Město Bor, IČ 00259713, náměstí Republiky č.1 , 348 02 Bor
V Boru 13.06.2016
Informace pro občany města Boru o zveřejnění závěrečného účtu města Boru za rok 2015

Závěrečný účet města Boru za rok 2015
Na základě zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
se mohou občané seznámit
se závěrečným účtem města Boru za rok 2015
a to po dobu 15 dnů, tj. do 29.06.2016
Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních úprav
Citace § 42 , odst.1 “Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný
krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen „auditor“).Přezkoumání hospodaření obce
provádí kraj v přenesené působnosti.
Citace § 43 „Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná
zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků“.
Citace § 44 „Sestavování rozpočtu a závěrečného účtu obce a hospodaření s prostředky tohoto rozpočtu se dále řídí zvláštním
zákonem“.
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších právních úprav
Citace § 17, odst. 7
„Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením :
a)souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému
celku nebo svazku obcí škodu“.
Přezkoumání hospodaření a ověření účetnictví města Boru za rok 2015 provádí auditorská firma ADU.CZ s.r.o.,
licence KA ČR č. 368.
Závěrečný účet města Boru za rok 2015 spolu se závěrečnou zprávou o výsledku hospodaření je ZM předkládáno na
jednání v měsíci červnu a to 29.06.2016.
Závěrečný účet města Boru za rok 2015
Návaznost na materiály :
schválený rozpočet na rok 2015, projednávaný na jednání ZM dne 25.2.2015 a uskutečněná jednání RM a ZM v průběhu roku
2015 při projednávání průběžného plnění rozpočtu a při projednávání rozpočtových opatření a změn.
Zařízení města Boru :
MKS, kino,zámek, knihovna , místní hospodářství , správa MěÚ, lesy, sbor dobrovolných hasičů
Podklady čerpány ze sestav za 12. období roku 2015
- hlavní účetní kniha ,- výkaz „40“ Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných
celků ,- výkaz „60“ rozvaha- bilance územních samosprávných celků ,- příloha účetní závěrky územních samosprávných celků
a výkaz zisku a ztrát
Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město
SBTH Bor Poliklinika Bor ZŠ Bor MŠ Bor
Podklady čerpány za období k 31.12.2015 : rozvaha, výkaz zisku a ztrát.
Příspěvkové organizace SBTH Bor a Poliklinika Bor předkládané zprávy o hospodaření za rok 2015 – jednání ZM 27.4.2016.
Výše uvedené podklady jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Bor, každý den v rámci pracovní doby MěÚ Bor .
Vyvěšeno dne : 13. červen 2016
Svěšeno dne : 30. červen 2016
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Finanční vypořádání roku 2015
1/
Zůstatek finančních prostředků na účtech města Boru :
= 44.007.170,49 Kč
2/
Celkový objem dotací v průběhu roku 2015 byl :
ve výši =18.026.668,27 Kč - podrobně dotace jsou uvedeny v celkovém přehledu rozpočtu

3/
K finančnímu vypořádání došlo
u dotace UZ 13234:
dotace MPSV/Úřad práce –aktivní politika zaměstnanosti
nárok účelové dotace ve výši
474.088,- Kč
- skutečně poskytnuto
437.104, -Kč
------------------------------------------------------------------------------------------požadavek na dofinancování do rozpočtu města
36.984,-Kč
(na účet města přijato 21.1.2016)
Fin. vyp. se st. rozpočtem a Plzeňským krajem bylo provedeno v průběhu měsíce ledna-února 2016 .
Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Bor
- vykázanou ztrátu SBTH Bor -1.264,88 tis. Kč vést v zůstatku ztráty minulých let,
v rámci finančního vypořádání SBTH Bor – vykázanou ztrátu minulých let
zřizovatel nebude vykrývat – dále ji vést v zůstatku účtu 432
- vykázaný zisk 1.058,05 tis. Kč Poliklinika Bor použije na snížení ztráty minulých let,
v rámci finančního vypořádání Poliklinika Bor – vykázanou ztrátu minulých let
zřizovatel nebude vykrývat – dále ji vést v zůstatku účtu 432
- vykázaný zisk ZŠ Bor ve výši 260,22 tis. Kč převeden do rezervního fondu PO
- vykázaný zisk MŠ Bor ve výši 274,50 tis.Kč převeden do rezervního fondu PO

