Zápis č. 26
ze zasedání DSO Lužnice dne 11.5.2017

Místo konání :
Začátek
:
Zasedání řídil :
Přítomni
:
Zapisovatel
:
Ověřovatelé zápisu:

Dvory nad Lužnicí, obecní úřad
17 hodin
Jan Herzog, předseda svazku
viz presenční listina
Machová M.
Stanislav Macho, ing. Tomáš Trsek

Předseda svazku přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové svazku a
jednání je usnášeníschopné.
Seznámil přítomné s programem, program byl jednohlasně schválen.
Oznámení konání jednání svazku bylo zveřejněno na úředních i elektronických deskách obou obcí
dne 20.4.2017

Program:
- závěrečný účet hospodaření svazku za rok 2016
- zpráva o přezkumu hospodaření svazku za r. 2016
- střednědobý výhled rozpočtu 2017 – 2019
- činnost svazku
1. Projednání a schválení závěrečného účtu hospodaření svazku za r. 2016
Návrh závěrečného účtu a zpráva o kontrole hospodaření svazku za rok 2016 byl zveřejněn na
úředních deskách obou obcí svazku dne 20.4.2017
Členové svazku obcí Lužnice schvalují závěrečný účet hospodaření za rok 2016 spolu se zprávou o
výsledku hospodaření a uzavírají celoroční hospodaření – bez výhradDále přijímají nápravné opatření: zařazení oplocení do staveb účet 021, termín do 30.6.2017
Hlasování 6:0 pro

2. Střednědobý výhled rozpočtu 2017 – 2019

V tis. Kč
rok
Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.

2018
600

2019
600

Příjmy tř.1
Daňové
Příjmy tř. 2
Nedaňové (příjem stočné
Příjmy tř. 3
kapitálové
Příjmy tř. 4
transfery
Příjmy celkem
Výdaje úvěry
Tř. 5 Běžné výdaje
Tř. 6 Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Hotovost na konci roku

0
450
0
110
560
0
560
0
560
600

0
480
0
110
590
0
590
0
590
600

Hlasování 6:0 pro
3. Předseda svazku informoval o činnosti svazku
- návrh na zpracování projektu (fond) na obnovu kanalizačního zařízení

Usnesení
z jednání svazku Lužnice dne 11.5.2017

69. DSO schvaluje závěrečný účet hospodaření svazku Lužnice za rok 2016 – bez výhrad70. DSO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření svazku za r. 2016 a přijímá nápravné opatření
71. DSO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2017 – 2019

……………………………………………………..

…………………………………………………..

Jan Prokeš, místopředseda svazku

Jan Herzog, předseda svazku

