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Přtukoumání se uskutečnil* v* dneeh; fif"lti'2fil]
35.3.Ž0l4

na zrikladě zakona Č. 420/2004 Sh'. tr přezkournáváni lrospodařctlí úzelrtttích satnosprá,..,rrých
relkťr a dotrrovnlnýr:h svarkŮ nlrcí.

M í*tn pr*vtd*mi př*xkonmán il

#hecuí úřad Mikr-nr*gion Jieera

Fř*nkoumr{n Í vyknn nl kon trolo r povd řtný sÍeenÍm přtzkoum* ní:

llrg. Jitka Havelková

Ptlv&řgní k přezkoumáni liosp*daření ve stn-vslu $ 5 zákona t pťenk*umávárrí lruspodařeni
l'ydal Mgr" &en* Havlík. ředitel Krajskéh* uťadu Liberer:kúhu krajo"

Při př*rkoumánÍ by|i přítornni;

In5 P*ťr Lelek - předseda dobrgv*lnólro svank* tlbci

firaj*ký tiřgd Lib*rechsh* kruj* 
."

l}Jt}tfut}lls|*'{il lt0l-ilrgrm}'l{l ,"lJU,í8$ j]Ó'lll{'lll[ , ^,í}('}'{s.$}"lh4dd
*"m*illiitkn,lrgvr'lknttÍtthtxi|ltr.gc"lrxrr''ilnq1'ílxel'|ť: ?{iítl}l5í}t.$lť l;{ltulvlÍnx

odbor kontroly

f,prr{va n výsledkrl přezkoumánÍ hospod*řgní
dobrovolný svauek obcí Mikroregion Jizena, IČl ?0226342
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l}'&tt!Í ji klhťrslol c'$hbl'ku



PřuImět *řqnk*nmr{nÍl

Př*dnrětem přomkoumánÍ hnspnel*}ení jsou úda-je uvedenr$ v $ E rxlst. 1 n 2 zák*na
420naa4 Sb.. Dle r( ó trdst. 3 písrn. b) zri_kona je přczkounriirri hosptrdaření pror'ridĚno
výběrtrvýrn způsobcnr s ohledenl na význitmnost jr:dnotlivých skutcc*nosii podle picdnrc'tu u

obsalru přeirk*umiiní' Při ptlsuxování jtdn*tlilých prr&vlť*l"l ůktrnů g$ 1,yehání fr$ ánění
pravních předpisťr plutlrých kc tllri uskutečnČni ttrhotn ůkonu.

^{. Př*Elro umand. píserrrnosfi

při přexkotrmání lruspodařeni dn}rrCIv*lnéhtl l;vn*ku oh*í Mikroregion Jiu*ril byly
piezkoumánr náslcdu.iicí píscrnnosti :

Závěrtčrrý účet

Jláv$rečný riůetDobrovoln*ho sva:;rkuabnj na rok 2t}12 hyl projednán a schvi{lgn rra rasol:lá*ť
valné lrromady dne 23.5.20l3 včctnr.š l-prál'y o prezkournl.iní hospodaření svazku za rok 20I2 s
vyjádřerrím''bez výhrad".
Návrh zavěre*ndhrr úČtu byl zveřejlrěn u vŠech čIenských obcí v **rrlndu s $ 3$" cálrona Č.
25012CI00 Sb. vc znení pozdejsích predpisů a obsahovat náIeŽittlsti r.-vplývajici z $ l7. záJ<ona
č' 250l'2000 Sb. r'platném znč'ní.

Roupu#ťovs opatř*ní

DSo provedlo a scltválilo v kontrnlor'aném období tři rozpočtová opatření v strttludu sr-'

znsnim $ l s v odgt' 4 zákona č. 250/2000 Sb' n rnmpo{tovyclr pravidl*ch-uzenrníElr celků"

RozpoČtuvé opatřťni Č.l bylo schválcno dne l8.8'20l 3.
Roz.počtot é opatření č.2 byltr schválcno dnc 30. l 0.20l 3.
RoxptrČtovd opetřgní Č.3 hyltl nchválena dne 3CI. l0.30l 3.