- údaje jsou v tis. Kč
PO

Hospodářský výsledek v roce :

Zůstatek účtu 432

2013

2014

2015

+nerozdělený zisk
-nerozdělená ztráta
minulých let
k 31.12.2014

SBTH

+124,81

-3.872,91

-1.264,88

-11.418,88

Poliklinika
ZŠ
MŠ

-7,31
+29,62
-25,49

+5,59
+208,10
+237,55

+1.058,05
+260,22
+274,50

-4.661,30
0
0

Závěr : Stav rozpočtových prostředků po finančním vypořádání roku 2015
je ve výši : =44.007.170,49 Kč + 36.984,- Kč

Vzhledem k zajištění základního chodu zařízení města Boru v roce 2016 prostředky
z roku 2015 ve výši =35.138.000 ,- Kč (ZM dne 26.2.2016 ) + 400.000,- Kč (ZM 27.4.2016)
v rámci financování zapracovány v rozpočtu roku 2016.
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BORU NA ROK 2015
Schváleno na jednání zastupitelstva města dne 25.2.2015 , číslo usnesení 62.
Celkový přehled rozpočtu
I. Příjmy celkem
(z toho:)
1. tř. daňové příjmy
2. tř. nedaňové příjmy
3. tř. kapitálové příjmy
4. tř. přijaté dotace
- na výkon státní správy celkem
+ dotace získané v průběhu roku
MPSV – aktivní pol.zaměstnanosti
Státní fond kinematografie – kino
ROP ZÁMEK VELKÝ SÁL
PK – průtoková dotace na Polikliniku- LSPP
-průtoková dotace na Polikliniku-peč.služba
PK – kapličky
PK – SDH Bor
MK PZAD zámek
MPSV – na výkon soc.práce
MMR – odpočinková zastavení v parku
ZŠ Bor – průtoková dotace
SFŽP – doplatek na obnovu zám.parku
Od obcí- veřejnoprávní smlouvy
SFŽP – zahrada MŠ Bor
SFŽP – alej u cyklostezky

II. Výdaje celkem
(z toho:)
5. tř. běžné výdaje
(z toho)
- provozní výdaje
- rozpočtová rezerva
6. tř. kapitálové výdaje
II.

Saldo příjmy – výdaje

IV. Financování celkem
(z toho: )
8113 krátkodobé přijaté půjčky
8123 dlouhodobé přijaté půjčky
8115 změna stavu peněžních prostředků
na účtech města
(zapojení přebytku roku 2014)
8124 splátky jistin úvěrů
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Údaje jsou v tis. kč

Plnění
k 31.12.2015 (Kč)
112.011.749,60

%plnění
Ke SR
127,1

70.189.827,91
21.184.955,42
2.610.298,00
18.026.668,27
3.797.800,00

108,3
121,1
130,5

437.104,00
400.000,00
8.288.602,03
567.200,00
291.000,00
170.000,00
55.272,00
900.000,00
172.000,00
298.235,00
580.965,00
539.017,00
43.000,00
1.210.113,90
276.359,34

-

101.301.736,14

88,8

86.947,8

81.500.367,76

93,7

86.560
387,8
27.150

81.500.367,76
19.801.368,38

72,9

88.097,8

64.800
17.500
2.000
Celkem :
3.797,8

114.097,8

-26.000

10.710.013,46

26.000

- 10.710.013,46

26.000

-7.971.772,46

-

-2.738.241,-

100,0

Rekapitulace výdajů dle výběru seskupení položek za celou organizaci :
IČ : 00259713

(RS = rozpočet schválený)

rekapitulace
za celou organizaci

RS
tis.Kč

skut.2015
Kč

% k RS

platy zaměstnanců a ostat
15.162
15.344.373,101,21
včetně odvodu sociálního , zdravotního a povinného pojištění hrazeného zaměstnavatelem
nákup materiálu
4.881
4.441.240,81
88,98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------nákup paliv,vody, energie, PHM

