Záv^re^ný ú^et za rok 2012
,
,
,
.,
SVAZEK OBCI STREDNIHO POOTAVI
Husovo nám ^stí 5, 387 11 Katovice, I^O 70520097

Z^statek BÚ k 1. 1. 2012 - K^ 3.885,55

P^íjmy

rozpo^et

skute^nost

úroky
p^ísp^vky /od obcí/
neinvesti ^ní dotace /od kraj ^/

233,46
342.495,675.000,-

233,46
342.495,675,000,-

1.017.728,46

CeIkem
Výdaje

rozpo^et

1.017.728,46

skute^nost

ostatní osobní výdaje
materiál
služby telekomunikací
služby zpracování dat

45.000,1.926,1.289,2.220,-

45.000,1.926,1.289,2.220,-

nákup ostatních služeb

64.378,-

64.378,-

872.139,2.217,-

872.139,2.217,-

opravy a udržování
služby pen^žních útvar^

Ce1ke m

989.169,-

989.169,-

Z^statek BÚ k 31. 12. 2012 - K^ 32.445,01

Zve ^ejn^no sou^asn^ na webových stránkách.
P^íloha: Výsledek p ^ezkumu hospoda ^ení za rok 2012
(www.strednipootavi.cz)

Vyv^šeno:

- 7-06- 2013
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Mestsky urad Strakonice
Doru ^eno: 07.06.2013
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Zpráva o výsledku p ^ezkoumání hospoda ^ení za rok 2012
Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí St ^edního Pootaví, I ^ 70520097

Díl^í p ^ezkoumánf hospoda ^enf se uskute^nilo ve dnech: 25.3.2013, 6.11.2012, na základ ^ zákona
^. 420/2004 Sb., o p ^ezkoumánf hospoda ^ení územních samosprávných celk ^ a dobrovolných svazk ^ obcí.

Díl^í p ^ezkoumání hospoda ^ení prob^ hlo v sídle územního celku:
Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí St^edního Pootaví, Husovo nám ^stí 5, 387 11

P ^ezkoumání vykonal:
kontrolor pov ^^ený ^ízením p ^ezkoumání

Ing. Eva Pártlová

Zástupce územního celku:
manažer svazku
p ^edseda
ú^etní

Bc. Ji ^ina Karasová
Ji^í Janus
Miluše Tlapáková

Katovice
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A. P ^EZKOUMANÉ PÍSEMNOSTI
P^i p^ezkoumání hospoda ^ení dobrovolného svazku obcl Svazek obcf St ^edního Pootav( za rok 2012 byly
p^ezkoumány následující písemnosti:
Druh písemnosti

Popis písemnosti

Zápisy z jednání orgán ^
dobrovolných svazk ^ obcí

Zápis ze zasedání Valné hromady SOSP ze dne 20. 6. 2012 - scl^válenl
záv^re^ného ú^tu a zprávy o hospoda ^ení SOSP za rok 2011
Zápis ze zasedání Valné hromady SOSP ze dne 23. 12. 2011 - schválení
rozpo^tu SOSP za rok 2012, schválení rozpo ^tového výhledu na období 2012
- 2015
na rok 2012 zve^ejn^n na ú^edních deskách všech 18-ti ^lenských obcí i v
elektronické podob^ od 2. 12. 2011 do 23. 12. 2011
na období 2012 - 2015 - schválen Valnou hromadou dne 23. 12. 2011
Stanovy Svazku obcí st^edního Pootaví platné od 14. 12. 2009 - celkem 18
^lenských obci
Faktura p^ijatá ^. FV1203501 ze dne 9. 5. 2012, dodavatel Alis spol. s r.o.,
ro^ní udržovací poplatek KEO, ^ástka 2.842,- K^, p^edpis faktury ú^. doklad ^.
12004 ze dne 12. 5. 2012, uhrazena dne 17. 5. 2012, výpis ^SOB ^. 2012/5
za obdob/ od 1. 5. 2012 do 31. 5. 2012, obrat ze dne 17. 5. 2012, ^ástka
2.842,- K^, ú^etní doklad ^. 5 ze dne 17. 5. 2012
ke dni 31. 10. 2012

Návrh rozpo^tu
Rozpo^tový výhled
Stanovy a osv^d ^ení o registraci
dobrovolných svazk ^ obcí
F=aktura