Du vývrrje rozprtČtu se rtrzpočttlvé změttv prunrítly lakttr:

příjmy
*clrválcný rnnpo#*t 77fi strs.-

výd*je ťinancuváuí
?7Ů s(}il,- Ů

1' r*lep*čt*vá změn* 9* 56?,-
2. rozpočteivá zrněna .t44 734.-
}' rnr-p*Čt*vá rmsrrg 85 ss4.'-

440 í4?"-
.144 ?34,-
s5 884"-

341 Sfi{}*-

t)

t)

uprar'ený rnrpoČet ss$ Í*il'- l ;4l rŮil"- 34l 9*Ů--

N*tlostatky v prornitnrrtí schválgrshr: ruzpočtového nplrtřnrrí do výkaeu řin2-l2 h{ k datu
3t.I3-?s13 nehyly zjištěny. přijaté rcrapn[tr:vd *pirtřenÍ by!* do výkuxu prnmÍlnut*r ve
schvál ených trodnotách.
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Rorpcrčtový lryhtgtl

D*hrovolný xvar:sk Ůbci dlr: ustanrrv*ní $ 3 zákons }50/2#ilil Sb' předložil áktl'ální
rorpoětový výlrted na tlMnhi ?ŮI3 * 2sl4. Rozpďtový 1,ýhled hyl schvólrn členskr:u gclrůzi

svarku dne 2"l2.2010 usrrcffním Č. l5/e'

Kr'antilikace rnnpočtor'.Éh* výhledu je nttsle'rluiicí {v tis. KČ}:

Rok
20t 3
EŮl4

I}říjnry Výdnje
500 tis. KČ 5{J(l tis. KČ
450 tis. Kč 45* tis. KČ

ltredik*c rorpoč.t*vÉho výhlcdu jn kvantifikov*na jnk* přebylkttvá. R*álné ručnÍ r*npočty stl
liši o přiiaté dotační prostředhy.
Novfi byl schvltleir rozpočttrvý výhled na tlhdrltrí 2014 - 2Ul6 čl$nskou schůuí svar-ku dne

22. il .2012.

$ithvtilcný rorpočet

ltnzprrčet l}ubrovolndh* sr'azku olrei rra rok 20l3 *cliv&lila vglirá hr*rmada l2.l?.20l2 jnkr:

vyrovnaný. rozpoČet byl schválen v rtlzsnltu rveřcjnr.rnchu nárrltu v těcltto hodnotách pÍíjmú u
vÝtlajů.

Pňjnry celkem 270 50().- Kč
Výdaje celkem 27Ú 5Ů0._ Kť.
Rozpočtovaná výŠ* přijmri n vý'dajů suhváltrréhir ror"ptlčtu byla shncln$ 5 r,ykánanou

skutečnosti vc výkaze Fin 2-l2 M.

Návrh rozpočtu

Návrh rnr4očtu byl připravnn n navď.en jnk* vyrovnaný.
Návrh ruzp**tu byl zveřejn&n na ťrřední desce obci od l.I 1 .?0l2 d* 2?.l l '3() l 3 a

*lektr$nicky na wchových xtr*nkáclr trbcí r.pŮscbem. umtrŽňujicirn d;ílkor'ý přístup l' souladu
s $ I l zákona 2${}i2Ů0Ů $b-" n mzpnČtur,ýclr pravidlech riagmni$h r*epnčr,ů v platnénr znění"
ve výši:
PrÍjmy 27s 5{)*,- Kč
Výdaje Í70 50fi-- K*"

Fříloha rozvah1"

Kontrgl* byla přcďlnŽena Přílnha rozvahy k }l.l?-2fil3' jednntlivé pcrl**ky v přílnn* navanují
na hodnoty uvedené v Rozvaze.

Účtovj'rozvrh

Kotrtrole bi'l předloŽen účtový roz.rrh pro rok 30l-i.
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Výlnaa zisku a ztráty

$$io př*illtl*,il výkaz zisku n ztráty s*xt*v*rrý k datu 3l.l2.2CII3' z rrč}rn* vyplývá- žtl
nevyk*nává Žádnou htrxp*d*.řsktru {inn*sl n vykazuje nr[xlrltlurjící huspr:dář*kÉ vtri5;*o11*',

Náklady celkcrn l l48 4Ii')'50
Výtrorry cslk*m l 4l l s73'38
Výsledek hnsprrclaťení 7*3 183'8$
(uvtd*ný výsledek je sh*dný s údaj*nr ve výkaze r*rvaha - ťrčet č' 4q3 - VýxlmÍ*k
ho*podař*ní h**ného účgtníhn *bdobí).

