
Wr$$l,g*dbor kon{roly

Č. j'' t.t<-ot l4/l4lVav

f;PRÁv'q'
o výsleďku přeEkoumfrnÍ hosputlwřumi

dobrovotného svnnku ohni MikrorwgÍon JÍnurnu lČtunxus4tn xn
rok 20f4.

Přezkoumiání hospodař*ní dnbravolnóho svanku crbcí Mikruregion Jizera za rok Žiltr4 V0
smyslu ustanovcní $ 53 zákona č. 12s/200Ů $b., * otrdcho ve znění pcradějších předpisťr"
č. 24812*0Ů $b', o p*dpoře regionálního rorvoje" ve ;rnňní pozdějšich přodpisri a v souladu s*
zákorrern č,.42a/?.aa4 Sb., o přezkoumávání hospodmřoní územních snnrosprávnýuh celkťl
a dobrovolných svazků obcí, ve znční pondějších předpisů, bylr: aah*'ibno doručeníln
oznámení o zahríjeni přenkoumríní hospodďeď dne 15" 10' 20t4.

Přezkoumané období od 1.1 .2Ů14 ďa 3x.12.Ža]M.

l" Dílčí přezkounrrání bylo vTkoniíno v sídle dobrovolného svazku dne 70. l l. 2014.
2. Konečné přezkournání bylo vykclnáno v sídle rJobrnvotrného svazku dna lg. Ž. 2015"

Přezkournárrí vykonatr :

Ing' Scrňa Vavrušková, kontrolor pověřený přezkoumi{ním'

Povčřerrí k výkonu přezkoumání podle $ 5 zakona č. 4}aftCIf}4 sb.. ve znění pozdějšícřl
př*dpisů a $ 4 zákona č. 25512012 sb', ve zněni pozdějších předpisů, vydal Mgr. Řené
Havlík, ředitel }fuajskéhei uřadu Libercckóho kraje, pfid ě.j.: LK-0ť14/14Nav dne
13. 10.2014^

Přezkourni{ní bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Foslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy tryl proveden dne l 9" 2. 2CI tr 5 .

Popis úkrrnu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly.

Při přezkonm*ní hyti přítornmil Ing. Vi{clnv Sodornkn - předsedlr nl{il,
0nhrieln Hrandirová - ťičotní

\J Jeu M2/2a. 4ól 8$ t.iherec 2 . tel': + 420 485 22l sló. fax: + ,tzo 4sj 226 "]ó2
e_nrail: sona'vavruskora(ir)kraj-lbc"cz. ww'krti-lbc'cz. tČ] 7089l508 . DlČ:
cz708p r 508
t}*ttrvá schrálrl<a : cJltbvkw



'ťřmď 
mňt Rřqmkpry{llntn'íi

FředrlrÓtern přenkourn*rlí íinspodďnní jsou obiasti hospmdařenÍ uvedené v $ 2 ndst. l a 2
aáknmm č" 42012004 Sb', ptlsourené pldle hledisek uvoderných v $ 3 tohoto zákona.

oblasti" kr*ré byly předrmětem přezkomrrání hospodařemí v čxeilění podle $ 2 ndst. tr a 2
urredgného zákona:

- ustmrovení $ 2 odst" l písm" a) plněni příjrnů n výda"!ů rozpočtu včetně peně*níclr

opcrací, týkaj{cich se rcrrpočtových prosťedků,
* ustanovnni $ ? ndst. x písnn. b} ťlnnnčrrí 0peťa6ts5 týka.iíci se tvorby a pouŽití peněŽních

ťondů'
* us1tnovenÍ $ eidst" l písrm' n} nnklndy n výmnsy pmdnikatclski čirurCIsfi úrernnířro

n*lkun
* xistansvení $ 3 nďst" l pisrn" d} perrězní opsr&fie' týkn;!{cí se sdruŽenýah prostředků

q"rroktrrildnnýulr mn nmktadě sm}muvy mnzi dvěrma a rr{ce úsernními celky, anebo na
zakladě srnlouvy s jirrýmli právnickými nebo fyrinkými osobamri,

* u$teťrevení $ ? mdst' t pímn. e) finanční opeť&frff' týkajíci se cizích zdro'}ťl ve rrrryslu
prálrurich pfudpisů c ťrčetnictví"