3.940

3.672.771,57

91,43

nákup služeb
21.620,8
17.796.608,95
82,32
(pošta,telefony,služby peněžních ústavů, školení ,nájemné, konzultační a právní služby, vzdělávání a ostatní placené
služby),
opravy a udržování
29.216
17.544.214,74 ,82,47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------poskytnuté transfery neinvestiční
(dotace) neziskovým org.
1.570
1.565.965,99,75

kapitálové výdaje

27.150

19.801.368,38

79,07

Výše uvedené plnění v % v tabulce je uváděno vždy ke schválenému rozpočtu.
Rozpočtové změny a opatření byly prováděny především v důsledku získání dotací ze státního rozpočtu , státních fondů
a z rozpočtu Plzeňského kraje. Tyto dotace se podařilo získat až v průběhu rozpočtového roku .
Opravy a udržování
Z dotačních titulů nejobsáhlejší neinvestiční práce byly prováděny na zámku včetně restaurátorských prácí .
V roce 2010 se podařilo městu opětovně začlenit do Programu MK záchrana architektonického dědictví ve vazbě k obnově
našeho zámku ,v roce 2011 jsme získali dotaci ve výši=2.250.000,- Kč ,v roce 2012 ve výši =1.000.000,- Kč , v roce 2013
=800.000,- Kč , v roce 2014 =900.000,- Kč a v roce 2015 rovněž =900.000,-Kč.
Kapitálové výdaje
Byl dokončen projekt Zámek-Velký sál ( r. 2014 a r.2015) v celkové pořizovací ceně 9.505.320,80 Kč ,bylo pořízeno
(r.2014 a r.2015) vybavení souborem stolů a židlí v celkové pořizovací ceně 819.800,- Kč. V roce 2015 byl pořízen
audiovizuální panel 168.154,- Kč a pro velký sál pořízeno textilní vybavení jeviště 113.037,- kč .
V roce 2015 například byl nakoupen pro potřebu úklidu města a obcí traktorový návěs 155.727,-. Kč, sypač za multikáru
418.379,-. Kč, radlice na odklízení sněhu 188.760,-.Kč, mulčovač 163.350,-. Kč ,
Z investičních akcí byla například realizována digitalizace městského kina 2.876.170,- Kč a související textilní vybavení
jeviště 110.298,- Kč , dále byl nakoupen multifunkční kopírovací stroj 80.063,- Kč , externí úložiště pro DCI obsah-kino
2D,3D 88.330,- Kč.
Další investiční akce : byl rozšířen městský kamerový systém 970 tis. Kč, byly provedeny práce na stavbě WC na
zámeckém parketu 1.993 tis. Kč , započaly práce na stavbě budovy „záchranky“ 4.172 tis. Kč, , u návesního rybníka
v Dolech vybudována záchytná mříž 242 tis. Kč, vyprojektovala se nástavba požární zbrojnice v Boru 114 tis. Kč , byly
zbudovány altány včetně přístupové cesty v zámeckém parku 636 tis. Kč ,byla vysázena alej podél cyklostezky ve
Vysočanech 452 tis. Kč , byly zakoupeny a osazeny autobusové zastávky v Boru - ZŠ 122 tis. Kč , pokračující reko
objektu MŠ Školní ul 2.315 tis. Kč a revitalizace zahrady MŠ 2.942 tis. Kč
Dofinancování 104 b.j. Vysočany – 4.000.000,- Kč : což jsou stavební práce , 2.738.241,- Kč je zahrnuto v položce 8124
a úrok 1.261.759,- Kč z odložené platby je zahrnut v provozních výdajích .
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Z pohledu spolupráce s občany jednotlivých osad v rámci působnosti města Boru je velmi významná činnost osadních výborů,
kterých v roce 2015 je 11 ( Bezděkov, Damnov, Málkovice, Lužná, Borovany a Kosov , Boječnice , Vysočany , Doly,
Holostřevy, Kurojedy, Skviřín)
Město Bor je od 1.7.2009 plátcem DPH , hlavní ekonomickou činností je lesní hospodářství.