výk*r pro h**nnc*ní pln$ni r*rpostu

Llegtni jednotk*rr byly Epr'n*tlván3' měxí*ní výknxy liin ! - l2 h{ pro hŮdil$il*ni n plnsní
rmrptrčtu. uani* schválenÉhtt rozpočtu. rorptlČtu po změnách * výslr*etku pťÍinrťr n výdnjťl
odpovidaly rldaiťrm v účttnictví n byly př'eďm&t*m jednání a richvalnvťtní valnd hr*nrrrcly'

ntlrv. rozpoČ'nt upl"óv" roi:pučtt *kutečrrnst pndil
PřÍjnn;." pn
kr:nsolirln*i 270 50s-- 89s tr trŮ,- 879 3trs'3s $7,79 }t
Výdaje po
k$nsnlidnci 27{}5*#,- l24t l$$,- I l4l ltl3,50 91,91 {ilr

Finsnn*vání il 34l 9s0,- ?,ňl 3*?'}4 lt

Htrnpcldařeni xe kontrolovanl4 obdohí skončilrl gch*Jk*nr ve výsi 26l }67'14 KŮ'

Bunkovď výpi*

Kor:troior.r byly nvčřeny stevy ťl{.tťr podle b*nk*vn{ch výpisti' K datu 3l't2'?0t3 v1,kazovilly
torrttl zůstatek:

l6}}sp937lff30tr l85 4ťi6.4s Kč
94_ó6l946li07l0 398,58 KČ

*clkenr l85 sss-t}ťi Kč.
Vý$e uvedený xťlmmtek bankovnÍ*h ričtů byl shodný s údaji r'e výkarech lřin 2-l? M (Í'" s0l0)
a rozvaha 1úČct Č' 23l ).

KnÍhn *ú*xlenýnh fnktur

Kniha vystavených xhktur je pařixCIvána v ruční p*rl*hě a nn keintrol*varrd obdrrbí bylo
vystevŮnť} celkenr 4} ťakfur. F'aktury byl;"'řádn& eaŮČtrrvňny, ď*klady ohsahovaly předepsané
rráleŽitosti. dle zákolra č. 563/9l Sb.. o účetnictví ncbyl3l rjištěny rredostatky.

InventurnÍ soupi* mnjrtku n nivnrků

Inventarifre{* majetku b5,la provedČnrr n$ xáklad& *$nesení vurlné hr*rnnd1' ee rtne 3#'lCI'30l3.
Dnturn uahájení $raickÉ a doklador'é lnvgntarizace bylo st{{ll(}v*n$ rÍne, l'l2'2013 x u*onČeni
dnsm l5-l.řt}l4" lnventarieac\ní a likvidačni kontise hyln jmen*vsna dng 3ť}.10.2013 fi
proskolenÁ dne 1 1.l3'2$} 3.
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K ittvgntariy"nr:I tná l)li() v5,Jiracttvitt'ln vniliní sntčnrirl" kt*rťr j* v1*;lruttrvánt r,snttlrudn s

Vyh|áškou č. ]7ill2ill 1 sh"'
K*ntmle byl prÍ*dložen ;rltin i*ven{ur' kt*ry irlrsaitílvill irilrnlfinfi$rilln prill;i. nknlnilik ralilricní
a uk*llriení invetltarizacc' činnrrsti kurxisí a dittunt. k* ktur*jnl* lrudr: ;rt'*r'*cicna invr*ntarin**tl'
Ohsůlrenr plťrnrr byi5' i sr:r"n*nr3"' invtnturnfclr strupisťr^ kt*r* buq}rrm s*st;tvttvťtny"

fii*t*né sl*rov nra-ietku k rlatu 31.1:'3{}l2 ur'edend v inro*irtun}iclr snupis*clr nnrrltlirsí $* $tlt\'\"

irverlenými v ťiČetnictvÍ, vr: výkazu r*zvtlrit a ptrdxtxvnirnvď evirlerrgi. Invunt*rir.nČní r*irilil1'
nelryly ajistsn1'' l'}ndpisov* 1,Zory invtntariza*rrí ir likr.idační ktrntise hvl1' pí*dl**r.:rr1'.

Invgntarizační zpráv* byla r'1,prn*nr'ána rlne l3"l.:{}l4' fihsahrrvlllrt lČt-}.;xrpis rnrri*tl,iu. vý$i
inr,*ntnriuačnich rr"lzclílir- r-|ututn ;ralrajrlrrí ir ukrrnč*ní inr'*nlury * 5r*dpisr:rvi riirlralltv
t:dpnr'čdnÝch trsttb.

