USNESENÍ č. 1/2016
1. zasedání Valné hromady svazku obcí Mariánská zahrada
konaného dne 7. června 2016
Valná hromada svazku obcí Mariánská zahrada:
Schvaluje:
1)
2)
3)
4)

Členy návrhové komise
Ověřovatele zápisu a zapisovatelku
Program pro 1. zasedání Valné hromady MZ
Přijetí dotace z Královéhradeckého kraje ve výši 50 000 Kč na akci „Profesionalizace
svazku obcí Mariánská zahrada 2016“, dále schvaluje výše uvedenou smlouvu č.
16RRD02-0019 o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje a
pověřuje předsedkyni k podpisu smlouvy
5) Valná hromada vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a závěrečným účtem za
rok 2015 včetně zprávy kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Mariánská zahrada za rok 2015, a to bez výhrad.
6) Valná hromada svazku obcí schvaluje Účetní závěrku DSO Mariánská zahrada za rok
2015 a převod hospodářského výsledku ve výši 51 117,98 Kč z účtu 431 – Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých
účetních období
7) Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2016
8) Zpracování podkladů v roce 2016 pro zhotovení tabulí k památkám: kaple Loreta,
kaple Andělíček, kaple sv. Anna, kaple sv. Trojice a ke kamenné stéle
9) Rozeslání cyklotrasy k vyjádření obcím do 30.6.2016
10) Oslovení KČT o podání nabídky na vypracování návrhu cyklotrasy
Neschvaluje:
Bere na vědomí:
1) Informace administrátora POV KHK
2) Nabídku od firmy GEOFUN s.r.o.
3) Zprávu od účetní
4) Kultura, malá kopaná, tematická vycházka
5) Informace ohledně dotací na kapličky
6) Informace od MAS OZJ

Ukládá: 1) Zajistit kulturní a společenské akce v roce 2016

2) Předat návrh závěrečného účtu paní účetní do 31.7.2016
3) Podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
č. 16RRD02-0019 na realizaci projektu „Profesionalizace svazku obcí Mariánská
zahrada 2016“

……………………
Eliška Formanová
předsedkyně svazku

……………………….
Petr Soukup
ověřovatel zápisu
II.místopředseda svazku

…………………
Jaroslava Rychnová
ověřovatel zápisu
člen předsednictva

Zapsala:

…………………….
Michaela Tourková
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v Bukvici 21.6.2016