Nejvýznamnější oblasti majetkových účtů v roce 2015:
V roce 2015 pokračoval prodej parcelních pozemků pro rodinné domy - severní bytová zóna , celkem z nabízených 4
byly prodány 4 .
Podrozvahově je vedeno ocenění lesních porostů na lesních pozemcích o rozloze 17.962.165 m2, v hodnotě vyhláškové ceny
1 m2 á 57,- Kč
=1.023.843.405,- Kč.
V roce 2013 byl dovyčleněn majetek zřízeným příspěvkovým organizacím , vedeno podrozvahově.
V roce 2014 a v r. 2015 se odpisovaný majetek bytového fondu u PO SBTH Bor projevil ve vykázané ztrátě .
Stálá aktiva – dlouhodobý majetek
V oblasti pozemků byla zanesena účetní hodnota pozemků , se stavem převzatých dat z katastru nemovitostí k 31.12. 2015.
Celková výměra lesních pozemků 17.962.165 m2 v celkové hodnotě : 49.914.444,03 Kč.
Ve spolupráci se znalcem v odhadu nemovitostí p. Tuškem je zpracován přehled o cenách obvyklých v místě
za l m2 dle druhu pozemku a katastru . Městu přináleží 17 katastrálních území .
Oběžná aktiva
V oblasti zásob je nejvýznamnější evidence vytěžené dřevní hmoty z městských lesů 452,40 m3
v hodnotě 579.072,- Kč .

Pohledávky k 31.12. 2015
Účet - popis

Počáteční stav

Obrat

Konečný stav

Krátkodobé pohledávky
311 - Odběratelé

6.099.598,49

1.093.532,00

7.193.130,49

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy

1.959.009,40

-9.492,60

1.949.516,80

324.720,00

20.962.00

345.682,00

6.150,00

-3.500,00

2.650,00

0,00

36.984,00

36.984,00

130.797,97

119.070,69

249.868,66

315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti
335- Pohledávky za zaměstnanci
346 – Pohled.za vyb.ústř.vlád.inst.
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy

5 080,00

5 080,00

V oblasti pohledávek jsou svým objemem nejvýznamnější vydané faktury za prodej dřevní hmoty ,jejichž
splatnost je leden 2016 a předepsaná úhrada nájemného bytového fondu Vysočany čp. 66 , Krátkodobé
poskytnuté zálohy jsou zálohami především na odběr elektřiny a plynu .
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Závazky k 31.12. 2015
Účet - popis
321 - Dodavatelé

Počáteční stav

Obrat

Konečný stav

4.242.079,39

-445.297,98

3.796.781,41

324 - Krátkodobé přijaté zálohy

72.302,00

64.731,00

137.033,00

331 - Zaměstnanci

61.253,00

684.558,00

745.811,00

584.282,00

-584.282,00

0,00

336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zdr.poj.

89.216,00

12.116,00

101.332,00

342 - Jiné přímé daně

89.113,00

53.249,00

142.362,00

343 - Daň z přidané hodnoty

241.390,48

-15.411,48

225.979,00

374 - Přijaté zálohy na transfery

307 849,48

307.849,48

0.00

378 - Ostatní krátkodobé závazky

91 103,00

1.546,21

92.649,21

333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům

V oblasti závazků jsou svým objemem nejvýznamnější dodavatelské faktury , jedná se o krátkodobé závazky
které jsou uhrazeny v lednu- únoru 2016 . Nejvyšší svou částkou =2.131.184,- Kč je faktura na novostavbu
objektu zdravotní záchranné služby Bor.

