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Zprá,la o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolný svazek obcí Jilemnicko - svazek obcí, IC: 7069406l

za rok2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnechz 3.9.2012 a26.2.20|3

nazákladě zákonač.42012004 Sb., o přezkoumávríní hospodďení územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

obecní uřad Jilernnicko - svazek obcí

Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Ing. Milan Třešňák

Pověření k přezkoumríní hospodaření ve smyslu $ 5 zákona o přezkoumáváni hospodaření
vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Mgr. Bc. Madimír Richter _ předseda svazku
Eva Mtillerová - účetní svazku
Ing. Radka Paulů - manažer svazku

Krajský úřad Libereckého kraie
U Jem 642/2a . 461 80 Liberec 2 . |e|.: + 420 485 226 673. Íax: + 420 485 226 444
e_mail: milan.tresnak@kajJbc.cz. m.kajJbc.cz.IČ: roagtsoa. oIČ: cZ70891508
Datová schránka: cSkbvkw



Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvede
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A. Přezkoumané pÍsemnosti

Při přezkou-Tí. hospodařeru dobrovolného svazku obcí Jilemnickopřezkoumrínvna.r"au:?"ňi^r-ánosti: -'*'Jr obcí Jilemnicko - svazek obcí byly
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Kvantifikace rozpočtového výhledu je následující (v tis. Kč):
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Návrh rozpočtu
Náwh rozpočfu na rok 2012 byl zveřejněn v souladu s ustanovením $
č,.25012000 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů od 1. 3. do27.3.2012.
Kontrole bylo předloženo písemné sdělení obcí svazku o zveřejnění
deskách a webových stránkách obcí. Namátkově bylo prohlídkou
jednotlivých obcí ověřeno zveřej nění dokumentu.

ll v odst. 3 záů<ona

náwhu na uředních
webových striínek

Schválený rozpočet
Rozpoěet obce na rok 2012 schválila Valná hromada svazku obcí na svém zasedaní dne
27.3.2012 usnesením č.2 v souladu s $ 4 zákona25012000 Sb., o rozpočtoqýchpravidlech
územních rozpočtů v platném zlěru. Rozpočet byl schválen v následující výši:

Příjmy 12991000'-Kč
Výdaje |3 364 000'_Kč
Financování 373000'_Kč.

Rozpočet navazuje na rozpočtový výhled a je shodný s kvantifikaci rozpoětu ve výkazl
FIN2-I2M.
Schodkový rozpočet je kryt zůstatkem finančních zdrojů z minulých let na základnim běžném
účtu.

Rozpočtová opatření
o'g,ány svazku v kontrolovaném období projednaly a schválily následující rozpočtová
opatření:

- rozpočtové opatření č. l schválené Radou svazku dne 7. 9.2012
- rozpočtové opatření ě.2 schválené Valnou hromadou svazku dne 16. l0.2012
- rozpočtové opatření č. 3 schválené Valnou hromadou svazku dne 14. 12.2012.

Kvantifikace rozpočtových opatření:

příjmy výdaje financování
schválený rozpočet 12 99I 000,- 13 364 000,- 373 000,-
Roč. 1
Ro č.2
Roč.3
upravený rozpočet

00
- 8 695 000,- - 8 695 000,-

50 000,- 50 000,-
4 346 000,- 4 719 000,-

0
0
0

373 000,-

Zásadni změnou rozpočtových opatřeníje přesun předpokládané dotace na rok 2013.

