Zápis z 20. zasedání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Bez hranic
konaného dne 21.12. 2016 od 13.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
obce Srbeč

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení programu zasedání
Schválení rozpočtového opatření č.2
Schválení rozpočtu na rok 2017
Různé
Diskuze
Závěr

Přítomni:
Tomáš Cimrman – starosta obce Srbeč, předseda svazku
Jiří Loskot – starosta městyse Mšec
Kateřina Vykouková – místostarostka obce Tuřany
Jitka Janouchová – účetní svazku
Hosté: Jiří Pospíšil, Pavel Mikovec, Mani Soule, Veronika Hotová, Hana Kvapilová,
Mgr. Milan Dvořák
Ad 1)
Předseda DSO Bez hranic přivítal přítomné členy, zahájil 20. zasedání valné hromady
Dobrovolného svazku obcí Bez hranic a seznámil přítomné s programem zasedání.
Ad 2)
Usnesení č. 1/20
Valná hromada schvaluje program 20. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí
Bez hranic (pro 3, proti 0, zdržel se 0)
Výsledek hlasování: Usnesení č. 1/20
Ad 3)
Schválení rozpočtového opatření č. 2. S tímto rozpočtovým opatřením č. 2 seznámila
přítomné účetní svazku paní Janouchová.
Usnesení č. 2/20
Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 2 (pro 3, proti 0, zdržel se 0)
Výsledek hlasování: Usnesení č. 2/20

Ad 4)
Schválení rozpočtu na rok 2017. Předseda svazku pan Tomáš Cimrman seznámil přítomné
s rozpočtem svazku na rok 2017.
Usnesení č. 3/20
Valná hromada schvaluje rozpočet svazku na rok 2017 (pro 3, proti 0, zdržel se 0)
Výsledek hlasování: Usnesení č. 3/20

Ad 5) Různé
V tomto bodě různé bylo zahrnuto schválení nových stanov DSO Bez hranic, kdy před tímto
byly tyto stanovy řádně schváleny na veřejných zasedání členských obcí DSO. Dále byl
stanoven termín 21. zasedání Valné hromady DSO Bez hranic dne 12.1. 2017 od 18.00 hod.
v salonku restaurace Na Knížecí ve Mšeci. Do příštího zasedání, kde budou přítomni nový
členové Valné hromady DSO Bez hranic je vedením pověřen p. Tomáš Cimrman.
Usnesení č. 4/20
Valná hromada schvaluje nové stanovy DSO Bez hranic (pro 3, proti 0, zdržel se 0)
Výsledek hlasování: Usnesení č. 4/20

Ad 6) Diskuze
- p. Loskot si vyžádal zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Bez hranic za rok
2016, který byl proveden dne 2.11. 2016. Tento zápis byl v kopii předán p. Loskotovi a
paní Vykoukové.
- p. ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic Mgr. Dvořák seznámil přítomné vyčerpávající zprávou o
činnosti ZŠ a MŠ Bez hranic a dále seznámil přítomné, že proběhne volba nové
školské rady, která bude ve složení dvou zástupců z řad pedagogů, dvou zástupců
z řad rodičů a dvou zástupců z řad zřizovatele ZŠ a MŠ Bez hranic.
- Dále bylo diskutováno na téma vystoupení obce Řevničov z DSO Bez hranic, kdy
zastupitel obce Řevničov p. Pondělíček se stále dožaduje určitých dokumentů a
písemností formou kopií těchto dokumentů. Z diskuze je patrné, že požadované
dokumenty a písemnosti byly již poskytnuty k nahlédnutí včetně veškerých kontrol a
auditů o hospodaření ZŠ a MŠ Bez hranic v kanceláři paní účetní. O tomto je
proveden zápis.
- Dále proběhla diskuze na téma placení příspěvků a dotací pro ZŠ a MŠ Bez hranic, kdy
příspěvky jednotlivých členských obcí budou uhrazeny v průběhu roku 2017 a
poskytnuté dotace budou obcí Srbeč a obcí Tuřany poskytnuty jednorázově v prvním
čtvrtletí roku 2017. Městys Mšec poskytne dotaci rozdělenou do čtyř kvartálů roku
2017.

Ad) Závěr
Po vyčerpání diskuzních příspěvků ukončil předseda DSO 20. zasedání Valné hromady dne
21.12. 2016 v 14.10 hod.

Tomáš Cimrman
Předseda DSO Bez hranic

