupci
pfezkoumavaneho subjektu a stej nopis c. 1 se na zaklada do p fisl u ~ n ' ho spisu tizenUliho c lku
eden 'ho Odborem kontroly Krajskeho ufadu Sltedocesk ' ho kraje.

S obsah m zpni y 0 vysledku prezk umani hospodaf'eni D 0 Mikroregion Kutnoborsko
o poctu 7 tran byl sezmlm en a stejnopis c. 2 prevzal, p. lng. Josef Viktora, predseda DSO.
MIKROR OION KUTNOHORSKO
svazek obcl
Havlll!kovo nam 552
284 24 Kutna Hora
IC' 75030764

lng. Josef Viktora
predseda DSO

!b kf,f71tdneV.9.5.2016
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Poznamka :
Uzemni celek je ve smysl ll ust. § 13 odst. 1 pismo b) mona c. 420/2004 Sb., povi nen
prijmout opatr ni k miprave cbyb a nedo tatku uvedenych v teto zpnive 0
ysledku
prezkoumani hospodareni a podat 0 tom pisemn u infonnaci prislusn ' mu prezko umavajicim u
orgimu - Krajsky urad tredoces t ho kraje, Od bor kontroly Zborovska I I. 150 2 1 Praha 5
a to nej p ozd '~i do 15 dnu po proj edm'mi teto zpravy spolu se zaverecnym uct In v org<l nech
uzemniho eel ku .

liz mni

eel k je dale ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 2 zikona C. 4 20/2004 b .. pov inen
v informacich pod le ustanoveni § 13 odst. 1 pismo b) tehoz zikona uvest Ihihu, ve kten! poda
pfislusnemu pfezkournavaj icimll organu pisemnou zpnivu 0 p lneni prijatych opatfenf a v let
Ihute prislusnemu prezkoumavaj fcimu organu uv dcnou zpnivu zaslat.

Nesplnenim techto povinnosti se uzemni celek dopusti spravnfho d .liktu podle ustan oven i
§ 14 odst. 1 pismo b) a c) zakona C. 420/2004 Sb. a za to se uloz i L\Z mniho celku podle
ustanoveni § 14 odst. 2 zilkona C. 4201_004 Sb. pokula do vyse Kc 50.000,-.
RozdClovnik:

Stejoopis

Pocet vjtiskU

Pr edan o

1

1x

Krajsky l'1i'ad
SITed e keho kraje

2

1x

D 0 Mikroregion
Kutnoh o~ko

7

Prevzal
Ji i'i

C rnovsky

lng. Jose t Viktora