Rozvaha
Kontrole byl předložen ýkaz rozvaha 3I. I2.20l2, ze kterého je patmé, že majetek svazku
zahmuje ve významných poloŽkách drobný dlouhodobý hmotný majetek (2 648 040,- Kč),
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (267 840,- Kč) a peněŽní prostředky na účtu
(l226 580'02 Kě).
Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (160 270,- Kč) a
drobný dlouhodobý majetek (12 000'- Kč)
odepisovríninazákladě odpisového plánu z30.II.20tl provádí svazek v roční periodě.
Svazek nepoužívá k financovríní dluhovou službu.
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Yýkazzisku aztráty
Kontrole byl předlož en výkaz zisku a ztráty k 3 1 . 12 - 20|2 -

Dobrovolný svazek obci vykázal tyto hospodářské výsledky:

Výsledek hospodaření souhlasí na výkaz Rozvaha iňet 493 - Výsledek hospodďeď běŽného

účetního období.

Kniha odeslaných fakfur
Svazek v kontrolovaném období emitoval 7l odběratelských faktur. Faktury byly řádně

zaúčtovány, doklady obsahovaly předepsané náležitosti, dle zákona č' 56319I Sb., o účetnictví

a nebyly zjištěny nedostatky.
V době kontroly byly všechny faktury zarok 2012 období uhrazeny.

Kniha došlých faktur
Kniha došlých faktur je vedena ručně v ''Knize došlých faktur'' a slouží i jako evidence

závazktl. V kontrolovaném období svazek přijal celkem 129 dodavatelských faktur.

Kontrolován byl vzorek přijatych faktur, jejich úhrady a zaiětováni ě. 66 - č. 81 a č. 12 -

č. 128. Kontrolou zaměřenou na ověření věcné a formální správnosti, nebyly zjištěny

nedostatky.
Neuhrazen a ztsta|a ponze faktura č. l28 s prodlouženou splatností do 3I . 7 . 2013 -

Pokladní kniha (deník)
Pokladní kniha je vedena ručně, příjmové a výdajové doklady jsou vedeny v samostatné řadě.

Pokladní kniha obsahuje 23 dokladů. Stav pokladny k3|. 12.2012 je nulový.

Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kóntroli byl předloženvýkaz FIN 2-12M k31.12.2012, který nabývá následujících hodnot

/údaje u příjmů, ýdajů a financování uvedeny po konsolidaci/:

Náklady
Výnosy
HV po zdaněni

Příjmy
Výdaje
Financoviíní

2922 880'36 Kč
4 400 71'4,56Kě
l 477 834'20 Kč.

Schválený Upravený Ro Skutečnost
rozpočet rozpočet
1299r 000,- 4 346 000,- 4 005 095,52

13 364 000,- 4 719 000,- 3 151 966,36
373 000,- 373 000,- - 853 129,16

% RU/Sk

92,r6
66,79

x

Hospodďení svazku je ovlivněno nečerpáním předpokládaných dotačních titulů' které

vyvolalo pro rok 2}l}Íryravy příjmů i výdajů rozpočtovým opatřením.
Fiospodaření svazku skončilo rozpočtovým přebytkem ve výši 853 |29,16 Kč proti

rozpoětovanému schodku 373 tis. Kč.

Úttovy rozvrh
Kontrole byl předložen aktuální účtovy rozvrh ve velmi přehledné formě.

Bankovní vypis
Kontrolou byl ověřeny stavy účtů podle bankovních vypisů k 31. 12. 2012:

Zpróva o ýstedku přezhoumóní hospodaření dobrovolný svauk obcí rilemnicko - svauk obcí, IČ: 70694061 u rok 20I2 
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Komerční banka č. účtu 27-6184l802t7/ot0}

Komerční banka č. účtu 43.2583I40257/OIOO

ZBÚ celkem

5827ll,94Kč

25 611,30 EUR
(přepočet 25,14) 643 868,08 Kč

1226 580'02 Kč.

Výše zůstatku souhlasí s rozvahou na účtu 237 - základníběžný účet a s údajem řádku č. 6010
výkazuFin2-l2M.
Pro přepočet EUR je pouŽíván denní kurs ČNB.

Pokladní doklad
Kontrolovány byly souhrnné výdajové doklady č. V4 _ č. V9.

