Zápis z 19. zasedání valné hromady
Dobrovolného svazku obcí Bez hranic
konaného dne 25. 10. 2016 od 18,00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu obce Tuřany
Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení záměru podání žádosti o státní podporu z Fondu rozvoje
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných
územně samosprávnými celky
4. Diskuse
5. Závěr
Přítomni:
Tomáš Cimrman – starosta obce Srbeč, předseda svazku
Jiří Loskot – starosta městyse Mšec
Kateřina Vykouková – místostarostka obce Tuřany
Jiří Pospíšil – starosta obce Tuřany
Hosté: p. Mikovec, zastupitel městyse Mšec
Ad 1)
Předseda DSO Bez hranic přivítal přítomné členy, zahájil 19. jednání valné
hromady svazku a seznámil přítomné s programem.
Ad 2)
Usnesení č. 1/19
Valná hromada schvaluje program 19. zasedání valné hromady
Dobrovolného svazku obcí Bez hranic
Pro: 3
Proti: 0
zdrželi se: 0
Výsledek hlasování: Usnesení číslo 1/19 bylo přijato.

Ad 3)
Představení záměru podání žádosti o státní podporu z Fondu rozvoje
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky z programu 133 310 na akci „Přístavba nových
výukových prostor ZŠ Tuřany“ se závazkem spolufinancování projektu v
minimální výši 15 % z celkových nákladů akce/projektu.
Starosta obce Tuřany seznámil přítomné s projektem a objasnil důvody
vedoucí k podání žádosti. Objasnil dotazy týkající se spolufinancování
projektu – finanční závazky půjdou za obcí Tuřany.
Usnesení č. 2/19
Valná hromada schvaluje podání žádosti o státní podporu z Fondu rozvoje
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky z programu 133 310 na akci „Přístavba nových
výukových prostor ZŠ Tuřany“ se závazkem spolufinancování projektu v
minimální výši 15 % z celkových nákladů akce/projektu.
Pro: 3
Proti: 0
zdrželi se: 0
Výsledek hlasování: Usnesení číslo 2/ 19 bylo přijato.
Ad 4) Diskuse
p. Mikovec – otázky týkající se nových stanov DSO Bez hranic.
1. Ze kdy jsou poslední stanovy?
2. Zda mají nové stanovy všechny členské obce?
3. Zda již byly v jednotlivých členských obcích schváleny?
Stanovy obdržely členské obce dne 20. 7. 2016.
Srbeč: schváleno ZO Srbeč dne 24. 10. 2016
Tuřany: budou schvalovány ZO Tuřany v průběhu listopadu 2016
Mšec: budou projednávány ZM Mšec v prosinci 2016
p. Cimrman by rád schválil nové stanovy na VH DSO v prosinci 2016.
P. Cimrman informoval o žádosti pana Petráčka z obce Řevničov o
nahlédnutí do účetnictví svazku z roku 2014, 2015. Mají pochybnosti o
správnosti některých účetních operací ohledně vystoupení Řevničova ze

svazku. Po dohodě mu toto bude umožněno (všichni souhlasí).
P. Loskot se dotazoval, kdo je účetní svazku, poslední informaci kterou
obdržel je, že p. Janouchová podala výpověď. P. Cimrman odpověděl, že
výpověď byla stažena.
Dále se dotazoval, zda již byly poslány požadavky svazkové školy na
příspěvky členských obcí. Vzhledem pracovní neschopnosti p. Dvořáka
nebyly, p. Cimrman kontaktuje jeho zástupkyni. Další dotaz se týkal
zveřejňování zápisů z VH DSO na stránkách městyse Mšec – zveřejňovat
se budou i nadále.
Ad 5) Závěr
Poděkování přítomným za účast. Schůze byla ukončena v 19h 15min.

...................................
Tomáš Cimrman
předseda svazku
Zapsáno dne 26. 10. 2016