Knihn ďrr'{lý*h f*ktur

Knih* ťaktur přijal1.ch .ic vlldctta v ruŮní poclnbl n zn kuntnrluvand ťrbcl$hÍ hylo přijert* a

zttiČtuvánu r:tlktrn 16 laktirr. Knih* -j*: struČasrrů tukd pr:uŽ'íl'ťlnn k *vir|*nci xi{v*xkii'
Kuntrr:lotl hyl* tji*tělr*r" t* Íirktur'v'ixnrr plircen3' V* Íipliltllilliti'

Rulvaha

Díi$ pr'*dlitfiI výka;r l{"tzr'a}ra
*ktlteČn*gti.

hiluncr: k ] l . l].2{) l ]. ktcrý t,llsirhtl.iu l\'l'(' zli$ilirtllrí

- mnj*t*k *bc*
!.itl&lťr nktivn 1'ykn;ru"ií *b.i*nr v nettfi h*ltlnntě l l 5fi3 3#t]-38 KŮ. t.1 iiČtu $rrrlxrý dlrrrrlr*rl*bý
til*hffit'tllý rr'lni*t*k iů*rlt ills/ hyla pr*vetletrn k*r*kttl ve vý*i 302 l)E5.- K*. Přcr,áŽntl Čťtst

ntňlýrh nktii' př*ds{irvujr.- tičct fill- Íitavhy v* r'ť$i Iil 755 }i]2']s KČ.

$itnnuv.v n oslfiďčrlní * rtrgi*ťrati tltlbr*vulných r*v$rl*ii tbci

K*ntrclle h1*13" piedloŽ*tt5' stanovv lvlikrtrregi*nu "}iEera rt dne ?Í.4.:0il:" vČeurč ro**clr

d*drttků a sclrtť:itsně s dirnýnii stan*vumi hy'lrr předlnř.*ní usr'črřčení rr rcgisll'it*i sr'it*ku tthtcí"

Registrací hylu sr'airku přiclčtr*nt} !ť] 70E2s34Ž. stuintl',-n v plnďnr riltxthu l,'1,mr:xuií

kampetenČtrí prnvidla svlrzku a 'i*drrtrtlivý'ch oh*í,
5.3.:0l3 h1'lschválen clcrrlltttk Č' 5 - sclrr,állsnitlrgiirrrr pro sulrr,*lr:r,tini ťr*ctnix*r'Ěrk-r,'

smlouvu * vytvoř'*n{ ďtrhrovulnýth svazkŮi rrhtÍ

ff*br*v*lnj' svnxok *hcí Mikr*regitx .lin*rn b3.'l aalnŽurl pndN* g4ti n* $53 x*lli*rrn Č'

l2sl?*(}il$ib' SírJlenr svar_ku jr: ube*ní úřnrl l'fí*tvice'

limlouvy osÍntnÍ

K*ntr*tre bvln přeellclŽsna Man*útni sm}*tlva sepsatlá nn pttrad*nskou *"innttst k pr$sťíifftl
rrbn*vy vťnknv* v MR' Ji:l*ra.
tJvgdcnlr nrandútní sntlnuv* h;,_la s*psúna dle $ 56fi" (-}hrhtrciníhtr r_áktlrrťkr'r č. 5l3lltgl !ih. i,
platnénr xnůrti.
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l}*hotly o prncovní činm$stÍ

Mikr*rcgitrn z& kuntrulrlvanú nbd*lhi neuravřgl *iiclnuu deihndu o prnc*vní činn**li.

sohody o prnv*d*ní prr{ce

KnntrnlE h'vly př*dloženy Í ďoh*rdy * plr*vedaní prácc scpsand en rnk 2il} },
PřcdloŽenr.{ dohodv byly scpsárrv v strulrrdu s uslanovenínti 5\ ?5 rr $ 77. Zrikuniku prácc Č.

2r2i]006 Sb. v platnénl zněttí.

