Zápis
Z jednání valné hromady Svazku obcí šumavského Podlesí, které se konalo dne 28.12.2015 na
ÚM v Česticích
Přítomni:
Program:

dle listiny přítomných
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele
Kontrola zápisu a plnění usnesení z valné hromady ze dne 10.11.2015
schválení rozpočtu SOŠP na rok 2016
Rozpočtová opatření
Program rozvoje mikroregionu
Rozprava
Závěr

K bodu 1)
Jednání zahájil a řídil předseda svazku p. Žejdl, seznámil přítomné s navrženým
programem valné hromady. Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná.(dvanáct
přítomných členů ze čtrnácti, dle prezenční listiny).
Usnesení č.1
Členové svazku schvalují navržený program VH SOŠP dne 28.12.2015.
Pro – 12
zdržel – 0
proti – 0
Předseda svazku navrhl složení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a nechal hlasovat
Ověřovatelé zápisu: Paní Broulimová, pan Vršek, pan Kabát
Zapisovatel:

M Žejdl

Usnesení č.2
Členové svazku schvalují ověřovateli zápisu paní Broulimovou, pana Vrška, pana
Kabáta, zapisovatelem určují pana Milana Žejdla.
Pro – 12
zdržel – 0
Proti - 0
K bodu 2)
Předseda požádal ověřovatele zápisu z VH ze dne10.11.2015, zda byl zápis zapsán tak, jak
bylo projednáno
ověřovatelé potvrdili kontrolu a věcnou správnost zápisu z VH dne 10.11.2015
K bodu 3)
Předseda svazku seznámil přítomné s rozpočtem SOŠP na rok 2016 a vyzval přítomné
k vyjádření nebo případným námitkám. Nikdo neměl námitek ani připomínek.
Usnesení č. 3
Členové svazku schvalují rozpočet SOŠP na rok 2016, jednotlivé položky jsou uvedeny
v příloze.
Pro - 12
,
proti – 0,
zdržel – 0

K bodu 4)
Členové svazku byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č.5 a 6/2015
Usnesení č.4
Členové svazku berou na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 5/2015 a schvalují
rozpočtové opatření č. 6 /2015.
Pro – 12
proti – 0
zdržel -0
K bodu 5)
Byl projednán program rozvoje mikroregionu na období 2016 - 2020
Usnesení č.5
Členové svazku schvalují Program rozvoje mikroregionu na období 2016 - 2020
Pro – 12
proti – 0
zdržel – 0
K bodu 6)
6.1) Bylo projednáno podání žádosti do POV JČK – dotační titul 7 na realizaci akce
„ Vybavení pro pořádání kulturních společenských a sportovních akcí“
Usnesení č.6
Členové svazku schvalují podání žádosti do POV JČK – dotační titul 7: Společné
integrované projekty, na realizaci akce – „Vybavení pro pořádání kulturních,
společenských a sportovních akcí“
Pro - 12
Proti - 0
zdržel – 0
6.2)
Návrh na vyřazení majetku
dle inv. karty Projektová dokumentace. Kulturně turistické centrum – Dřešínek
Usnesení č. 7
Členové svazku schvalují vyřazení majetku SOŠP a to projektové dokumentace
Kulturně turistické centrum inv. č. 700002.
Pro - 12
proti- 0
zdržel- 0

Předseda svazku poděkoval přítomným za účast a Valnou hromadu ukončil.
Zápis pořídil: Milan Žejdl
Ověřovatelé zápisu:
Eva Broulimová

Luděk Vršek

…………………………………………..
Milan Žejdl – předseda svazku

Jiří Kabát

………………………………………
Jiřina Vávrová – místopředsedkyně svazku

