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Z uv$deného přehledr: vypl},vá, že roxprrčet př§mltr. doplněný ve fiaancovánl
čánt výsledku
hnspodaření raku 2016, z*ela prrkrvl výda3* a výslcdtk hospadař*n{ svazku byl vyr*vnan.

§r*p*daření §nbrovolného svazku obci rrgianu Hořovicka anji§ťující dapravni obsluálost bylo
přezkoumáno na rákladě zák. č. 4?a/2Q*4 §b., o přezkoumávání územnich s*mcsprávných celků a
dobrovolrrých svazků ob*í, ve enění poudčjšichpředpisů a v souladll se zákonem (,,255l?0i2 §b-, o
kontrole (kentrolní řád}, Fři př*zko*máni hospodařeni nebyly zjištěrry chyby a nadostatky.
Xpráva

o

výsledku přezkoumáni

je

součásti *ivérnčnéhoúčturr byla projednána spoleěně se

z{věrečným účtemna valné hrnmadě svazku.

Připomínky k závěrečraému ůčtumohli pbčanéčlenských obci uplatnit podle § 39 odst. 9 nik, č.
?50i2O0§ §b,, o rozp*čtov;ých pravidleclr, písernně do 8. ú. 2018 nebo ústně na jednání svarku dnp
1

1. 6. 2018,

N6vrh závčrečnóhCI účtuza rok 2ůI ? byl projednán na jednání svazku slnt í 1. 6, 2018 vyjádřením
gouhlasu s eeloročním hospodaření a to bsu v;ýhrad.

Závěr*čný úóet Dobrovolndhcl svazku obci regianu Hořovi*ka za lok ?01? je zv*řejněn na úředni
dcsce Města Hořovice a na interncroqlch stránkách Měst* Hrrřovice
mikoregion základni
dokumarty D§O d*prava. Ylistixnó podobč je knahlédnutí vkzuiceleři č.215 Městského uřadu
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