_ nstan*ven{ $ 2 ndgt" tr pÍsrn. fl hospodaření a nnkládánÍ s prostředky poskytnutýrni z
Nanodnfho ťondu.l a s dmlšímli prostředky ze xalrramlčí ponkýnutýrri na nakladě
rnerinárndn ch ffnll'lv,

_ usta"ncvení $ 2 odst. x písrn" g} vyričtovrtní a vypořádáni finančních vztah& ke státnirmu

rozpoč.fu' k rozpočtům l*rn"!ťl, k rozpočtůrn obcí, k jinýn nozpočttirn. ke státnim
fclnd&mr a k dalším'i osobám"

* ustarrovení $ 2 odst" 2 písnr" a) nnkládání a }rospodařenÍ s rnajetk*rn ve vlastnictvi
rlnernniho celku

* ustanovení $ ? orlst. 7 p{srrr- b} nakládání a hospodnření s majetkem státu. s nímŽ

hospodaři r.igemrrrÍ nnlek'
* ustnnoveni $ ř mdst' 3 pťsm- c} nadňvňni n uskutnčňovr{ní veřejnýrh zakázsk, s

v;fiinrknu úk*nň e psstupť| přnxk*urnnrrý"nh orgňnern dtrhledm podle zvláštního
prr{rnrihtl pibďpisu,

- ustnnoverri $ t oďmt" 2 pÍsrn" ď} ntnv pohtrndávmk" a al&vunků a nnkládfuti s nirni,
- ustanovcni $ } nrlst- t písrrr" m} rmč*m'ť mn uávanky suiukýnh a právnickýoh osob, G

* ustnncrvenf $ il odst' ? pisnr. f} nastnvmv&m{ rnnvifých a ngrnovitýnh včcí ve pnospčch

t'futÍch cstrh,
_ ustarrtrven{ $ 2 odst. 2 písrn. g} nřieovaní věarrých břnmen k nrajetku rizernniho celku"

- ustanoven{ $ 2 odst. 2 písrn" h} riĎetnictvÍ vedené územlrím celkem'

Při p*xurovr{ní jednotlivý*h právnich úlro,nů se vychází ze znění prrivrrích předpisů platných

ke dni uskutečněrrí tohoto úkonu.

P11dln ustanovoní $ ? mds{- 3 m{koma ň" 4?$l20s4 sb- mebyly předrnětem přezkoumání rídaje,

ng ktrsťó se vmt hujm pnvimn*nt mlČg rlivtlsti podl* dmň*vdho řádu"



A' -Yýmlry#plt *.il{Íth nřgukoumÓní
Á.I. Chyby n n*dortntky nupruv*nd v prŮb$hu dÍtťÍ*h přenkoumsnÍ nn 2014
Nebyly zjištěny chyby a nedCIstatky.

A.II. ostatní zjištěné a nenapravené thyby n n*drntatky v průbčhu přeukouml{ní zu
rol* ?014

Fři přezkoumání lrospodďení nebyly zjištěrry chyhy a ned*statky.

F. PlněnÍ opntřgnl* k odstrqněnÍ . nedostatků aiištěnÝch
v předchqziqh letech

B-I- P*i př*nkornmsní hospodnřcní dubrnvnln$hu *vnnku uhtÍ v pP*ďthunÍ*h lutoth

Neby}y r"'}ištěny *hyhy a nedcrstatky.

C- f;ávňr fi-qřenknnmr{ní hpgqqspř*ni ron rok ŮI4

C"I. Při přezkournání hospodaření dobrovolnóho svnzku obcí an rok 2014 podle $ 2 a
$ 3 zákona č. 420/2CI04 Sb.

N*byly zjištěny chyby a nedostatky, krorně chyb a nedostatků u'iištěných při dílčich
přenkerunráních, kterď byly již nepraYeny.

C-II. Up*zorněnÍ nn případn* rizilcan která lze dovoďit ts njiš{$ných chyh
n nedosfnÍlrů' kt*nr{ nrohou nrít negntivnÍ dopad nn hospodařonÍ dobrovolnóho
svnnku obcí v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna Žádná záva-žná ňzika, která by mohla rn{t
negativní dopad na hospodaření územrrího celku v budnu*nosti.

