USNESENÍ č. 1/2014
1. zasedání Valné hromady svazku obcí Mariánská zahrada
konaného dne 3. června 2014
Valná hromada svazku obcí Mariánská zahrada:
Schvaluje:
1) Členy návrhové komise
2) Ověřovatele zápisu a zapisovatelku
3) Program pro 1. zasedání Valné hromady MZ
4) Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 58 000 Kč
5) Smlouvu č. 14RRD02-0027 o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK mimo režim de minimis a
pověřuje předsedkyni k podpisu smlouvy
6) Valná hromada vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a závěrečným účtem za

rok 2013 včetně zprávy kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Mariánská zahrada za rok 2013, a to bez výhrad.
7) Valná hromada svazku obcí schvaluje Účetní závěrku DSO Mariánská zahrada za rok
2013 a převod hospodářského výsledku ve výši 148 616,30 Kč z účtu 431 – Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých
účetních období.
8) Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2014
Neschvaluje:
Bere na vědomí:
1) Internetové vysílání na území MAS OZJ
2) Informace z Oblastní charity Jičín
3) Poptávkové řízení na projekt: „Vybavení kanceláře MZ nábytkem a výpočetní
technikou“
4) Informace administrátora POV KHK
5) Kulturní akce v roce 2014
6) Zprávu od účetní
7) 3. rozpočtové opatření předsedkyně svazku obcí na základě delegování pravomocí
8) Informace od MAS OZJ

Ukládá:

1) Zajistit kulturní a společenské akce v roce 2014
2) Vyvěsit poptávkové řízení na projekt: „Vybavení kanceláře MZ nábytkem a
výpočetní technikou“
3) Zpracovat směrnici na zadávání veřejných zakázek
4) Předat návrh závěrečného účtu paní účetní do 31.7.2014
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