USNESENÍ
ze VII. setkání starostů a jednání valné hromady
Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko
konaného dne 11. 6. 2019
1. Valná hromada schvaluje:
1.1. Podle § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
a) Závěrečný účet DSO Kdyňsko za rok 2018. Dle výkazu
Fin 2-12 M saldo příjmů a výdajů rozpočtu DSO Kdyňsko
vykazuje za rok kladný rozdíl ve výši 234.686,69 Kč.
Přebytek je ovlivněn vytvořením finanční rezervy
na splátku návratné finanční výpomoci na projekt
„Všerubská brána“ a „Mapování naučných a turistických
tras a stezek“ spolufinancovaných v rámci Programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko CíL EÚS 2014-2020, Dispoziční fond.
b) Souhlasí s účetním hospodařením svazku za rok 2018,
kterým je zisk ve výši 226.295,69 Kč, a to bez výhrad.
1.2. Řádnou účetní závěrku DSO Kdyňsko za rok 2018 na základě
vyhlášky Ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek vybraných účetních
jednotek.
2. Valná hromada schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě
o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky
při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí
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na bázi meziobecní spolupráce“. Dodatkem se prodlužuje
termín spolufinancování projektu ze strany SMO ČR z 30. června
na 31. prosince 2019 a udržitelnost projektu se prodlužuje
z 31. července 2020 na 31. ledna 2021.
3. Valná hromada volí toto složení těchto orgánů svazku:
Rada svazku:

Kontrolní komise:

Tajemník:

Ing. Vladislav Vilímec – předseda
Oskar Hamrus – místopředseda
Bohuš Havlovic – místopředseda
Ing. Pavel Vondrovic - místopředseda
Václav Bernard - člen
Jan Hladík
Marie Homolková
Josef Janeček
Mgr. Dagmar Bauerová

4. Valná hromada bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4-5/2018
a 1-2/2019.
5. Valná hromada bere na vědomí:
5.1. Zprávu o činnosti Centra společných služeb.
5.2. Analýzu přínosů Centra společných služeb za rok 2018
a Souhrnnou analýzu přínosů Centra společných služeb.
Usnesení ze VII. setkání starostů a jednání valné hromady
Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko konaného dne 11. 6. 2019 bylo
přijato všemi hlasy.
Ing. Vladislav Vilímec , předseda svazku
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