Ztúpis z

jednání Valné hromady Svazku obcí ,,Drahansktú vrchovina"
konané dne 3. května 2011 v obci Krósensko

Přítomni: p. Mgr. Halas, Mgr. Mk, píKŤižová,Šíblová,Švarcová, Ševčíková,pp. Dvořáček,
Koufirý, Chromý, Pořízek, Šteflíček,
Pospíšil
omluveni: JUDr. Hermanová
Hosté: dozorčírada_pí Dvořáková,p. Šmerda

t) Zahá$ení

Předseda svazku přivítal přítomnéa členy dozorčírady
Mgr. Vlka.
Usnesení č. 1:
Valná hromada pově uj e Ťizenímzasedání p. Mgr. Vlka.

P ítomno: 11

člen Pro:

1

1

hlasri

a

nawhl pověřit Íízenímschůze p.

Proti:

0

ZďrŽeI:0

M$. Vlk

konstatuje, Že program všichni obdrželi a navrhuje, aby místo bodu Diskuze byl
bod Rrizné a dále navrhuje p idat bod 5) lnventarizace svazku. K náwhu nebyly
p ipomínky.
V programu

Program
l) Zahájeni a schválení programu jednání
2) Volba zapisovatele a ově ovatel zápisu
3) V 'sledek auditu
4) Zptáva ďozorěirady
5) Inventari zace svazku
6) Projednání závéreěného ričtu
7)

R zré

8) Závér

Usnesení č. 2:
Valná hromada schvaluje upraveny proglam dnešního zasedáni.
P ítomno: 11 členti Pro: 11 hlasri
Proti: 0

ZďrŽel: 0

Volba ově ovatelri zápisu a zapisovatele
Mgr. Vlk nawhuje jako ově ovatele zápisu sl. Kate inu Ševčíkovoua p. Lubomíra Pospíšila a
zapisovatelku pí Světlanu Švarcovou
Usnesení č. 3:
Valná hromada schvaluje ově ovatele zápisu sl. Kate inu Ševčíkovoua p. Lubomíra Pospíšila
a zapisovatelku pí Světlanu Švarcovou
P ítomno: ll ělenri Pro: l0hlasťr
Proti: 0
Zdržel:l
2)

3) VÝsledek auditu
Mgr. Halas informuje, že kontrola hospoda ení svazku proběhla 2. bÍezna. Byla zjištěna
drobná pochybení, která byla napravena a neměla vliv na hospoda ení svazku, z riěetního
hlediska bez chyb a nedostatk .
Usnesení č. 4:
Yalnáhromada bere na vědomí p ednesenouzprávu o provedeném auditu

P ítomno: 11 člen

Pro:

11

hlasri

Proti:

0 -

Zdržel: 0

4| ?oráva Člozorčiradv
P. Smerda p ednesl zprávu dozorčírady. Zpráva byla všem zaslána e.mailem a písemně

předána nazaseďání valné hromady.
Usnesení č. 5:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčírady a její doporučení a ukládá vedení svazku
připravit na příštísprávní radu náwhy opatření ke zlepšení hospodaření.

Přítomno: 11

členůPro: 9 hlasů

Proti:

I

Zdržel: 1

5) Inventarizace svazku

Mgr.

k3I. 12. 2010, kterou
provedla inventarizačníkomise v pozměněném složeníMgr.Petr Halas, Dana Křížová aHana
Šíblová.
Usnesení č. 6:
Valná hromada schvaluje inventaizaci svazku provedenou inventarizační komisí k3l. 12.
2010.
P ítomno: l 1 člen Pro: 9 hlasri
Proti: 1
ZďrŽeI:1
Halas informuje o provedené inventarizaci majetku svazku

6) Proiednání závěrečného čtu svazku
Mgr. Halas navrhuje na základě p edchozich informaci
vyhrad. Závěrečny ričet byl vyvěšen na ri edních deskách
Usnesení č. 7:
Valná hromada schvaluje závěrečn ričet DSo DY zarok
P ítomno: 11 ělenri Pro: 9 hlas
P. Po ízek nebyl hlasování p ítomen

schválit závěrečny tičet Svazku bez
všech ri adri.

2010 bezvyttrad.

Proti:

1

ZďrŽeI:0

il Rrizné
Podle kritériíMA21 musí b t v mikroregionu nejen koordinátor, ale také politicky garant,
kter podepisuje smlouvy a zastupuje svazek p i ruar ch jednáních
Usnesení č.8 :
Valná hromada schvaluje politick m garantem projektu Zdrav mikroregion a místníAgenda
21 p edsedu mikroregionu Mgr. Petra Halase.
P ítomno: 11 člen Pro: 9 hlas
Proti: 0
Zd el: l
P. Po ízek nebylp i hlasování p ítomen
8)Záxér

Mgr. Halas ukončil zasedání valné hromady.
Zapsa|a 3. května

20l1 Světlana Švarcová

ově ovatelé zápisu:

P edseda svazku:

Innw Í*|d
Kate ina Ševčíková

Mgr. Petr Halas

oSpíšil