Smluvní závazky nejvýznamnější svou částkou :
-zástava po dobu 20 let od kolaudace ( do r. 2022)nemovitosti čp.53 Vysočany ve prospěch MMR ČR za poskytnutou
dotaci na rekonstrukci bývalé vojenské ubytovny na bytový dům se střešní nástavbou - celkem 31 bytů, dotace ve výši
=9.920.000,- Kč .
- uznatelný závazek města na dofinancování výstavby 104 b.j. Vysočany v celkové výši =2.561.253,- Kč .
Účet - název
459 40 - Ostatní dlouhodobé závazky

Počáteční stav
6. 561 253,00

Obrat
-4 000 000,00

Konečný stav
2.561.253,00

Zadluženost města Boru k datu 31.12.2015 v celkové výši : 0 tis. Kč
Zvláštní úvěrový účet KB a.s. - úvěrový rámec do 4.000 tis. Kč
-čerpání dle naléhavé potřeby města na základě váznoucích finančních toků, které se většinou v průběhu 4.čtvrtletní daného roku
vyrovnají , k 31.12..2015 čerpáno : = 0 tis. Kč
- úvěr bez ručitelských zástav
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Stav finančních prostředků Města Boru k 31.12.2015
Zůstatek
fin.prostředků
k 31.12.2013(Kč)
0

Zůstatek
fin.prostředků
k 31.12.2014(Kč)
1.951.564,15

Zůstatek
fin.prostředků
k 31.12.2015(Kč)
394.226,32

GE
GE

0
3.488.031,97
220.000,-

1.122.170,12
8.482.429,88
220.000,-

106.622,21
22.576.184,04
220.000,-

Základní běžný
Základní běžný
Základní běžný
- zámecký park

KB
ČS
GE

11.083.195,37
35.829,07
5.149,51

4.371.707,08
35.064,21
3.734,96

16.749.999,34
34.306,22
zrušen

Výdajový účet
Výdajový účet
Fond rozvoje
a rezerv
Státní pokladna
SFDI

KB
RB
GE

467.271,12
1.220,04
925,25

17.630,62
61.224,83
474,26

240.289,16
945,09
44,17

4.923.861,21
815,27

19.736.453,34
695,33

3.684.553,94
zrušen

Označení účtu :

Účet veden
u banky :

Příjmový

GE

Výdajový
Základní běžný
+revolvingový účet

ČNB
ČNB

Finanční prostředky podléhající finančnímu vypořádání
za rok 2012 :
=19.777.510,79 Kč
za rok 2013 : = 20.226.298,81 Kč ( r.2012/2013 ... + 448.788,02 Kč)
za rok 2014: = 36.003.148,78 Kč ( r.2013/2014 …+15.776.849,97 Kč)
za rok 2015: = 44.007.170,49 Kč ( r. 2014/2015 …+ 8.004.021,71 Kč)

Finanční vypořádání především :
=stran získaných nevyčerpaných dotací
= vypořádání příspěvkových organizací města Polikliniky , SBTH, ZŠ, MŠ
Zůstatek
fin.prostředků
k 31.12.2013

Ostatní účty :
Fond mládeže
Sociální fond
Fond rozvoje bydlení
+revolvingový účet

GE
GE
GE
celkem:

Zvl.úvěrový účet

:
KB

Zůstatek
fin.prostředků
k 31.12.2015

479,10
33.459,51
115.842,39
740.000,889.781,-

49,02
2.932,06
114.550,67
740.000,857.531,75

929,63
61.644,39
117.014,61
740.000,919.588,63
(r.2013/2014 …
(r.2014/2015…

Zůstatek jistin úvěrů

Zůstatek
fin.prostředků
k 31.12.2014

- 29.807,63 Kč)
- 32.249,25 Kč)

K 31.12.2013

K 31.12.2014

K 31.12.2015

0

0

0

Město Bor nečerpá k 31.12.2015 žádný investiční úvěr , ale má uznatelný závazek na výstavbě 104 b.j. Vysočany ve výši : 2.561 tis.
Kč s konečnou splatností r. 2016 , k 30.6.2016 se uplácí 2.000 tis. Kč a k 31.12.2016 doplatek 561 tis. Kč .
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Inventarizace majetkových účtů města Boru k datu 31.prosinec 2015
Zařízení
Správa MěÚ
org.208
MKS
org.205
Knihovna
org.332
Zámek
org.210
SDH
org.206
Budovy,
haly,stavby