Výkaz pro hodnocení pln ^ ní
rozpo^tu
Rozpo^tová opat^ení
Smlouvy a další materiály k
p^ijatým ú ^elovým dotacím

^. 1 schváleno na Valné hromad^ svazku dne 23. 10. 2012
Smlouva o poskytnutí ú ^elové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jiho^eského kraje v roce 2012 ^.j.: SD/OREG/587/2012 ze dne 4. 10. 2012 ve
výši 600.000,- K^ na akci "Oprava a obnova památek a ve^ejných
prostranství", poskytována k užití do 31. 12. 2012.
Dota^ní dopis - smlouva SD/OREG/587/2012 - ze dne 9. 10. 2012 - oznámení
o poskytnutí neinvesti^ní dotace ve výši 600.000,- K^ (max. 70% z celkových
náklad^)
- p^íjem transferu ú^tovat na položku 4122, UZ 710
- výdej transferu ú^tovat na položku 5xxx, UZ 710
P^íjem dotace - výpis z BÚ vedeného u ^SOB ^. 2012/10 za obdobl od 1. 10.
2012 do 31. 10. 2012, obrat ze dne 15. 10. 2012, ^ástka 600.000,- K^, ú^etní
doklad ^. 10 ze dne 15. 10. 2012, pol. 4122, UZ 710.