PříIoha rozvahy
Kontrole byla předložena Pffloha k účetním výkaztlm. Jednotlivé poloŽky navazljí na
hodnoty uvedené v rozvaze.

Inventurní soupis majetku a závazkůl
K provedené inventarizaci majetkl a závazků obce k 31. |2.2012 předložil svazek tuto
dokumentaci, zpracovanou v souladu s vyhláškou č.270/2Ot0 Sb.:

- vnitřní přgdpis Jilemnicko -svazek obcí INVENTARIZACE MAJETKU A
zevnzrcu,

- plán inventur zarok20t2 z 31. 10. 2OI2,
- pokyny ústřední inventanzaěni komise

31. 10.2012,
- jmenoviíní inventarizační komise ze dne 31.
- inventarizační zpráva za rok 20t2.

Kontrole byly dále předloženy soupisy majetku a závazkůo provedené fyzické inventarizaci.
K jednotlivým majetkovým účtům byly doloženy inventurníioupisy. Finanční prostředky na
účtech byly doloŽeny fotokopiemi bankovních výpisů. Stavy majétku k dafu 3t. 12.2012
uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy v účetrrictví.
Kontrolou bylo ověřeno, že položky dokladové inventury navazuji na stavy uvedené v
tozvaze.

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Kontrole byla předložena smlouva o hmotné odpovědnosti s účetní svazku z l.7.2007,
tuavřená v souladu se zněním 5 252 ziákoníku práce.

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí
Ke dni 20. 12. 2011 provedl svazek změnou č.3 úplnou aktualizaci Stanov dobrovolného
svazku obcí. Registrace Krajským úřadem Libereckého kraje byla provedena 7. 2.20t2.
Registrace svazku byla provedena dne 28. 12.2001 okÚ Š.-ity na základě smlouvy obci ze
dne4.12.2001.

pro provedení řádné inventarizace z

t0.2012,

Zprdva o ujsledku přezkouruiní hospodařenl dobrovolný svazek obcí Jilemnicko - svazek obcí, Ič: 70694061 za rok 2012
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Smlouva o vyfuoření dobrovolných svazků obcí
J roc9 2008 byla provedena Změna č. 2 smlouvy o vfioření dobrovolného svazku obcí.Svazek se rozšířil o obec Paseky nad Jizerou, měsío noťytrir" nad Jizerou a město Jablonecnad Jizerou' Registrace byla provedena dne 14.3.2}OlKrajským úřadem Libereckého kraje

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
V kontrolovaném období p.a.órrai svazek s těmito dotacemi:a) V roce 2011 (1'- 4.) uzavŤel svazek ,,Smlouvu o financování projekfu z Fondumikroprojektů Cíl 3.. (ČR - poloha v Euroregionu Nisa).
9jt 

p'q"!T: rozvoj a propagace pohraničňe spotup"a"i česko-polslcých obcíUkončení ýzické realizace projekiu: 3 l. 3. 2012
Financoviíní proj ektu:
- celkové způsobilé výdaje 15 507,96 EUR
- pffspěvek ze sociálních fondů ERDF 13 l8l,7ó EUR
- pffspěvek znárodníchveřejných zdrojů 2 326,2OEUR.
Vyhodnocení projektu:
Na zríkladě ukončení projekfu podal svazek žádost o uvolnění finančních3.-7..-2012 ve výši 13 679,65 EUR. Žádost byla poskyovatelem dotaceschválena.

b) Smlouva č. 37779/2008-71 o dofinancování projektu realizovaného
programu přeshraniční spoluprác e mezi Českou republikou a Polskou2.3.2012.

prostředků dne
akceptována a

v rámci operačního
republikou ze dne

Titul projekfu: Dny polsko _ české kultury v Karpaczi a Jilemnici
Celková výše výdajů: 63 295,63 EUR
Výše postupně čerpané dotace: 53 801,28 EUR (85%)
Termín vyhodnocení a ukončení projektu : 28. 2. 2Ol4

c) Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu vrámci operačnÍho_ programu přeshraniční .poi"p"e..- el-l?_*i"í'ru" _ Polskárepublika 2007 -2013zedne 13. g.2012.
Výše dotace:

EU 53 801,28 EUR (85 %)
sR 3164,78 EUR (5%)

Vlastní financoviíní:
6 329,57 EUR (10%)

Termín ukončení projektu: 28. 2. 20t4.

d) Rozhodnutí o poskýnutí dotace č. CH - 003 - 087 z27 3.2012.