0okumsntac* k v*řejným zak*nk$m

Kontrole byltl přeclloŽentr t'ýLrercrvé řír"gní na akci ''{)sirx*ní ntlr,*ho v*ř*jnéhcr *sv*tlení.
vý*:čna lnmp et instalace ntlvého rozlrlasu'' pro:
l) PříŠovice Vo + rozhlas
Ž} 0hrneenice
3i $vijanský fi*ed vo
4) Svijan*ký Ůjeed rnelrlas.
ťelkem se přihlásiln 5 Íjrenr na nrznď etapy, kritéricmr *tnn, hyiy vybr*ny $'to ÍŤnrry:

l ) BIMONT s.r'o,, Líbtrec s nabidk$v$u cmrrtru 2fi4 520"- Kč b*ia DP!{
2) Jaronrir Mastnik. Turnov s nabídkovou cr:nt}u (l0 020'_ Kt' bcz Dl'l I

3} a a] Fr*nti*ek lloftman. Bakov n..|' s nnbídkovou c*lltlu 25 ?$g,- K* n 24 3$5"- KČ bez
DPH.
$epsany smlouvy n dii*::
_ s tirmrru BIMONT s,r.tr.. Libcrec. č' smlouvy ?l lflt3 Ee dn* ?4.l0.3#l} na lástku 2s4 52Ů.*

Kč + DPH
- s Jar*mir Mnstník a$ dne 15"}*.}()l3 na částku sCI fi'?().- K* + DPH
- s Frnnti$ek Hoffmnn ze dne 2?'l0'2013 nn Částky 25 799._ Kč belr DPH a ?4 3s5"- KČ bee
DPH.

ZápÍsy z jetlnání orgánú dobrovolných svazků obcí

Kontrole byly p'řttlloženy zápisy e valnď hromady ze dne l2"l2.3slŽ.24.t., 5.3.. 23.5.. ls.8. a
30. 10.30 r 3.

$chvólení ričrtní rávěrky

Úcemí zr{věrku $ť$raYenou k í( 3l'i?'2fil2 schválilo ÍilrrwmáŽdění xástuprlŮ *tne 5"}'?il13"
Stanovv dobrovolného svazktt obcí ohsahují uslantrvení n schvalnr"ání rtrčtrí ťrčetní závěrk1
slrromáŽděnínr záslupců.

fi ' tlýsleďelr přeríro umá n Í

I}ťi přenhounráni htlspoctařeni dubrtivolného xvsf,ku nb*í Mikr*rcgir:n Jizsla

ff g 
''''''''''''''''vtv !,iišt$t}v gllybv * ntdgstatky-
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G" Íiívr6r

I. Plnčmí opatření h rrd*trxnění ngdu*ťatků zjištřnýth

a) glři přezkoumrtni hospodařcní územnÍho celku ira předchozi roky

Neb"v*l"v rji$tňmy thyhy n ncdo*tntky.

h) při dít#ímr př*ek*nmámí

Ntbyly uji$Íěny chyby * ntdottaÍky"

lI- při př*ukrum*ním hnsp*ďnření dnhrovolnéha svnnku obrí Mikr*r*gion Jinern xn rok
t{rr3

NcbYlYJnti$třllv cbr,}'v n,m,rdostntkv {$ICI odst.3 ni$m, p}erikofig č.42{l/2{}il4 sh.)

ilL rři přerknumúnim h*sptldnřcní dobrovolnóho svazkrl obcí {VtikroÍsgion Jizera xx
rpk ŽŮl3

Nebyla zjištčrrn rizika dlc |i t{l odst. 4 písm. a) aákona č' 420/2{}l}4 sb.

xV. Pomsrnv{ nkazattl* uji$tsnó při př*rlcoumáni hnrpodnř*nÍ:

a} podíl pohledávek na rozp*čtt"t ťtxrlmníhn gelku ".'".'.. .".'""."......,' í] 1{'

b) podil gávnnků na rozpačttr tlzcmního retku .".''..' .. Ů %
*) po*líl x*starleného majetku na celkovÉm rrrajetku územnih* oelku '.'".'".... 0 %

Lihsrgo, dnu 4.4-tfi14

Za Kra.iský úřad Libcrcckého krajc

Ing. Jitlca Havelkqrv*

kotllrrrhlr Frr Čfcrrj přczktluttiiinítrt
Jxlďpiri k*ntrrr lrrr* p*v*f*n*hu pÍ*tko unrrin i nr

Předseďa dobrovCIl"nsh* svazku *hcí Mikr*rcgimn Jirpra lng' Putr Letr*k prr:hlašnjn' Že podln
$ 6 *dnt. ? pism. e} xákona tr přczkournávaní lr<rspo,daření pcrskytl prmvclivé a ťrplns intbrrnacs
o přsdmótu pť*mknumání a u okolnosteetl vztahujícíclr sc k němu ff převnnl dln $ 6 oďst. 3
pitm' k} n&vrh epráry u výslerlku přtxlruumr{ní.