^erpáni dotace:
- faktura došlá ^. 20120020 ze dne 5. 9. 2012, dle SOD ze dne 28. 8. 2012,
VP Krty - Hradec, ^ástka 31.439,- K^, p^edpis fa ú^. doklad ^. 12011 ze dne
26. 10. 2012, uhrazena dne 26. 10. 2012, výpis ^SOB ^. 2012/10, ú^etní
doklad ^. 10 ze dne 26. 10. 2012, §6409, pol. 5171, UZ 710
- faktura došlá ^. 20120022 ze dne 4. 10. 2012, dle SOD ze dne 27. 8. 2012,
VP Únice, ^ástka 72.000,- K^, p^edpis fa ú^. doklad ^. 12010 ze dne 5. 10.
2012, uhrazena dne 10. 10. 2012, výpis ^ SOB ^. 2012/10, ú^etní doklad ^. 10
ze dne 10. 10. 2012, §6409, pol. 5171, UZ 710
- faktura došlá ^. 2012032 ze dne 8. 10. 2012, Oprava vnitr". interiéru kaple sv.
Václava a úprava VP k.ú. Kozlov, ^ástka 52.662,- K^, p^edpis fa ú^. doklad ^.
12007 ze dne 8. 10. 2012, uhrazena dne 8. 10. 2012, výpis ^SOB ^. 2012/10,
ú^etní doklad ^. 10 ze dne 8. 10. 2012, §6409, pol. 5171, UZ 710
- faktura došlá ^. 25/2012 ze dne 9. 10. 2012, Úprava VP v obci Chráštovice,
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^ástka 60.000,- K^, p^edpis fa ri^. doklad ^. 12008 zo dno 10. 10. 2012,
uhrazena dne 15. 10. 2012, výpis ^SOB ^. 2012/10, ri^etnl doklad ^. 10 zo
dne 15. 10. 2012, §6409, pol. 5171, ^iistka 42.000,- K^ s UZ 710, ^ásfkti
18.000,- K^ bez ÚZ
- faktura došlá ^. 20120024 ze dne 8. 11. 2012, dlv SOD ze dna 27, 8. 2012,
VP Únice-Hubenov, ^ástka 168.000,- K^, p^edpis fa ci^. doklad ^. 12012 zca
dne 8. 11. 2012, uhrazena dne 19. 11. 2012, výpis ^SOB 4. 2012/11, ir ^c^fnl
doklad ^. 11 ze dne 19. 11. 2012, §6409, pol. 5171, ^ástka 96.000,- K^ 5 UZ
710, ^ástka 72.000,- K^ bez UZ
- faktura došlá ^. 12136 ze dne 14. 11. 2012, Oprava kapli ^ky sv. Jan^^
Nepomuckého Katovice, ^ástka 25.200,- K^, p^edpis fa ú^. doklad ^. 12013 ze
dne 14. 11. 2012, uhrazena dne 22. 11. 2012, výpis ^SOB ^. 2012/11, ú^etnl
doklad ^. 11 ze dne 22. 11. 2012, §6409, pol. 5171, UZ 710
- faktura došlá ^. 201210016 ze dne 14. 11. 2012, záme^nické práce na
oprav^ kapli^ky sv. Jana Nepomuckého, Katovice, ^ástka 15.000,- K^, p^edpis
fa ú^. doklad ^. 12014 ze dne 14. 11. 2012, uhrazena dne 22. 11. 2012,
^ástka 2.500,- K^, výpis ^SOB ^. 11, ú^etní doklad ^. 11 ze dne 22. 11. 2012,
§ 6409, pol. 5171 bez UZ, ^ástka 12.500 uhrazena dne 23.11. 2012, výpis
^SOB ^. 2012/11, ú^etnf doklad ^. 11 ze dne 23. 11. 2012, §6409, pol. 5171,
^ástka 2.800,- K^ s UZ 710
- faktura došlá ^. 2012067 ze dne 23. 11. 2012, dle SOD ze dne 29. 8. 2012,
úprava VP Dolní Po^í^í, ^ástka 60.000,- K^, p^edpis fa ú^. doklad ^. 12017 ze
dne 10. 12. 2012, uhrazena dne 10. 12. 2012, výpis ^SOB ^. 2012/12, ú^etní
doklad ^. 12 ze dne 10. 12. 2012, §6409, pol. 5171, ^ástka 42.000,- K^ s UZ
710, ^ástka 18.000,- K^ bez UZ
- faktura došlá ^. 13/2012 ze dne 21. 11. 2012, dle sadovnické úpravy v obci
Krejnice, ^ástka 40.000,- K^, p^edpis fa ú^. doklad ^. 12016 ze dne
10. 12. 2012, uhrazena dne 10. 12. 2012, výpis ^S08 ^. 2012/12, ú^etní
doklad ^. 12 ze dne 10. 12. 2012, §6409, pol. 5171, ^ástka 28.000,- K^ s UZ
710, ^ástka 12.000,- K^ bez UZ
- faktura došlá ^. 2012040 ze dne 28. 11. 2012, oprava vnit ^. interéru kaple sv.
Václava a úprava VP k.ú. Kozlov, ^ástka 130.338,- K^, p^edpis fa ir ^. doklad
^. 12018 ze dne 10. 12. 2012, uhrazena dne 10. 12. 2012, výpis ^SOB
^. 2012/12, ú^etní doklad ^. 12 ze dne 10. 12. 2012, §6409, pol. 5171, ^ástka
75.338,- K^ s UZ 710, ^ástka 55.000,- K^ bez UZ
- faktura došlá ^. 201267 ze dne 19. 11. 2012, dle smlouvy ze clno
21. 8. 2012, oprava pomniku na návsi Kalenice, ^ástka 58.000,- K^, pi`odpis f^r
ú^. doklad ^. 12015 ze dne10. 12. 2012, uhrazena dne 10. 12. 2012, výpis
^SOB ^. 2012/12, ú ^etnf doklad ^. 12 ze dne 10. 12. 2012, §6409, pol. 5171,
^ástka 40.000,- K^ s UZ 710, ^ástka 18.000,- bez UZ
- faktura došlá ^. 20120026 ze dne 4. 12. 2012, dle SOD ze dne 26. 8. 2012,
úprava VP - náves Krty-Hradec, ^ástka 42.000,- K^, p^edpis fa ú^. doklad ^.
12020 ze dne 10. 12. 2012, uhrazena dne 11. 12. 2012, výpis ^SOB ^.
2012/12, ú^etní doklad ^. 12 ze dne 11. 12. 2012, §6409, pol. 5171, ^ástka
10.561,- K^ s UZ 710, ^ástka 31.439,- K^ bez UZ
- faktura došlá ^. 2012096 ze dne 3. 12. 2012, oprava Boží muka ^erníkov,
^ástka 117.500,- K^, p^edpis fa ú^. doklad ^. 12019 ze dne 10. 12. 2012,
uhrazena dne 11. 12. 2012, výpis ^SOB ^. 2012/12, ú^etní doklad ^. 12 ze
dne 11. 12. 2012, §6409, pol. 5171, ^ástka 82.000,- K^ s UZ 710, ^ástka
35.500,- K^ bez UZ.
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Hlavní kniha
Záv^re ^ný ú^et

Výkaz zisku a ztráty
Schválený rozpo^et
Rozvaha
Výkaz pro hodnocení pln ^ ní
rozpo^tu
Rozvaha
P ^íloha rozvahy
Hlavní kniha