Cíl projektu: Předávání zkušeností mezi zástupci samosprávy regionů Jilemnicko a St.Gallen.
Finanční rtímec projektu: I l2l 464-Kč.
Výše dotace celkem: 953 244,40 Kč (85%)

-Vlastní 
zdroje financování: 1ó8 2tg,-Kč (l5%)

Ukončení projektu: 31. 10. 2Ol2.
Projekt ukončen, závěrečná zprávav návrhu předložena.

Zpróva o ýsledku přez*ouruÍnt hospodaření dobrovolný svazek obcí Jilemnicko - svazek obcí, IČ: 70ó9406I za rok 2012
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e) Roáodnutí č. 11086274 - sFŽP o poskýnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu naspolufinancoviání projektu v rámci operačního progiamu'Životní prostředí z prostředků sFŽPze dne20.12.2011.

Niázev akce: Komunitní kompostování na Jilemnicku
Financoviání proj ektu:

- dotace SFŽP 660 078,_ Kč (5%)
- dotace z veřejných prostředků tl 22l 342,- Kč (85%)
- zdroje žadatele l 32O 195,- Kč (IO%)
- celkové výdeje na projekt 13 2oI 57g,-Kě.

Tenrrín realizace: do konce roku 2013

f) Roáodnutí č. 11087704 - SFŽP ze dne20.12.20ll.
Nlázev akce: Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostovánÍ na Jilemnicku
Financoviání proj ektu :

- dotace SFŽP l25 lI5,-Kě (5%)
- d9tace z veřejných prostředků 2 t26 955,- Kč (85%)
- zdroje žadatele 25O 230,- Kč (10%)
- celkové výdeje na projekt 2 5O2 300'- Kč.

V době kontroly nebyla dosud uzavŤenasmlouva.
Terrnín realizace a vyhodnocení : do konce roku 2013

g) Rozhodnutí KÚLK č. oRREP 1247/20| ze dne 16. t2.20tt.
Na základě rozhodnutí byla uzavřena Smlouva o poskýnutí účelové dotace z rozpoětu
_L-ibereckého kraje - grantový fond č. oLP/23l9/20t2zedne 17. 8.2Ot2
Název projektu: Společná obnova obcí Mikroregionu. Předávání zkušeností mezi zástupcisamosprávy regionů Jilemnicko a St. Gallen.
Celkové způsobilé výdaje: 453 96l,-Kč.
Výše dotace: 301 000,- Kč.
Vlastrrí zdroje: l52 69l,-Kč.
Termín vyúčtování projektu do 19. 1. 2013.

Dohody o provedení práce
Svazek předloŽil 10 dohod o provedení práce na zajištění asistentských prací při organizacikulturní přehlídky Dny polsko - české t<uttury v Kárpaczi. Rozsah sjednaných úvazku je vlimitu stanovenán ZP.