C.ilI. Poměrovó ukazatetre zjištěn* při přezkoum{ní hospodaření;

a) poriíl pohledávck na rozpočtu úrsmnilro celku "..'.. 0 % 
c

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku '.......... 0 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku rizernního celku ........... 0 %

Mikroregion Jízera, dne l9. rlnora 2015

Jmórto a podpis konkonora provádějícího přezkoumrání hospodaření:

[ng" Soňa Vavrušková #-Ň-Í.'q
ktrnťrolclr pověřený přerltrrumánÍln
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Tato nprávn o yýsl*dkrl nřcgkmwrmdmíi

- je návrhsm apnavy o výsleďku přerknurmňmí hnspodařenío lce kterÉmu lr"o podnt pismnné
s{nrrovisko ve |hůtě do 15 dnů ode dme d$ručeni návrhu této zprávy, ktlrrholorovi
ptlvěřerrému přszkournánírrr. Krrnečným uměním zprávy se stává tento náwh okamŽikem
marného uplpruti výŠe uved*nd lhůty dle fi s odst" 1 písur. d) rákona č' 42$lŽ004 sb"

- $* vyhotovuje ve dvou stnjnCIpisec}r, přičclmř se jedelr stejnopís předává staťutámímu
zn-stupci kontrolgvarrshCI subjolttu a druhý stejnopis se zakládá dn příslušrrÉho spisu
ndboru korrtnoly krnislréhcr Ůřadil"

_ nsdílnou sCIuč*stť nprávy jn sennnrm přenl*orrrnávanýnh písemrrostí uvedených v příloze.

V kontrtllovanénr *bdmb{ ďln pruhlašenť svmmku:

- svarck nelrmsryr*nřil s rmajntkeirr státtl.
* neručil svyml rmnint}rnm mn nsvnxky ťyaických a pr&vnických osobo

- nsr&stav{l rmnvihý n mmrnnvÍty nrajrtmk,
* ng},}n&\ťfnn krupn{, sttlěnnou, dnrtlvmci, nájnr:rní srmlnuvu a srntrouvu o výprijčce týkajíci se

nemmvitdho mrmjntku smlotlvtl tl přljetí nebn poskytnutí rivěru nebo pťl.!čky, stttlouvu o
přijetť nnbm prrskylrrutí dst&off, smrlouvu o převrnt'i dluhu nebo ručitelského závazlru,
smlorlvu rr pfistnupcni k závagktl n smlouvu o sdnlření,

- nekoupil ani rrepnodal cmné papíry' obligace,
* neuskuteěnil rnajrtkové vklady,

Poučemíl

fiobrmv*lrrý svannk nbní j* vn nmyslu tlstnmnvnmť $ 13 odnt" l písnn. b} rnkonn č. 4?ŮlŽCI04

slr-, pnvirren pfijmnut *pn$qmť k núprnv& mhyb m ngdostmtků uvndenýn}r v tóto xprávč n
výs|oďku přmmk*runňni huspodmřerrí n pdmt m t*m písemmmrr inťnrmagi pfuakounrávajicimu
mrgňmuo mtmm*jpnmdsj* drr l5dmů p* prmjuďmúní tdto uprÁvy spo}u sg návěrsčným účtem
v orgánmmh dnbrnvolnshtr svonku *bui.

Dnbrnvtllný svnank obní je dltln ve srnystru tx$tmfi}voni $ 13 odst. Ž zákoma č. 4ŽŮi20fr4 Sb.'
pclvim*n v imťmrrnncich podln ustantlven{ $ } 3 udst. l pisrrr" b) td}mž gákona uvÉst lhůtrr' ve
kterÉ pndá přislušndmu pfuukournávajiefmu t'lrgánu píserrlnnu nprávu o plnění při.iatých

npatření n v této l}růtě přislušmsrnu přerkoumrávají*írnu orgánu uvedenou nprávu zaslat'

Nesplnňnírn těchto povirulost{ se dnbrnvolný *vazsk olroÍ dopustí spn{vniho doliktu podle
ustan*vgní $ 14 odst. l pinm- h) n c} gáknnn č' 42s1?Ůs4 Sb' a xa to ss uloží dobrovolnérnri
nvnml*u $bcí podl* ustnrt*v*mi $ 14 oď*t- t mlikona č. 4}0l2ss4 sb" poknta do výše 5CI.0s0'00
K*.

