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Usnesení z X!. setkání starostů a jednání valné -hromady
Dobrovolné ho svazku obcí Kdyňsko konané dne 11. 6.2a2L
]-.

Valná hromada schvaluje:

L.L. podIe § 43 zákona č . L28/2000 Sb. o obcí ch, ve znění
pozděj¹ í ch předpisů a podle § 17 odst. 7 zákona
č .250/2000 Sb.,

o

rozpoč tových pravidlech ú zemní ch

rozpoč tů ,ve znění pozděj¹ í chpředpisů
a) závé reč nýú č etDso kdyňsko za rok 2o2o vč etně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření . Dle výkazu FlN 1_-12 saldo
přú mů a výdajů rozpoč tu DSO Kdyňsko vykazuje za rok 2020

vý¹ i L42.084,85

Kč . Schodek je ovlivněn
způ sobem zpětné ho proplácení mzdy mana¾ era projektu
,,PosiIování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce" za poslední tři kaIendářní měsí ce roku 2O2O.
b) souhlasí s ú č etní mhospodaření m svazku za rok 2o2o, kterým je
ztráta ve vý¹ i 63.908, 85 Kč a to bez výhrad.

záporný rozdí l ve

1,.2. Řádnou ú č etnízávěrku Dso Kdyňsko za rok

2O2O, a

to bez

výhrad.
2.

Valná hromada bere na vědomí rozpoč tové opatření č . 4/2020
a č . L/202L.

3.

valná hromada schvaluje na základě

provedené ho

poptávkové ho ří zení jako nejvýhodněj¹ í nabí dku na zpracování
studie cyklotrasy Kdyně - Doma¾ lice, její ¾ souč ástí budou i obce
Brní řov, Libkov a Louč im, firmu MSP projektová kancelář s.r.o.,
lČ o ooog426L - autorizovaný architekt (č í sloautorizace 0435)
lng. arch. Václav Masopust, náměstí Republiky 59, 346 01

Hor¹ ovský Týn. Cena nabí dky č

iní 98.000 Kč bez

DPH
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(118.580 Kč s DPH). Valná hromada souhlasí s uzavření m
smlouvy o zpracování studie Kdyně - Doma¾ lice s firmou MSP
projektová kance!ář s.r.o.
autorizovaný architekt lng. arch.
Václav Masopust s termí nem dodání studie do 31_. 10. 202L.
4. valná hromada souhlasí s rozú č tování mnákladů studie mezi
obce, její mi¾ katastry bude cyklotrasa procházet, ve vý¹ i 1-2 Kč
na ]- obyvatele. Pokud bude mo¾ né zí skat dotaci na zpracování
studie, bude č ástka na ]. obyvatele poměrně sní ¾ ena.
5. Valná hromada bere na vědomí zprávu o realizaci projektu
Centra společ ných slu¾ eb ve fázi jeho udr¾ itelnosti.
6. Valná hromada bere na vědomí výsledek plnění rozpoč tu DSO
k 31. 5.2021, kterým je záporné saldo ve vý¹ i 5.913,38 Kč . Valná
hromada souhtasí s přefakturování m č ástky ve vý¹ i 200 tis. Kč
dle schválené ho rozpoč tu na obyvatele jako spoluú č ast
č lenských obcí na zaji¹ tění udr¾ itelnosti projektu Centra
společ ných slu¾ eb do 31. t2. 2O2L. Č ástka bude rozdělena
do dvou faktur.

7. yalná hromada bere na vědomí , ¾ e č lenské obce Běhařov a
Dla¾ ov vzaly zpět výpověd' z č !enství DSO Kdyňsko. Obě obce
zů stávají tedy i nadále č leny svazku.

Usnesení

z Xl.

setkání starostů

a

jednání valné hromady

Dobrovolné ho svazku obcí Kdyňsko konané ho dne LL. 6. 2O2I bylo
přijato.

lng. V!adisIav Vilí mec, předseda svazku

