
                

 

Zápis 

Z  VH DSO  Mikroregion Pobečví, konané dne  10.12.2015 v16:30 hodin                           
v Sobíškách 

                                                                                                                                                                                   
Přítomni:       11, zástupců obcí, starostka obce Záb. Lhota  se dostavila po hlasování. 

Hosté:            H. Nehybová – účetní DSO MR Pobečví,  

                       

 

K bodu 1)  VH zahájila předsedkyně Dagmar Kubzová Poté byli všichni zástupci jednotlivých obcí MR  

přivítáni starostkou hostitelské obce paní Kateřinou Krejčí. Dále předsedkyně konstatovala, že je přítomno 

11 zástupců obcí DSO MR Pobečví a VH je usnášeníschopná. O zápis požádala paní Martu Zedkovou.  

 

K bodu 2) Program byl řádně vyvěšen ve všech členských obcích po dobu 7 dnů.  Předsedkyně přednesla 

návrh na rozšíření programu o projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3 jako bodu č. 6, ostatní 

body se tímto posunou.Před hlasováním dala prostor přítomným k vyjádření. Nikdo z přítomných neměl 

připomínky k předloženému programu. 

Návrh usnesení: 

1. Zahájení 

2. Projednání a schválení programu VH 

3. Kontrola usnesení z minulé VH 

4. Projednání a schválení rozpočtu MR Pobečví na rok 2016  

5.  Projednání a schválení Plánu inventur za rok 2015 

6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3 

7. Zhodnocení poznávací exkurze MR 

8. Ostatní 

9. Diskuse 

10. Závěr 

Hlasování: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

K bodu 3) Z kontroly usnesení vyplývala povinnost připravit do konce roku VH – splněno, cyklovýlet MR 

proběhl, smlouvy na BOZP postupně se uzavírají. 

VH bere na vědomí: 

 

K bodu 4) Návrh rozpočtu na rok 2016 byl řádně vyvěšen po dobu 15-ti dnů na úředních deskách všech 

členských obcí, po tuto dobu k němu nebylo vzneseno připomínek Návrh rozpočtu je předkládán jako 

vyrovnaný v příjmové i výdajové složce, příjmy zde představují členské příspěvky obcí. Zároveň 

s rozpočtem předložila předsedkyně návrh na zmocnění pro zapojování získaných dotačních prostředků 

v přiznané výši, v ostatních případech v rozsahu do 300 tis. Kč 

Před hlasováním dala prostor k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil. 

Návrh usnesení: 

VH DSO MR Pobečví schvaluje: – rozpočet DSO MR Pobečví na rok 2016 dle předloženého návrhu 

v objemu příjmů i výdajů ve výši 149 tisíc korun a zmocňuje Radu svazku k provádění rozpočtových 

opatření pro zapojení získaných dotačních prostředků v přiznané výši, v ostatních případech do 300 tisíc 

korun 

Hlasování: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

 



                

 

 

K bodu 5) Předsedkyně seznámila přítomné s plánem inventur za rok 2015 a složením inventarizační 

komise dle předloženého plánu – viz. příloha zápisu, a nutností jej schválit. Dále je seznámila s návrhem 

majetku MR navrženým na vyřazení – viz. příloha zápisu. Před hlasováním dala prostor k vyjádření – zde 

se probíral majetek navržený na vyřazení – nikdo k seznamu neměl připomínek. 

Návrh usnesení: 

VH DSO MR Pobečví schvaluje plán inventur za rok 2015 včetně složení inventurní komise a  vyřazení 

majetku MR dle předloženého seznamu. 

Hlasování: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

K bodu 6) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 3 – zde předsedkyně vysvětlila, že se RO týká 

příjmů za spoluúčast členů MR Záhoří-Helfštýn na poznávací exkurzi – viz příloha zápisu. 

Návrh usnesení: 

VH DSO MR Pobečví schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 

Hlasování: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

 K bodu 7)  
Předsedkyně krátce zhodnotila úspěšnou poznávací exkurzi po úspěšných obcích Vysočiny a 

Jihomoravského a Zlínského kraje ve dnech 7. a 8.10.2015, J. Řezníček vyjádřil politování, že se 

nezúčastnili všichni členové MR. Předsedkyně seznámila přítomné s náklady akce. 

VH bere na vědomí: 

 

K bodu 9)  

Předsedkyně seznámila přítomné s průběhem ustavující schůze DSO MB v Jezernici a se složením 

předsednictva a rady svazku. Zatím se připojilo 22 obcí. Otakar Dokoupil připojil o další poznatky v rámci 

jednání se Spolkem Odpady OK. Dále krátce seznámil s děním v MAS MB a informoval o průběhu prací 

na SCLLD a rozdělení alokací. Předsedkyně vyslovila dík za práci O. Dokoupilovi pro MAS i pro DSO 

MB. Dále již nikdo nediskutoval. 

VH bere na vědomí: 

 

K bodu 10)  

Předsedkyně poděkovala starostce hostitelské obce za přípravu VH a popřála všem členům klidné svátky 

vánoční a úspěšný další rok 2016 a ukončila jednání VH MR v 17:45 hodin. 

 

Přílohy: 

- presenční listina 

- návrh rozpočtu 

- plán inventur 

- rozpočtové opatření č.3 

                                                                                                                  Zapsala Marta Zedková 11.12.2015 

                             

          

 

 

 

 