s *lhxnhem xpn*vy $ výslvdku psmmk*urmámí hmspxlďemí dobrgvnlnéhm svarku obrí
fuíikrnr*ginn Jixmrm m pm*tu $ strnn byl mmnnámen a jejÍ -ffiiiťR'ť,ffiilt''a'rr-*xfirsvarku

dlrbr*vtllný svar"r:k crbcí
Í}ťí{tlvic* ťiŮ' 46} 4s Přištrvic*

Im6. Vňcnmv $mdnmko
dotrrnloulll$hs svmnku uhui

l('u, rt-r 22 63 42
21":^?,.191,u

.4 =-

ft,ss"itku" ptxipis"



Příloha ke zprávě o vÝsledku nřgzt{oumání hospodařen{ za rok 2014.

Při přezkournání hospodďení bvl y přexkoumány p-ísemnosti :

Nr{vrh rnzpočtu
Návrh rozpcrčtu byl připraven a navržen jnk* vyrnvnaný'
Návrh r*rpočtu byl rveřejněn na riřeďní clnsce obcí od Ó" 9. Ž0l3 d* 5. 10. ŽŮl3 *
elektr*nicky na web*vých stránká*h eibní xptT*obrnm, uniu*rlujicírrr elstrktlvý pťť*tup v sourludu
s {i l l xák*na ř50/20(]0 $b.. el roxpo*tnvý*h trrrnvidleuh ťr**rnnťch ninp*ůťŮ v plntrrdni un*n{,
vc výsil
Fříjmy 270 500,- Kč
Yýdaje 2?0 500,- Kč"

Pravidla rozpočtovóho provizoria
Fravidla rozpočtovóho preivizoria nebyla uplatnčna z důvodu včasného schválení rozpočtu
roku 2014 ještó před koncem roku 20tr3.

Roepočt*vá opntření
f)S0 provedln a sclrválilcl v ltclntrolovandm s:}bdobi rJvr} rturpoťttlv* opntř,enť v soulnc{u se
zněním $ ls v *dst. 4.zákr:nn č. 25il/20CI0 Sb" u r*xpočfových;lravidl*uh rixsmníth t*Ikťr-

Ro č.1 re dme l 1. 3" 2014,
Ro č.2 ze dne 20. 1 l" 2014.
Do v;fvoje rozpočtu se rozpočtovd xrnňny promítly l*ktr::

příjnry výdaje tinancování
schválený rozpočet 27a 5a0,- 2?0 500'- 0
l ' rozpočtová zrněna 17 932,- 20 503,_ 2 57l,-
2" rnzpočtové opatření -40 888,- _4CI 888,- 0,*
upravený rozpočet 227 544,- 250 1 15,_ 2 57l ,^

Nedostatky v prornítrrutí schváleného rozpočtového opatření do výkazu Fin2-12 M k datu
3l.17" 2014 rrebyly zjištěny, přijató rozpočttlvé opatření bylo do výkazu promítlrlrťo
ve schválených hodnotách.

Rozpočtalý qýhled
Dobrovolný svazek obcÍ dle ustanovení $ 3 nákona 25Ů120Ů0 sb. přetlložil aktuálrrí
rozpoětový výhled na obdotlí Ž*15 _ \afi. Roxpo*tový výhled byl schvtilon členskou schůzi
svazku dne 30. 10.2*13 usnesením č. lCI/b.

Kvantifrkace r*epočtov*}ro výhledu je *asledujíuí (v tis. Kč):

Rok Fříjmy Výdaje
2015 502 502
2016 s02 s)z
2417 352 352



$l*[nv*lmný ronpo{et
Knnp*čet f,Jtrbrtrvtrlmdho svuxkw obnÍ rrn rck 3Ůl4 schválil* vnlná }rromada 30. l0. 20t3
usnrs*nÍrn l{}/a jako vyrovnanýo rnmpnčet byl schválen v rozsahu rveřejnčného návrhu v
těchtn hmd;lotrfich přijmů a výdnjů'

