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KRAJsKÝ úRAD pr,znŇsrnno KRAJE
oDBoR EKoNoMICKÝ, onnfi-ptru pŘpzrouivtÁvÁNí HosponaŘpxí
OBCÍ A KONTROLY

Škroupova 18,306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

§: eXaOStltS

Zpráva o vtýsledku přezkoumání hospodaření DSO
Mikroreg.Radyně, lCO: 69970{ 22
za íak 2015

přezkoumání se uskdeěnilo ye dnech:
1.12.2a15
14.3.2016
na ákladě zákona č, 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: D§O Mikrcreg. Radyně
Masarykovo nám. 121,332 02 Staný Plzenec

Přezloumané období; í. í. 2015 - 31.12.20í5
Přezkouminí vykonali:

-

korrtrolor pověřený řízenímpbzkoumání: lng. Marcela Šag<ová
kontroloři:
lng. Mitoslava Vyskočilová

Při přezkoumání byli přítomni:

_

Věra Lišková - účetní

y

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst, 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno qýběroufm
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu a
obsahu přezkoumání, Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vycházíze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Popis písernnosti

Druh písemnosti

Bankouríyípis

Evidence maietku
Faktura
Hlavní kniha
lnventumí soupis majetku

azávazků

kniha došlÝch faktur
kniha odeslanÝch faktur
pokladní doklad
Pokladní kniha (deník)
Příloha rczrnahy
Rozvaha
učetnídeník
učetnídoklad
uďoví rozvrh
Výkaz pro hodnocení
olnění rozoočtu
výkaz zisku aárátv
Smlouly a dalšímateriály
k pňja!ýrn účeloyým
dotacím
vnřřní předpis a směmice
Zápisy z jednání orgánů
dobrovolnÝch svazků obcí

k31.12,2015
k 31.12.2015
k 31.12,2a15
k 31.12.2015
k 31.12,2015
k31,12.2015
k31,12.2015

k3,1j22015

k 31.12.2015
k 31.12.2015

k31.12.2015
k 31.12.2a15
k 31.12.2015

platnÝ pro rok 2015
k 31,12,2a15

k31.12,2015
k31-12.2a15
platné oro rok 2015

k31j22015

B. Ziištěníz konečnéhopřezkoumání
Pň přezkoumán í hospodařen í DSO Mikroreg. Radyně:

nebvlvziišsnv chvbv

a nedostatkv.

C. Závěr
l. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a} při přezkoumání hospodaňení územního celku

nebyly zjištěny chyby a nedostatky,

za předchozí roky

při dílčímpňezkoumáníla rok 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b}

ll. Při přez*oumání hospodaňení D§O ililikrorag.Radyně za rok 2015
tdebvlv ziištěnv chvbv a rredosbíkv {§ 1O
Jt2Oí2004 sb.}

odsí 3 písm. a) ákona

č,

lll. Při přezkoumání hospodaření D§O Mikroreg.Radyně za rok 2015
Neuvádí se ziištěna rizika dle §

1O

odst 4 písm. a} zákona č. 420n004 §b-

lV. Při pfu*oumriní hospodařgní DSO ilíikroregRadyně za rok 20'15
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

DSO
b) podílzávazků na rozpočtu DSO

0,00 %

a) podíl pohledávek na rozpočtu

c) podílzssta\€ného majetku na celkovém majetku

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 163.2a16

Fodpisy kontrolorů:
lng. Miroslava Vyskočilová

,%r,/
lng. Marcela Šašková
kontrolor pověřený řízením
přezkoumání

1,64a{o

DSo

0,0 %

Předseda svazku obcí prohlašuje, že poskytl pravdivé a úpínéinformace o
pbdmětu přezkoumání a o okolnostech váahujících se k němu podle § 2 zákona č,
42al2a04 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků.

o

qýsledku přezkoumání je návrhem zprávy o rnýsledku
přezkoumání hospodaření, pňčemžkonečným zněním zprávy se stává okamžíkem
mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 dst. 1 písm. d} zákona č, 42anaa4 Sb.,
k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na
adresu: KrEský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání
hospodařeníobcía kontroly, Škroupova18, 306 13 Plzeň.
Ta1o zpráva

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výs|edky
konečnéhod ílčíhopřezkoumá n í.

o

S obsahem návrhu zprávy
r4ýsledku přezkoumání hospodaření DSO
Mikroreg.Radyně o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho qitisk číslo1 obdržel(a)

-ť4,úáíilo-

Mikroregion ltadyrě

Lukáš karkoš

předseda DSO

one: ť ť,

J, ď01€

Masar7kovo nli.un 121
8S2 02 §tan-ý lllzcnec
Ičs 699?o122

Rozdělovník:

Počet
vútisků

Výtisk č.
1

1

2

1

Předáno

Dso

Mikroreq.Radvně
Krajský úřad
plzeňského kraie

Převzal(a)
Lukáš karkoš
lng. Marceh Šašková

Poučení:
Dobrovolný svazek obcí je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona
č, 420|2a0tr Sb., povinen pňjmout opatňení k nápravě chyb a nedostatků uvedených
v této zprávě o uýsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci
příslušnémpřezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18,
306 13 Plzeň), a to nejpozději do15 dnů po projednání této zprávy spolu se
závěrečným účtemv orgánech územníhocelku,
Dobrovolný svazek obcí je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č.
42anaa4 §b., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm, b} téhož

ákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu orgánu písemnou
zpráw o plnění pfijaÝch opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu
orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle
ustarpvení § í4 odst. písm. b) a c) ákona č. 42012004 Sb., za to lze uložit
územnímuelku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona é. 42aiP.Oa4 Sb. pokutu do
výš€ 50 000,00 Kě.
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