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Bi.. ].ille ]]il'i,]ll;en,i t-lotitce ltrčeni k ol-ěi,ení splnění clotačníclrpoclmínek prajektu Posílení
k..p.";ii CLLD pro \1AS Sokolovsko 2018-2023. Stvlzujeme, že se zabýváme zákonnýnr

Komoře auditoru Českérepubliky (pod č. 372). Za správnost čerpání
trnančníchprostředku odpor,ídá příjemce dotace, odpovídá také za vedení účetnictví,za jebo
úplnost. pnikaznost a r,ěcnou správnost. Úlohou auditora je vydání auditorské zprávy ctle
\íe zinárodního auditorského standardu ISAE 3000 a zákona č.93/2009 Sb,, o auditorech
al_rditem a _jsne er idor áni r,

t'i.

r,.]",,i,,, přcdpis1 jsrlre por inni dociržovat etjcké noln]y a naplánovat
i r.fr_ \ e \-t Ju.tlt tui. abr choitr získali pŤirrrěřenou jistotu, že při realizaci projektu nedošlo
:. r r'zn;miÝn nesprá\,nostem. zejména r, oblasti účetních
a finančníchoperací. Audit byl
ri:,árllán li proleden bez jakýchlioli přirozených omezení a zahrnuje provedení auditorských
il_]\i],i:j. jetichž cílem.te zí_tkat dfikazní informace o částkách a skutečnostech uvedených
,, ;ietní eridenci. Br1l prorěŤenr přijaté faktury. pokladní doklady, bankovní výpisy a přehledy
\,' > - _,:_-.
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Pfui ů.i€li\ aúúrIo} i z;iriéierr ll,J u\ éi-ellÍtoho,
- zda r r kázané zpusobilé r-Ýdaje byl.v zaúčtovány v souladu s účetnímipředpisy,
- zda bl la r edena oddělená úičetníevidence vykázaných způsobilých výdajů a tudížje
nlžné.. účetnictrí \IAs sokcllol sko jednoznačně identifikovat vykázané zpťrsobilé
r..'daje.
- z,_ll l r kázané znťlsobilé r Ýdaje odpor,íciajískr_ttečnosti.
- ,)a ., ,, k.i/..]lJ 1i]Ll\ot]]l.j l ťd.r.jc Lrr 1r, uht,aze ll\i \c stanc]}\ CllL<nl období,
- zda _\lAS r r konár ala činnost detlnovanou v dotačníclrpodrrrínkách, na jejížpoklytí byly
dotačníplostředkr, určen1,,
zda
zaměstnrrnct, jejicltž rnzdy byly vyplácené z dotačníchprostředků, v určenémrozsahu
vykonár,ali práci v souladu s dotačními podmínkami.

Úěetní evidence a předložené účetnídoklady jsou správné, důvěryhodné a ověřitelné na základě
adekvátních podpůrných dokumentů.
Domnívárne se, že z,ís"kané drlkazní info,nnaee-tvoří dostatďn} a

výroku,bez výhrad"..

vMn}

zákJad pro vyjádření

Podle našeho ná.zorv byly podmínky dané projektem Posíleníkapacit CLLD pro MAS
Sokolovsko, registrační čísloprojektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009315, ve vŠech
významných bodech splněny. Výdaje a příjmy dotace byly řádně zdokumentovány, odděleně
a přehledně zachyceny a finančníprostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS

{zejmena provozní a mzdové výdaje, yzdélávánrí partneru a zaměstnanců a propagace realizace
SCLLD). UčtováníyÝdajů a příjmů v rámci výše uvedenó dotace je v souladu s účetními
předpisy platnými v Ceské republice.
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