Fří.lmy celkern 770 50Ů'- Kč
výdnjr c}nlkffin ŽT0 5{}{),- KČ.
Rnnp*čtov,mlá qýŠe prf.irrrťl a výdqiťl schválemdhn nozpočtu bylm shndná s vykáranou
shitnčnosti ve výkaxcFin 3-l2 M'

f,ňvňrcčný rfiřct
Závěrečný účet Bobrovnlnihn svazku obci un Enk 2013 byl projednán a schvál*n na zasuďámÍ

vnlné hrornady dne 5. 6" 2t}t4 včetrrě ,,ř,;rrávy o přezkorlmání bospodnření svazku za rok
20l3-- s vyjádřeníffl ''btsz. vý}mnd''"

Nr{vrh xrtvěrečnéhc ťlČtur byl mveře.iněn u všac}r Ůlenskýth obcí r' souladu s $ 39. zákona č'
25{}l2s0s Sb' ve měni pmmdňjšính přndpisťr n obsahoval nÁleŽitosti vyplý-vající z $ 17, n{kona
č. n50/20ť}s Sh' v pxmtnirn nmsni.

smmkovnÍ vffiůs
Kuntrolou byly ověřmy $tsvy ťlčtů ptxlln bnmknvních výpisů. K datu 3l. 12" 2Ůl4 vy}razovaly
temttr rťlstntek:

I63289937103$ff
94-ó6l946ll07Ifi
ťeIkern

247 CIfig'fr2 Kč
27E'6x Kč

247 28?'63 Kč"

Výšn uvedený zůstntek bankovnígh učtů byl shodný s ťldaji ve výkazech Fin 2-12 ť\,l (ř. óŮlÚ)
n roz'vaha {tlršnt č" 23l }.

lmv*mťrrrmť nnnpin mnj*tku n múvnnkrt

lnvnmtmrígmq* mnj*tku hyln pť$Vsd$n& mffi mňklndň uxn*sgnf vnln* hronrndy f,s dne
:;fr" ll"m{,}l4. ffi*tum mahri,i*rrÍ ťyuink& * ď*kln*ovs irrv*ntnrimncc bylo slnnovsno dnn

l1- 1fr' 30t4 n uknn{grrť dnerrr l$. l" Žs14. nnvomtnrinačnť n likvidnčni komise byla jmenován& "

dns frE. l t ' 2{}l4 n pr*Škotran* rlrrs l 1" I2" 2Ů14"

K imvmmtmrlunci mi{ t}ss vyprnu*vómtl vmÍ{ť'ní směrnici, která jc vypracována v souladu s

Vyhlňškmu Č" 270120l Í sb""

Komtrnl* hyl přcdloňen pfinn invnntur. ktnqí,nbsnhnval hmnnonogťern prací. okarnŽik rahájení
n uknrrčenÍ iilvgntgrimege, ůimmCIsti kgllrisť m daturn, ke kterdmil bude provcdena inventarizace.
obsahgm plnnu byly i sefimnrmy inventurnimh s*upisů, literé budou sestavovány"
řjišt*rré stavy mnjetku k dnfu 3l" tE. řŮl4 uvedgnó v invenfurrrích sorrpiseclr souhlasí se
stnvy uvederrými v úňetninwi, ve výkmxm r*xvaha a pndrozvahovd svidenci. trnventarizačni

r*rdíly nebyly ujištěny. PnďpisCIvé vtr{!ry inventariraČní n likvidačrrí konrise byny předloŽeny"

lrrveniarirnční uprrtvm hyln vyprmcovi{nn dne 19' i" 2t}]5. obsahovala IČo" popis rna.ietku,

výši invenlnrinn*mi*h r*;rdilů' dgturn unlrájenÍ g uk*nčeni inv*nfury n podpisové uáznarny

mďpovědnýcřr q:x$h"

Knilrn ďmff|ýmh ťmkflnn

Knihm fmlsm}r pří"imtýrh j* vederim v rusní pldobň * ;nn komtrnlovan{ období bylo pfijato a

mnúčtmvňffiff **lk*rm I l ťnktur- Knt}m-ie scručmsmň tnlrs pltiriřív&ma lr gviďenci ri{vazků. Kontrola



byla provedena u faktur č. 1 - 11. Kontrtrlcru bylo zjištčno, že fhktury jsou ptrnceny v$
splatnosti.