lng" Petr Lel*k

l 
|fud*dďpřcd"s*tt kvna g{yft tr("t & b:t i t {'}N 

"' 
I m ilffl.jk" ulu*u n' o

dobr*volný svw*k til|rr;ť

'on.'- 
-ná1r;4ťl] 4ťr f f i &*v i r"u

r'nť gvaz-ku



ll'oedřlnvník;

Ste inonis Počet vr'tiskťr Přerlr{nn Př*vr*l

I I h{ikrarcgi*n Jieera lng" Fcír l""elek

J I Libur*uký kraj lng' Jitka Hfir'elkovú

l}oučeni
Tatrt rpráva o t'ýsl*dku hnsptldgř*nÍ j* návrlrtnr mpráv;r * v;í'*l*dk* př*nkournr{ní
h**poďrrřonÍ, přičcmř k*ncťným n*ňmÍm xprr{vy r*t r*tl{vri nkum*iktnr rnnrmúho rrplynutí
lhůf}', stanov*n{ v $ ú oď*ť" 3 pÍsm' |J xltkorra 4tí}/f;(}t}* $h'

Úremní celek mů** rltr Jt} prn*tlvnittt rlrrii rld předúmÍ návrhu irprÁvot o vf'xl*rlkrr
přcrk*umánÍ brlxp*d*řnní p*r|m{ ;lís*mnú *tumtrvisk* k n*vrhu npr*vy tl l'p'sledkm
přerkoumání hotrpoďaření v n+uladu s $ s ndst. 3 píxm' l} erikrln* tl Jlřeektrunrr{ur{ní
h*upnrluřenÍ.

$tannvisktl xašlt: ťrx*lntrri cglck n* *rir*srt Krajskéhn úřadu
k*ntrtli y, k nrklinr kontrrr l nru povČř*rrdhu řixr: ním přr:xknunt ťrni.

h4[I{ltil$il|("il [{'}Í*l J fiitI')Rli
*rtlrrrru*liriý''lvltittk tihl:í

Přištrviu* st}, {63 4s l}ťí{tlviuu.

lng' P*fu' I'''*iek [ť:tl: :ll ?? 63 47

picdscdu''př*d*cdk1'ni sr' nr-h u

' I X ,l1\'i \ ":rr- l' l,

" " " ' " f ' \' í lir } i r t .

l,tritk.r ttlrrrrrtt il lrtt1i1riq pr'&Jrc*il Frťd\ť\lloJ ll(' i\,l/Lt,

t"íz*nrrrí celek"ie p*vinen p*ttle $ 13 *rlst. 1 písnr. b) zňk*na (} přL-Zk()ttl}rur'ání ltos;xrclnřeníclo
l5 dnů ptr pr*jednaní aprár'3'spnlu se závěrečnýnr Ůťtenl v $rgánsťh iiremníhtl cclk* poilat
pťscmntru itilbrnraci tl přijetí ŮpatřťJtli k rráprnvl uh3'b a lredost;ltků' uved*ný'clr v{: f,}}rávč"

vČttrtě ilroedení lhůt1'. vr"'kterd ptrdó písenrntlu nprilvu rr pln*ní přiintý-ch *patÍení {n tr J *dst' ?
nákonn u píczkoumúváni h*speidnření}"

V* lhťrtri ur,*dend územninl celkenr v pisemrrť inÍi:rmaci mslanc krajskdmLr ťrřadu je rixentttí
ctlek pr:vinrgn p$dlť $ l3 tidxl. ] aákrrna n pťexkoulnávání h*spudařnní zuslat pí$i*tllfitxl
ilpfftvl'l n pllrčni přijatý'ch opalř*rii.

ohě výse uvcdgnÚ pisentlttrs{i ;ašle úxenrrri *rlek na aclre*u Krlrjskéhn úřut{u t-ihcr*tk*lrtr
kraj*, odhoru ktnrr*ly. k rukám konťrol*m por,ěřtndhn řÍxeninr př*zkounrtirri'

Za ncsplrt*ni těchttr pnvinncrsti lzg rrltrŽit ťtnr*nrrrín:n ctlku dlrl ustanfivťní $ l-{ písnr. lJ" g}.a
h} rákona č" 420/?{iŮ4 sh.. ptlřťrclkrrrld pokttly rl* d* výš* 5{) il0CI g6 1, jedntrm pŤipadě.

Libeluckélrn kr;l.ie" tr*iburu
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