013
454.582,-

018
219.638,90

021
-

-

-

-

022
10.660.385,01
163.373,3.744.073,-

-

-

-

37.754,-

028
2.277.138,96

031
-

409.050,42

-

142.737,50

-

-

0

9.505.320,80

3.971.901

2.111.131,69

-

-

-

-

8.768.566,50

1.390.388,88

-

-

-

69.480.575,85
13.885.398,16
47.590.783,07

-

-

-

Pozemky
03130
03150
03160
03180
03151
03182
03189

-

-

-

-

-

MH
org.209
Celkem
Rozvaha
Rozdíl

-

-

1.421.148,50

12.131.940,95

1.278.037,35

-

454.582,454.582,-

257.392,90
257.392,90
-

141.883226,38
141.883.226,38
-

39.440.239,46
39.440.239,46
-

7.608.484,80
7.608.484,80
-

111.788.382,19
111.788.382,19

49.914.444,03
690,085,89
2.279.204,48
40.557.674,46
22.352.938,50
61.148,62
-4.067.113,79

Zařízení
Umělecká
díla
Plán :
-územní, lesní hospodářský,
povodňový
Externí úložiště pro DCI
obsah -kino 2D,3D

032
112.996,-

041
-

042
-

-

3.785.866,90

-

Investice

-

-

95.311.165,27

Celkem
Rozvaha
Rozdíl

112.996,112.996,-

3.874.196,90
3.874.196,90
-

95.311.165,27
95.311.165,27
-

- účet 013, 018
- účet 021
- účet 022
- účet 028
- účet 031
- účet 032
- účet 041
- účet 042
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88.330,-

software
budovy, haly, stavby
samostatné movité věci a soubory movitých věcí
drobný dlouhodobý majetek
pozemky , účet 03189 –pozemky určené k prodeji
umělecká díla
územní plán – od r.2004, lesní hospodářský plán
investice – dlouhodobý hmotný majetek

Město Bor, IČ 00259713, náměstí Republiky č.1,348 02 Bor

ROČNÍ ZPRÁVA O FINANČNÍ KONTROLE ZA ROK 2015
Stručné zhodnocení výsledku řídících kontrol
Závažná zjištění v roce 2015 se nevyskytla. Běžné formální nedostatky
jsou řešeny a operativně odstraňovány .

Stručné zhodnocení výsledku veřejnosprávních kontrol
Město Bor je zřizovatelem 4 příspěvkových organizací :
Polikliniky Bor, Střediska bytového a tepelného hospodářství Bor, Základní školy Bor
a Mateřské školy Bor . V roce 2015 byla provedena kontrola u třech příspěvkových
organizací , zaměření bylo na hospodaření s finančními prostředky.

Mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi je spolupráce na dobré úrovni.
Od roku 2008 jsou zavedena pravidelná pracovní jednání 1x měsíčně za účasti všech
ředitelů příspěvkových organizací s vedením města( starosta, místostarostka a tajemník MěÚ).
Tato jednání jsou osvědčená a v roce 2015 se v nich pokračovalo .
Místostarostka města je celoročně v úzkém pracovním a kontrolním kontaktu k příspěvkové organizaci spravující
městské byty . I tato cílená spolupráce je osvědčena , v roce 2015 nadále pokračovala. Je snaha předejít závažným
nedostatkům s cílem naplnění smyslu kontrol podle zákona o finanční kontrole .
V roce 2015 u města Boru Finanční úřad pro Plzeňský kraj provedl daňovou kontrolu u dotačního titulu projektu
„Zřízení cyklostezky u silnice II/605 do průmyslové zóny, Eatapa C“ - realizace v roce 2012. Provedenou daňovou
kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
V roce 2015 u města Boru byla provedena kontrola EX-POST Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad u
projektu „ Sportovní stadion v Boru – I. etapa.“ Všechny zjištěné nedostatky byly Výzvou č.1 k monitorovací zprávě o
zajištění udržitelnosti zcela vypořádány.
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