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TABULKA č. 5

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona Č.

í39/2006Sb.okoncesníchsmlouváchakoncesnímřízení

Obec/DSO: Svazek obcí T§H

okres: kladno

$loupec 1:

Sloupec 2 a 3:
Sloupec 4 až 6:

Vypracoval : llona Fejfarová

a /,a á lJ ,l/ú

vyplní se předmět smlouvy (například provozování vodohospodářské
infrastruktury), dále název koncesionáře a v,ýše celého závazku po dobu

trvání smlouvy. pokud žádný finanční závazek obci nebo městu neyzniká,

tak se uvede:,,bezzávazku". Uvádí se tedy pouze předpokládané v,ýdaje,

případné předpokládané příjmy se neuvádí.

vyplní se data začátku a ukončeni koncesní smlouvy
uvedou se údaje o výdajích

(v tis, Kč)

Datum: 25.1.2016Kontroloval: Markéta Jehličková
(př'rjmení, telefon, podpis)

ldentifi kace sm louvy/předmět smlouvy,
koncesionář, celkov,ý závazek po dobu

trvání smlouvy/

Datum
začátku
smlouvy

Datum
ukončení
smlouvy

Rozpočet v roce 201 5
skutečnost do

31,12,2015schválený po změnách

1 2 3 4 5 6

7
Celkem



TABULKA ě. 6

Obec/DSO : Svazek obcí TSH
Okres : Kladno

Komentář k roku 20í5:
(struěné zhodnocení finančního hospodaření, neplánované qýrazné

přumy a mimořádné výdaje oprotischválenému rozpočtu, podstatné

pórožrý na podrozvahouých účtech, zapojení mimorozpočtových zdrgů)

V roce 2015 nebyly protischválenému rozpočtu přijaty žádné neplánované přumY anivYdánY

neplánované qýdaje.

Vypracoval: llona Fejfarová Kontroloval: MarkétaJehliěková
(příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)

tel,312672216
§vAZ§F{ oítc
-í]]r$r!ťlni. §:L l,,ť,š_[9g

so sidiern: OU'],':biiiici,i:;e,
Třebicho,1itl 89, 273 C6 Litlušín

Bankovni spoltl"lí: 1 U7-,125c.4,0227/0] 00

Tel.: 312 §72 2j6 sct:n€l,e:inan cz