Kniha odeslaných ť*ktur
Kniha vysťavenýrh ťaktrrr jc pcř-ieována v rurr}ni ptrd*hť a mn konJrolnvand obtlobí bylrr
vystevsnťl celkem 32 ťbktur, [*yly xkontrul*vúny Íbktury č. ls * 3Ž' lrwktury byly řádn&
xaúčttvány- doklady *hsnh*valy př*dopsand n&lg*itusti, elle núkonn ť. 5s3isl $b., o ťrčs'tnictvÍ
nebyly zjíštěny nerl**tttky" V$echny Íhktury byly xnplac*ny"

Pokladní kniha (deník)
DSo nevede pokladní knihu, neprovádí žádné hotovostní transakce.

Příloha nozvahy
Kontrole byla předloŽena Příloharczvahy k 3l.Í2.2014. jednotlivé pr:lclžky v příloze navazujÍ
na hodnoty uvedené v Rozvnzn.

Rczvaha
DSŮ př*dložil ri"ýkaz Rorvahn - bilnnc* k 3t. 1Í- till4, ktmý ohsnhuj* tytrr múklndní
skutečncsti. A*ř v* výši 9 7$0 ffs4,fiI K*,
- m*j*t*k nh*e
Stálrí aktiva vykazují objem v netto hodn*tě l2 965 s23,38 KČ. tJ ťrčtu ffirnbný dl*uhoďrrbý
nehmcrtný majetek (účet 0l8) byla provedenu knrekce ve vý$i 3(}Ž "$Ž$,- K{, nedok*nůoný
dloulrod'obý majetek (účet 04l) ve výši 34? 4s0,00 Kč. Fřevážnou část stálých ektiv
představu.ie účet 021- Stavby ve výši 12 315 118,3& Kč.
cizí zdmje k 31" 12. 2014 - 0

Úrtovy rozvrh
kontrole byl předxoŽen platn;f účtový rozvrh na rok 20l4.

Yýkaz pro hodnoc*ní ptnění rozpočfn
Učetní jedTotkou byly zpracovány rněsíční výkany Firr Ž _ 12 M pro hodnocení a plněni
rozpočtu. Úa{e schváleňdho rozpočtu, ,oupo8fu |o změnách a rrysledku příjmů u qlau.;t'
odpovídaly údajům v ůčetnicťvi a byly předrnětem jednání a schvaloviíní valnó }rromady," . 

_

schv. rozpočet uprev. razpočet skutečnost podíl
Příjmy po
konsolidaci 270 500,-
Výdaje po
kcnsolidaci 270 500,-
Financování 0

Hospodďení za kontrolovanó období skončilo přebykem ve výši 6| 422,57 Kč.

Výknz zÍsku a ztráty
DSo předlcrŽil výkaz zisku a ztráty sestavený k datu 31. t2. 2014, z něhoŽ vyplývá, že
nevykonává žádnotr hospodrířskou činnost a vyk'azuje následujicí hospodářskó výsledky;

247 544,-

250 I 15,-
2 5?1,-

247 0ó?.3l 99,81 %

l85 s44'74 74,2Žo/a
6142Ž,57 x

Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek h*spcrdaření

965 S01,49
82p C"24,34

l3s I't't ,15

_:7 - _



(uvedený výsledek je shoďmý s ridaj*rn ve výkaze rozvaha - ůčet č. 493 - Výslnrlrk
hnspndaření běřného účeťního nbdtibí}"

snm|nuvn o vyťvnřenf rlCIhrmvolmýth svmnl*ďl mb*i

ffnhrnvolllý svnnnk nbcť Mlkrnregiom Jin*nm byl ealriĚen podle $49 eŽ $53 zakona č"

tŽff/2{}{}0sb. $ícllgrm svnrku"ie olrecnť ťtťnd Pťiš*virc.

stnnovy n osvědň*mÍ m regintrnni dnbn*vulmýth svazků obcí
Kclmtr*le byly předlcĚeny s{nnovy tr\{ikrnregionu Jizera re dne 2?. 4" 7Ů02. včetně všech
dmdntkri a součnsně s dnmýrmi sta"novnml bylo předložení osvědčenÍ n registraci svazku obcí.
Registrací byln svuuku přiděl*no trČ 7022ti342. $tantrvy v plnérn rozsnhu vyrnezují
kornpetenčni pnnvidxn svax}ru n jednotlivých nbci'
5' 3 .20I3 byl sahválen dmdatnk č. 5 _ schválení orgiínu prn schvalováni rlčetní závěrky.