Výkaz zisku a ztráty
Rozpo ^tová opat^ení
Zápisy z jednání orgán ^
dobrovolných svazk ^ obcí

Inventurní soupis majetku a
závazk^

- Vyú^tování poskytnuté dotace z rozpo^tu Jlho^eského kraje v roce 2012 ze
dne 9. 1. 2013, neinvesti^ní náklady celkem 872.139,- K^, z toho vlastnl
náklady 272.139,- K^
- ú^etní doklad ^. 8 ze dne 31. 12. 2012, 374/672 - vyú^továnl
analytická p^edvaha za obdobl ^íjen/2012
za rok 2011 projednán na Valné hromad ^ svazku dne 20. 6. 2012, scl^válen!
záv^re^ného ú^tu a zprávy o hospoda ^ení SOSP za rok 2011 "bez výl^rad" bod 1)
- zve^ejn^n na ú^edních deskách všech 18-tí ^lenských obcí i v elektronické
podob^ v období od 31. 5. 2012 do 20. 6. 2012
ke dni 30. 9. 2012
na rok 2012 schválen na zasedání Valné hromady SOSP dne 23. 12. 2011
(bod 2), p^íjmy a výdaje ve výši 34.000,- K ^
ke dni 30. 9. 2012
ke dni 31. 12. 2012
ke dni 31. 12. 2012
ke dni 31. 12. 2012
analytická p ^edvaha za období prosinec/2012
ke dni 31. 12. 2012
Rozpo^tové opat^ení ^. 2 ze dne 11. 12. 2012 - schváleno na zasedání Valné
hromady SOSP dne 11. 12. 2012.
Zápis ze zasedání Valné hromady SOSP dne 11 12. 2012
- schválení rozpo ^tové zm^ny ^. 2
- složení inventariza ^ní komise k provedení inventarizace za rok 2012,
termíny provedení inventarizace
Inventurnf soupisy ú ^t^ 018, 019, 231.

B. ZJIŠT ^NÍ Z KONE ^NÉHO P ^EZKOUMÁNÍ
P^i p ^ezkoumání hospoda ^ení dobrovolného svazku obcí Svazek obcí St^edního Pootav( za rok 2012
nebyly zjišt^ny chyby a nedostatky uvedené v usfanovení § 10 odst. 3 písm. b) a pls ^n. c) z^ikona
^. 420/2004 Sb., v ^len ^ní dle p^edm ^tu p^ezkoumání (§ 2 odst 1, 2 zákona ^. 420/2004 Sb.).
§ 2 odst. 1 písm. a) pln ^ ní p^íjm^ a výdaj ^ rozpo^tu v^etn ^ pen ^žních operací, týkajících se rozpo^ tových
prost^edk^

§ 2 odst. 1 písm. b) finan ^ ní operace, týkající se tvorby a použití pen ^žních fond ^
DSO netvo^í pen ^žní fondy.
§ 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské ^innosti územního celku
DSO nevykonává podnikatelskou ^innost.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 ^eské Bud^jovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www,kraj-jihocesky.cz
Stránka 4 z 8

§ 2 odst. 1 písm. d) pen^žní operace, týkající se sdružených prost ^edk ^ vynakládaných na základ ^ smlouvy
mezi dv^ma a více územními celky, anebo na základ ^ smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými
osobami
DSO neú ^tuje o sdružených prost^edcích.
§ 2 odst. 1 písm. e) finan ^ ní operace, týkající se cizích zdroj ^ ve smyslu právních p ^edpis ^ o ú ^ etnictvf

§ 2 odst. 1 písm. f) hospoda ^ení a nakládání s prost ^edky poskytnutými z Národního fondu a s dalšimi
prost^edky ze zahrani^ í poskytnutými na základ ^ mezinárodních smluv
DSO neobdržel tyto prost^edky.
§ 2 odst. 1 písm. g) vyú ^tování a vypo ^ádání finan ^ních vztah ^ ke státnímu rozpo ^tu, k rozpo^t^m kraj ^ , k
rozpo^t^ m obcí, k jiným rozpo^t^m, ke státním fond ^m a k dalším osobám

§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospoda ^ení s majetkem ve vlastnictví územního celku

