Zápis č. 17
ze zasedání DSO Lužnice dne 23.4.2014

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

Dvory nad Lužnicí, obecní úřad
16 hodin
František Macho, předseda svazku
viz prezenční listina
Marcela Machová
Jan Prokeš,Zdeněk Oesterreicher

Předseda svazku přivítal přítomné a konstatoval, že je jednání usnášeníschopné.
Seznámil přítomné s programem, program byl jednohlasně schválen.
1) projednání a schválení závěrečného účtu hospodaření svazku za rok 2013
zpráva o provedené kontrole hospodaření svazku za r. 2013
2) rozpočtové změny
3) projednání postupu svazku vůči občanům, nepřepojených na kanalizaci

1) projednání a schválení závěrečného účtu hospodaření svazku za rok 2013 zpráva o provedené
kontrole hospodaření svazku za r. 2013
Závěrečný účet hospodaření svazku byl zveřejněn na úředních deskách obou obcí svaku dne 7.4.2014.
Kontrolu hospodaření svazku provedl pracovník krajského úřadu- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Členové svazku schvalují závěrečný účet hospodaření za rok 2013 spolu se zprávou o výsledku
hospodaření za rok 2013 a uzavírá celoroční hospodaření – bez výhradHlasování 9:0
2) rozpočtové změny
Příjem – od obce Halámky (170 000 Kč)
Výdej – úhrada faktur za vyhotovení GP skutečného zaměření kanalizace Halámky (170 000Kč)
Hlasování 9:0

3) projednání postupu svazku vůči občanům, nepřepojených na kanalizaci
DSO vydá „Rozhodnutí“ o povinnosti přepojení a připojení stavby na veřejnou kanalizaci
Schválení Rozhodnutí se bude projednávat na dalším zasedání svazku .

4) Z důvodu, že stále není závěrečné vyhodnocení akce kanalizace od SFŽP (žádost podána
26.9.2013) -podmínkou příjmu dotace od JčK Č.Budějovice (termín předložení závěrečného
vyhodnocení akce do 30.6.2014), proces schvalování podkladů k ZVA na SF je velmi zdlouhavý,
členové svazku navrhují a schvalují požádat KÚ Č.Budějovice o další prodloužení termínu předložení
vyhodnocení akce.
Hlasování 9:0

Usnesení
zasedání svazku Lužnice 23.4.2014

44. DSO schvaluje závěrečný účet hospodaření spolu se zprávou o výsledku hospodaření DSO
za rok 2013 - bez výhrad45. DSO schvaluje rozpočtové změny č. 3
46. DSO souhlasí s žádostí o prodloužení termínu předložení ZVA KÚ JčK Č.Budějovice
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