Dne 29.6.2012

MIKROREGION BOUŘLIVÁK,

se sídlem Teplická 297, 417 23, Košťany, IČ 75079658

Zápis z jednání sněmu starostů
Sněm starostů jednotlivých členských obcí se uskutečnil dne 29.6. 2012 v zasedací místnosti
MěÚ Hrob.
Program:
1) Volba ověřovatelů zápisu
2) Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Bouřlivák
3) Ostatní záležitosti chodu Mikroregionu
HLASOVÁNÍ:
Pro:5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/1/12
Proti návrhu programu nebyla vznesena námitka – zúčastnění schvalují navržený program.

Průběh zasedání:
1. Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Jan Zelenka a p. Ota Stehno.
HLASOVÁNÍ:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2/11
Sněm starostů schvaluje ověřovateli zápisu p. Jana Zelenku a p. Otu Stehna.

2. Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Bouřlivák
Všichni přítomní byli seznámeni se Závěrečným účtem a Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření Mikroregionu Bouřlivák za rok 2011. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce
od 4. 6. do 22. 6. 2012. Místostarosta obce Moldavy p. Tvrdík navrhl schválit závěrečný účet
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření s výhradami:
- nebyl proveden odpis majetku k 31. 12 .2011,
- rozpočet svazku byl navýšen ve výdajích o 6 000.- Kč, změna nebyla schválena sněmem
starostů, ale byla provedena ve výkazu FIN 2 -12
HLASOVÁNÍ:
Pro:5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/1/12
Sněm starostů schvaluje Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Mikroregionu Bouřlivák za rok 2011 s výhradami a přijímá opatření k nápravě zjištěných
chyb a nedostatků:
- změna zpracovatele,
- zaúčtovat jednorázový odpis majetku ve 40% k 31.12.2012,
Přijímá systémové opatření k dodržování rozpočtu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.

3. Ostatní záležitosti chodu Mikroregionu
Starosta města Hrob p. Zelenka představil záměr města na zřízení vlastní kompostárny.
Všem přítomným při diskusi osvětlil náležitosti záměru. Z diskuse vyplynul závěr, že k záměru je
nutné ještě provést různé propočty a následně vše projednat na dalším jednání.

Zapsal:

Tomáš Tvrdík

Ověřili:

Jan Zelenka
Ota Stehno

František Voháňka
předseda Mikroregionu

vz. Ing. Ota Stehno
1.místopředseda Mikroregionu