Dokumentace k veřejným zakázkám
Svazek v kontrolovaném obdo bí realizoval následuj ící výběrov á řízeru:

1) veřejnou zakánku na ''Dodávku traktorového nosiče kontejnerů, velkoobjemovýchkontejnerů a sběrných nádob pro BRKO''. Svazek předložil nasteau;ici dokumentaci(zjednodušené podlimítníŤízerupoál. $38 a $44 zákona tzltzooe sa.1: 
J

- výzva k podríní nabídky a prokáu;ání kvalifikace a zadávací podmínky na podlimitní
veřejnou zakázkl ze dne 3. 12.2012'

- předpokládanou cenu plnění |,g5 tis. Kč- seznampodanýchnabídek
- jmenovríní výběrové komise z 3. 12.20t2
- oznámení o výsledku veřejné zakánky

Zpróva o ýsledku přezkourutní hospodařent dobrovolný svazek obcí Jilemnicko - svazek obcí, Ič: 70694061 za rok 20t2
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Rada města rozhodla o vítězné nabídce firmy Multitec Bohemia, a.s. a doporučila uzavŤenísmlouvy za celkovou cenu 2 224 74O,-Kč.

2) veřejnou zakázku na ''Komunitní kompostování na Jilemnicku _ dodávka technologií,,.
Svazek předložil následující dokumentaci (otevřen é Ťizenínadlimitní zakétzky dle $ 44 zákonač. 137/2006 Sb.):

- oznámeni o zakázce
- zadávaci dokumentace - podmínky veřejné zakázky ze dne 26. 3. 2012
- specifikace technologie pro komunitní kompostárny Jilernnicko
- předpokládaná hodnota veřejné nabídky s,izo mil. Kč
- odeslání ozniímení na ISVZ US dne 26.3.2012.

Zadavatel dne 1l. 6. 2OI2 rozhodnutím Rady svazku rozhodl , že nejlépe splnila hodnotícíkritéria firma STROM Praha a.s. s nejvýhodnější cenovou nabídkou 5 595 000'- a rozhodl svítězným uchazečem podepsat kupní smlouw. 
-

3) veřejná zakénka na'|Zajištění kompletní dodávky prezentace Krkonošské regionálníkuchyně''.
ověřena byla následující dokumentace :

- výzvak podríní nabídek s termínem podání do 31. 3.2012
- protokol zvýběru dodavatele ze dne 16. 4.2012
- nabídky tří uchazečů.

Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka fi.my SCOLAREST spol. s r.o. s nejnižší cenou432 240,- Kč. Smlouva byla vzavřenadne 30. 4.2012.

Veřejná zakázka na dodávky ''Komunitní kompostování na Jilemnicku - stavební práce,,,zveřejněná 3' |2. 2012, byla z důvodu technických odchylek v nabídkách zrušena dne25. 1.2013.

Zípisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
V kontrolovaném období proběhly čtýři valné hromady svazku ve dnech 5.4. 12.2012. Valné hromady projednávaly kromě uez''er'o hospodaření
dokumenty tj. zejména rozpočei a závěrečný účet.

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

I.,27. 3.,21. 6. a
svazku základní

ve dnech
V kontrolovaném období proběhlo devět zasedáni Rady Jilemnicka - svazku obcí15.3.,16.4.,77.5.,I l. 6., 7.9.,23.10., 31.10., 13. tt., ai2.t2.2012.

Vnitřní předpis a směrnice
Kontrole byly předloženy vnitřní směrnice:
- pro vedení a oběh účetních dokladů Jilemnicko - svazek obcí
- o členění a posfupech účtování majetku Jilemnicko - svazek obcí
- pro časové rozlišení
- podrozvaha a evidence pro zptacování přílohy roční úěetní závěrky
- odpisoqý plán
- inventarizace majetku a závazků.

zprdva o uýsledku přezkoumdní hospodaření dobrovolný svazek obcí Jilemnicko - svazek obcí, Ič: 7069406I zo rok 2012
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Směrnice jsou pruběžně aktualizovány v souladu se změnami účetních norem a postupů.

B. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jilemnicko - svazek obcí

Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumáním hospodaření dobrovolného svazku obcí Jilemnicko _ svazek obcí
zarok2012

Nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv ($L0 odst.3 písm. a) zákona č. 42012004 sb.)

nI. Při přezkoumáním hospodaření dobrovolného svazku obcí Jilemnicko _ svazek obcí
zarok20l2

Nebyla zjištěna rizika dle $ 10 odst. 4 písm. a) zákona č.42012004 sb.