§ 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospoda ^ení s majetkem státu, s nímž hospoda ^í územní celek
DSO s majetkem státu nehospoda^í.
§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskute ^^ování ve ^ejných zakázek, s výjimkou úkon ^ a postup ^
p ^ezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního p ^edpisu

§ 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazk ^ a nakládání s nimi

§ 2 odst. 2 písm. e) ru ^ení za závazky fyzických a právnických osob
DSO neru^í za tyto závazky.
§ 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých v ^cí ve prosp ^ch t^etích osob
DSO nemá zastavený majetek ve prosp ^ch t^etích osob.
§ 2 odst. 2 písm. g) z ^izovaní v^cných b ^emen k majetku územního celku
DSO nez^izuje v^cná b^emena.
P ^edseda dobrovolného svazku obcí prohlašuje, že v kontrolovaném období dobrovolný svazek obcf
nehospoda ^il s majetkem státu;
neru ^ il svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob;
nezastavil movitý a nemovitý majetek;
neuzav ^el smlouvy týkající se p^evodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji, sm ^ nnou
smlouvu, darovacf smlouvu, smlouvu o bezúplatném p ^evodu nebo smlouvu o výp ^j^ce;
neuzav ^el smlouvu o p^ijetí nebo poskytnutí úv^ru nebo p ^j^ky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o p ^evzetí
dfuhu nebo ru ^itelského závazku, smlouvu o p ^istoupení k závazku a smlouvu o sdružení;
nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace;
neuskute^ nil majetkové vklady;
zadával pouze ve ^ejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zákona ^. 137/2006 Sb., ve zn ^ ní pozd ^jších
p ^edpis ^ ).
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Byly zjišt^ny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatk^ uvedených v§ 10 odst. 3 zákona
^ . 420/2004 Sb, pod písmenem cJ, které jsou uvedeny dále v ^len ^ní dle p^edm ^tu p^ezkoumání (§ 2
odst. 1, 2 zákona ^. 420/2004 Sb.).
§ 2 odst. 2 písm. h) ú ^etnictví vedené územním celkem
Územní celek nedodržel postupy ú ^tování transfer ^ .

Vyú^tování poskytnuté dotace z rozpo ^tu .liho^eského kraje v roce 2012 ( neinvesti ^ní dotacc ve výši
600.000,- K^ na akci "Oprava a obnova památek a ve ^ejných prostranství",dle dota^ ního clopisu kc
smlouv^ ^ j. SD/OREG/587/2012) bylo vyhotoveno dne 9. 1. 2013.
Dotace byla vyú^ tována dne 31. 12. 2012 - ú ^etní doklad ^ . 8 ze dne 31. 12. 2012 (374/672).
V návaznosti na p^edložené vyú^tování ze dne 9. 1. 2013 m ^ lo být ú^továno k 31. 12. 2012 388/672. ^ ÚS
701 - 708 ( § 36 odst. 1 zákona o ú ^etnictví), ^ ÚS 703
Územní celek neprovedl inventarizaci iiných aktiv a Íiných pasiv v ^etn ^ skute^ností ú^tovaných v knize
podrozvahových ú ^t^ .
Nebyla doložena inventarizace oprávkových ú ^t^ 078 a 088 ke dni 31. 12. 2012. Zákon ^ . 563/1991 Sb., o
ú^etnictví, ve zn ^ní pozd ^jších p ^edpis ^ , § 30 odst. 12
C.ZÁV ^ R

I. PLN ^ NÍ OPAT^ ENÍ K ODSTRAN ^NÍ NEDOSTATKÚ ZJIŠT ^NÝCH
a) p ^i p^ezkoumání hospoda ^ení dobrovolného svazku obcí za p ^edchozí roky
Nebyly ziišt^ny chyby a nedostatky.

b) p^i díl^ím p ^ezkoumání hospoda ^ení dobrovolného svazku obcí
Byly ziišt^ny následuiící závažné chyby a nedostatky.
§ 2 odst. 1 písm. a) pln ^ ní p ^íjm ^ a výdaj ^ rozpo^tu v ^etn ^ pen ^žních operací, týkajících se rozpo ^tovýcl^
prost^edk^
zákon ^. 250/2000 Sb., o rozpo^tových pravidlech územních rozpo^t^ , ve zn ^ní pozd ^jších p ^edpis^ , § 3J odst. 1
Svazek obcí nehospoda ^il podle svého rozpo^tu.

