
Mikroregion 
Svazek obcí Strakonicka 

Sousedovice 23, 386 01 Strakonice 
__________________________________________________ 

Zápis ze zasedání valné hromady mikroregionu č.01/2020 

 

Dne 26.5.2020 od 18,00 hod se na OÚ v Sousedovicích konalo zasedání Valné 

hromady mikroregionu. 

Přítomni: viz prezenční listina 

Program zasedání: 

1. Zahájení,  volba ověřovatelů 

2. Návrh závěrečného účtu za rok 2019 

3. Zpráva o přezkumu hospodaření SOS za rok 2019 

4. Účetní závěrka za rok 2019 

5. Rozpočtová změna č. 1,2/2020 

6. Mimořádný transfér obcí 

7. Členské příspěvky na rok 2020 

8. Zpráva o kontrole hospodaření SOS za rok 2019 

9. Diskuze 

 

 

Usnesení: 

Zahájení. Schůzi zahájila předsedkyně Irena Uhlířová, schůze je usnášeníschopná. 

 

1. VH zvolila ověřovatele zápisu. Ověřovatelé byli zvoleni: vl. Pecka, J. Uhriková 

číslo usnesení: 01/01/20  

Pro  Proti  Zdržel se 

6 / Vl. Pecka 

6 / J. Uhriková 

VH schvaluje ověřovatele zápisu. 



2.VH byl předložen návrh závěrečného účtu za rok 2019. Návrh bude zveřejněn na 

úředních deskách v jednotlivých členských obcí spolu se Zprávou o výsledku 

hospodaření svazku za rok 2019. 

číslo usnesení: 02/01/20 

Pro  Proti  Zdržel se 

7 / / 

VH bere na vědomí návrh závěrečného účtu za rok 2019. Návrh bude zveřejněn na 

úředních deskách v jednotlivých členských obcí spolu se Zprávou o výsledku 

hospodaření svazku za rok 2019. 

 

 

3. VH projednala Zprávu o výsledku hospodaření svazku za rok 2019. 

číslo usnesení: 03/01/20 

Pro  Proti  Zdržel se 

7 / / 

 

VH bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření svazku za rok 2019 a přijala 

opatření k nápravě chyb a nedostatků dle Zprávy o výsledku hospodaření SOS za rok 

2019. SOS zašle na KÚ Přijetí nápravných opatření do 15 dnů od dnešního 

projednání. 

 

4. VH projednala účetní závěrku za rok 2019. Účetní závěrka obsahuje:  

Protokol o schválení ÚZ, rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu ( vše k 31.12.2019), 

Zprávu o přezkumu hosp. SOS za rok 2019, Zprávu o výsledku finanční kontroly za 

rok 2019 a Inventarizační zprávu za rok 2019. 

číslo usnesení: 04/01/20  

Pro  Proti  Zdržel se 

7 / / 

VH schvaluje účetní závěrku za rok 2019 včetně výsledků hospodaření SOS  za 
účetní období 2019  sestavenou ke dni 31. 12. 2019  a  to bez výhrad . 
 



5. Předsedkyně předložila VH schválené rozpočtové změny č.1,2/2020 

číslo usnesení: 05/01/20 

Pro  Proti  Zdržel se 

7 / / 

VH bere na vědomí schválené rozpočtové změny č. 1,2/2020. 

6. VH projednala mimořádný transfér obcí na úhradu mezd zaměstnanců. Transfér 

ve výši 5000Kč. 

číslo usnesení: 06/01/20 

Pro  Proti  Zdržel se 

7 / / 

VH schvaluje výši mimořádného transferu jednotlivých členských obcí v roce 2020. 

SOS rozešle obcí žádost o úhradu.  

7. VH projednala výši členských příspěvků na rok 2020, 

číslo usnesení: 07/01/20 

Pro  Proti  Zdržel se 

7 / / 

VH schvaluje členské příspěvky obcí ve výši 2,-kč/osobu/rok.  SOS rozešle žádost     

o úhradu. 

8. Předsedkyně předložila VH Zápis o kontrole hospodaření s majetkem SOS za rok 

2019 

číslo usnesení: 08/01/20 

Pro  Proti  Zdržel se 

7 / / 

VH bere na vědomí a schvaluje Zápis o kontrole hospodaření s majetkem SOS za 

rok 2019 

 



8.  Diskuze 

 

 

 

 

V Sousedovicích dne  26.5.2020 

……………………………………………. 

Irena Uhlířová, předseda 

Ověřovatelé zápisu: 

 

………………………………………            ………………………………………………………… 

 
 