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku . 0,01oÁ
b) podíl závazkina rozpočtu územního celku .... 66,74yo
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ........... O %

V Liberci dne 4. btezna2}l3

ZaKrajský uřad Libereckého kraje

Ing. Milan Třešňák

kontrolor pověřený přezkoumáním

podpis kontrolora

Zpntva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Jilemnicko - svazek obcí, IČ:
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Předseda svazku Jilernnicko - svazek obcí Mgr. Bc. Vladimír Richter prohlašuje, Že podle $ 6
odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodďení poskytl pravdivé a úplné informace o
předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujicich se k němu a převza| dle $ 6 odst. 3
písm. k) návrh zprávy o výsledku přezkoumání.

Mgr. Bc. Vladimír Richter

Předseda svazku

vlasaryi;&;

Poučení
Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí
lhůty' stanovené v $ ó odst.3 písm. l) zákona 42012004 sb.

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprá*y o výsledku
přezkoumání hospodaření v souladu s s 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání
hospodaření.

Stanovisko zašle tnemní celek na adresu Krajského uřadu
kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízenímpřezkoumání.

Libereckého kraje, odboru

Mgr. Bc. Vladimír Richter

předseda svazku
l! 3 2,iEg1

Rozdělovník:

Steinonis Počet wtisků Předáno Převzal

I I
Jilernnicko - svazek
obcí Mgr. Bc. Vladimír Richter

2 I Liberecký kraj Ing. Milan Třešňák

gva.zsk *b,*t-

iČo: 70'c9ai,c r

27618418A217 t(]1A{,
.. ."a:{ j ú.NL lt)ry a.' i

razitko

Územnicelek je povinen podle $ l3 odst. l písm. b) zákona o přezkoumáváníhospodaření do
15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným úětem v orgánech územního celku podat
písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě,
včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření ($ 13 odst. 2
zákona o přezkoumávrání hospodďení).

Zpróva o výsledku přezkoumón{ hospodaření dobrovolný svazek obcí Jitemnicko - nagk obcí, Ič: 70694061 za rok 2012
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Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému uřadu je uzemní

celek povinen podle $ 13 odst. 2 zákona o přezkoumáváni hospodďení zastat písemnou

zprávuo plnění přijaých opatření.

obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského uřadu Libereckého

lraje, óauo- kontroiy, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumrání.

Za nesplnění těchto povinností |ze u|ožitúzemnímu celku dle ustanovení $ 14 písm. 0, 8), a

h) zakóna č.42ol2oo4 Sb., pořádkové pokuty ůdovýše 50 000 Kč v jednom případě'

Zpróva o ýsledku přezkoumúttí hospodaření dobrovolný svaz.ek obcí f,ilemnicko ' svazpk obcí, Ič: 70ó94M1 za rok 2012

I1/11



f _ 

- 

- 
-== -

I

J Wílt*i'ýodbor kontroly
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Zprá,la o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolný svazek obcí Jilemnicko - svazek obcí, IC: 7069406l

za rok2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnechz 3.9.20|2 a26.2.20|3

nazák|adě zátkonač.42012004 Sb., o přezkoumávríní hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání:

obecní úřad Jilernnicko - svazek obcí

Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Ing. Milan Třešňák

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu $ 5 zákona o přezkoumáváni hospodaření
vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Mgr. Bc. Madimír Richter _ předseda svazku
Eva Miillerová - účetní svazku
Ing. Radka Paulů _manažer svazku

Kraiský úřad Libereckého kraie
U Jem 642/2a . 461 80 Liberec 2 . tel.: + 420 485 226 673. Íax: + 420 485 226 444
e-mail: milan'tresnak@kajJbc.cz. m'kajJbc.cz. IČ: 70891508. DIČ: CZ70891508
Datová schránka: cSkbvkw