Bgrovncí smlouvy
Členská schůze na svérn uasedání schválila usnesením }0y'b,c, d} darovací smlcruvy.

obdarovaný obec Svijanský ÚjezrJ _ lrrnvitý rrrajetek ve výši 6Ů 735,- Kč, pndpis nmlouvy
dne 6" 6" 2014.
filrdarovaný $trec ohrnmenice * movitý rnajetek vr výŠi 75 613,* Kč, grodpis smlouvy
#.6. 3CI1,4.

ť}bdartlvnrrý trb*n Fřiš*vice * m*vitý rmajct*k ve výši 344. ?70'- Kč, podpis srnlouvy dne

s" s' 3ť}[4'

'h*hmdy m pr*c*vm{ č*nnnst|
trrrlikrmnngimm ;nn lctlmffultrvnns ohdmhi neunnvřnl *údmmu dohodrr o ptacnvni čirrnosti.

Dohoďy w pnnv*d*ní pr&ce
Kontrole bytry pťedlnřeny 3 dohody u provedeni práce sepsané ua rtrk 2sl4"
PředloŽeltó dohody byly sepsány v souladu s ustanoveními $ 75 a $ 77, ř-ákoníktr práce č.

762i20t}6 sb. v platrréni znční"
DSŮ schválil uaavřgní dohody o provederrí prácn s noqirn předsedou sv&zktl, odrnřnn 60
00s,- Kňlrurk- I}ohrrda jo sepsána dls záknníku pnáce"

sml*rnvy n rlnlší m*toriňly k pnnkytnufýnm *čnlovým dntncím
I)nE ll. -l}' ?0l4 hyl sclrvňln[r n& múklndě ilsn$.stní *}*nskď s*hrrng Mikrorrlginnu Jizern
příxp#vek vo výši 17 $3r"- Kč pr* spllmk řvlost k nnd&ji" Příspsvult ju wčen na čínnost
terdmmíh* pťssťemu src m*Ívnt*lm drog n slu*mb K-r;gntrn Libgrco" sn:llouvm tl poskýnuti
přťsffivku podepsnnr{ dn* 6' l l " }fi l4.

sm[nmlry x dnlšÍ mnt*risly k po*kytmwfsm itč*ltvým ďgtmtím
Strrleimvn o poskprrutí fimnmňnihcr přísp*vku x rtlupoČtu h{ěsta Turnclv, podepsaná dnr ó' 6.

E$t4" Pffjemce přfsp&vku je fvtikrcr*giímm.íiEern, výšm příspěvku l7 932"- Kč. firrnnční
přísp&vek se poslr"ytu.ie nn prntidťCIgCIv$$ pmvonci" Z pfisp*vku nelee hťeďit nepř{md náklndy.

$mlnmvy ostnÍm.í
Knmtrole bytra předlořenn Příknrni srmlmuvn * příkaxce }ríikroregion Jiznra, příkazník íSFL
s-r'*l' Příkaen{k se navanuje, ** v rozsnlru sindnaném ve smlouvČ vykon;i a zařídť poradenskou

čimnns1 k programu obnnvy venkova v MR Jirera" Cenn za činnnst dojednaná ve smlouvě ve
výši l l7 (}40,- Kč, pndpis sn:trmuva 3 l . 3. E0l4. Uvedemá rnanďrítni smlouva byla sepsálra dle



$ 5ó6' obchodního uákoníku č. 5t3/199l Sb. v platn{m aněnÍ. Uxavření smlCIuvy projMn*no
na zasedání členské schůze dne 20. 3. 2014, usnCIsuní sn.

VnitřnÍ př*dpÍn a gm$rnite
Směmice č. lftall _ Pra pravedení inventariltce rg clne 1" 1Ž. 2011

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
Kontrole byly předloženy zápisy z valné hromady ze dne 3CI. 10.2013,20' 3.,5.6., 1l.9.,
24Jt.20t4.

Schválení roční účetní rr{věrky
Úeetni závěrku sestavenou k 3t" 1Ž.2013 schválilo Í}hroms"Ždění zástupců dne 5' ó.2014.
Stanovy dobrovolného svazku obcÍ obsnhují ustanovoní o schvalovaní roční ričetní uávěrky
shromážděním zástupcťr- Frotokol o *chvr{"lení rič*tní zúvórky xg dno fiý" s. ŽCI14"


