MIKROREGION HATĚ, Chvalovice čp. 80, 669 02 Znojmo 2
IČ: 751 22 677
Zápis z jednání výboru svazku ze dne 25. 4. 2013 v 18.°°hodin – OÚ
Chvalovice
Přítomni: Jan Gregor, Libor Kubík, Marie Polachová, Ing. Jaroslava Sácká, Robert Vaněk,
Nepřítomen: Zdeněk Karpinski

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení rozpočtu na r. 2013
Zpráva o přezkumu hospodaření za r. 2012
Účetní závěrka za rok 2012 – Obec Chvalovice
Hospodaření DSO
různé
závěr

Ad1.)Schůzi zahájil p. Gregor, ověřovateli zápisu byli navrženi pp. Marie
Polachová a Libor Kubík. Přítomní souhlasí s navrženými ověřovateli. Pan
Gregor přednesl zápis ze dne 27. 2. 2013. Zápis byl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v kanceláři svazku. Předseda seznámil přítomné s programem
jednání, přítomní souhlasí s předneseným programem.
Ad.2)Rozpočet DSO na rok 2013- návrh rozpočtu byl předložen jako
schodkový, příjmy činí částku 2.500,-- Kč, výdaje ve výši 201.800,-- Kč a
financování – zůstatek r. 2012 ve výši 199.300,-- Kč. Investiční výdaje tvoří
částku 195.800,-- Kč. Vzhledem k tomu, že po dobu vyvěšení na úřední desce
nebyly vzneseny námitky ani připomínky, byl rozpočet schválen v takové
podobě, v jaké byl předložen.
Usnesení: výbor svazku schvaluje rozpočet na rok 2013
Hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se

Ad3)Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2012
Členové výboru svazku DSO byli seznámeni se zprávou o přezkumu
hospodaření DSO Mikroregion Hatě za rok 2012, který se uskutečnil 4. března
2013. Přezkoumání provedli pracovníci odboru kontrolního a právního

Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V rámci přezkumu hospodaření byla
přijata opatření vyplývající ze zprávy o přezkumu.
Usnesení: výbor svazku bere na vědomí zprávu o přezkumu hospodaření DSO Mikroregion
Hatě za rok 2012
Hlasování: 5hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se

Ad4)Účetní závěrka DSO za rok 2012 – předseda DSO seznámil přítomné
s účetní závěrkou za rok 2012 – výbor svazku souhlasí s účetní závěrkou DSO
Mikroregion Hatě za rok 2012.
Usnesení: výbor svazku schvaluje účetní závěrku DSO Mikroregion Hatě za rok 2012
Hlasování: 5hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se

Ad.5) Hospodaření DSO
DSO bude pracovat dle schváleného rozpočtu. Předseda DSO požádal zástupce
obcí, aby zvážili další činnost DSO.
P.Gregor – žádá o sdělení informací ohledně akce „VODA“ – postup obce
Chvalovice – jak dál
p. Polachová – zastává stejný názor
p. Vaněk – na další jednání připraví Obec Chvalovice potřebné informace
ohledně akce „VODA“
Ad.6) Různé
p. Kubík – dotaz na zástupce obce Chvalovice, zda se obec Chvalovice účastní
jednání ohledně vybudování dalších cyklostezek v okrese Znojmo
p. Vaněk – jednání se neúčastnil, je možné, že byl kontaktován zástupce obce
Usnesení: výbor svazku bere na vědomí získané informace
Hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se

Ad.7) Jednání výboru svazku ukončil předseda DSO.
Zapsal: Jaromíra Vaculová
Ověřovatelé: Marie Polachová
Libor Kubík
Gregor Jan
předseda DSO