Dle výkazu pro hodnocení pln^ní rozpo ^tu FIN 2-12M k 31. 10. 2012 byly p ^ckn^^cny vý^la.jr
schváleného rozpo ^tu a to na položce 5169, kde byl schválený rozpo ^et 6.000,- K^, skute^nosl k^i 1. IO.
2012 je 18.942,- K^ .
NAPRAVENO (dne: 31.12.2012)
Kontrolou výkazu pro hodnocení pln ^ní rozpo^tu FIN 2-12M ke dni 31. 12. 2012 nebylo zjišt^ no p^ekro^en!
výdajových položek schváleného a upraveného rozpo ^tu.
Rozpo^tové opat^ení ^. 2 ze dne 11. 12. 2012 - schvá/eno na zasedání Valné hromady SOSP dne 11. 12. 2012.
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II^ P^ I P^EZKOUMÁNÍ HOSPODA^ENÍ ZA ROK 2012
Byly zjišt^ny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatk^ uvedených pod pfsm. c). (§ 90 odst. 3
písm, b) zákona ^. 420/2004 Sb.]

III. NEBYLA ZJIŠT ^NA RIZIKA DLE § 10 ODST. 4 PÍSM. A) ZÁKONA Ú. 420/2004 Sb.

IV. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZK ^ NA ROZPO ^TU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO
MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNfHO CELKU
a) podíl pohledávek na rozpo ^tu územního celku
b) podíl závazk ^ na rozpo^tu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%
0%
0,00 %

Svazek obcí St^edního Pootavi, dne 25. b ^ezna 2013
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Ing. Eva Pártlová
kontrolor pov^^ený ^fzenfm p^ezkoumánf

/

. t7i,^?^OLiK^`

^7J53R^3iEr3! C°JCÍ

Y' ^írr^ího .^?aúiran^^ ^852l2
^?'^! 76 ^:eské Sud ^jo^+i^:e

{^š^^

........ .. . . ^.. r^í, ^^^^
.. ................................
.....,....

podpis a razítko

Tato zpráva o výsledku p ^ezkoumání je návrhem zprávy o výsledku p ^ezkoumání hospoda ^ení, ktery" obsahuje
i výsledky kone ^ného díl^ího p^ezkoumání. Kone^ným zn ^ním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí Ih ^ty
stanovené v§ 6 odst. 3 písm. I) zákona ^. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi
pov^^enému ^izením p ^ezkoumání na adresu uvedenou v zápatí.

S obsahem zprávy z p ^ezkoumání hospoda ^ení o po^tu 8 stran byl seznámen dne 25.3.2013 a jeho stejnopis
^islo 2 obdržel dne 25.3.2013.

,^ ^,^1°
8vazek obcí st ^ edního Pootaví
Husovo nám ^stí 5, 387 11 KATOVICE
................•..•r `r• ..•^^•9E^f397••
(i^

Ji ^í Janus
p^edseda

'
-
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Rozd^lovník:
Stejnopis

Po^et výtisk ^

P ^edáno

P^evzal

1

1x

Krajský ú ^ad - Jiho^eský kraj

Ing. Eva Pártlová
kontrolor pov^^ený ^ízením p^ezkoumáni

2

1x

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí
St^edního Pootaví

Ji^i Janus
p^edseda

Upozorn ^ ní:
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona ^. 420/2004 Sb., povinen p ^ijmout opat ^ení
k náprav^ chyb a nedostatk^ uvedených v této zpráv^ o výsledku p ^ezkoumání hospoda ^ení a podat o tom
písemnou informaci p ^íslušnému p ^ezkoumávajícímu orgánu, tj. Krajský ú ^ad - Jiho^eského kraje, Ekonomický
odbor - odd ^ lení p ^ezkumu a metodiky hospoda ^ení obcí, a to nejpozd^ji do 15 dn ^ po projednání této zprávy
spolu se záv^ re^ným ú ^tem v orgánech územního celku.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona ^. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést Ih ^tu, ve které podá p ^ íslušnému p ^ezkoumávajícímu orgánu
písemnou zprávu o pln ^ní p ^ijatých opat^ení a v této Ih ^t^ p^íslušnému p ^ezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.
Za nespln ^ní t^ chto povinností Ize uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona
^. 420/2004 Sb. po ^ádkové pokuty až do výše 50 000 K ^ v jednom p^ípad ^ .

-
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