Zápis č. 15

Ze zasedání DSO Lužnice dne 6.12.2013

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

Dvory nad Lužnicí obecní úřad
15 hodin
František Macho, předseda svazku
viz prezenční listina
Marcela Machová
Jan Toul, Macho Stanislav

Předseda svazku přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové svazku a
jednání je usnášeníschopné. Předseda seznámil přítomné s programem. Program byl jednohlasně
schválen.
Program:
1) Rozpočet na rok 2014
2) zpráva o provedené kontrole kontrolního a finančního výboru svazku Lužnice
3) rozpočtové změny (změna schvalování rozp. změn)
4) inventarizační komise
5) pojištění majetku svazku
6) žádost o příspěvek na činnost svazku od obcí svazku
7) různé

1) Rozpočet na rok 2014
Příjmy 497 000 Kč
Výdaje 497 000 Kč
Podrobný rozpis viz. příloha
Hlasování 10:0 pro
2) zpráva o provedené kontrole kontrolního a finančního výboru svazku Lužnice
Předsedové kontrolního a finančního výboru svazku Lužnice informovali o pro vedené kontrole
Zápis v příloze.
3) rozpočtové změny (změna schvalování rozp. změn)
Rozpočtové příjmy schvaluje předseda nebo místopředseda svazku v neomezené výši
Rozpočtová změny č. 4-7 – přiložené přílohy
Hlasování 10:0 pro

4) inventarizační komise , inventarizace majetku k 31.12.2013
Inventarizační komise:
Předseda :
Jan Toul
Členové komise: Stanislav Macho, Zdeněk Oesterreicher,Josef Mikudim, Robert Adensam
5) pojištění majetku svazku
Cenová nabídka pojištění majetku svazku – budova ČOV , roční pojistné ve výši 8 662 Kč
Hlasování 10:0 pro uzavření pojistné smlouvy s ČS
6) žádost o příspěvek na činnost svazku od obcí svazku
Z důvodu prodloužení termínu závěrečného vyúčtování dotace ze SFŽP nebyla svazkem předložena
žádost o poskytnutí grantu z Krajského úřadu (termín do 30.6.2014)
Je potřeba uhradit GP ke zřízení věcných břemen a proto žádá svazek obce o příspěvek.
Hlasování 10:0
7)
Předseda svazku informoval zástupce svazku o pro vedených kontrolách.
Kontrola ze SFŽP byla dne 19.6. – 20.6.2013. Kontrolované období 24.7.2008 – 7.6.2013, akce
kanalizace a ČOV pro obce Dvory nad lužnicí a Halámky.
Kontrola NKÚ proběhla od 19.8.2013 – 10.10.2013, kontrolované období 2008 – 2013
Cena stočného bude na rok 2014 ponechána ve stejné výši.

Zapsala: Machová
Ověřovatelé zápisu:

Usnesení
Ze zasedání svazku dne 6.12.2013

39. DSO schvaluje rozpočet na r. 2014
40. DSO schvaluje rozpočtové změny a úpravu schvalování příjmů rozpočtu
41. DSO schvaluje uzavření smlouvy s Českou pojišťovnou – pojištění majetku ČOV
42. DSO schvaluje o požádání finančního příspěvku obce svazku

Jan Prokeš

František Macho

místopředseda svazku

předseda svazku

