Zápis z 64. z jednání výboru dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Rodný
kraj Františka Kupky“
Datum konání: 28. 11. 2016
Místo konání: Město Opočno, kancelář starosty
Přítomní: Blanka Čiháčková, Ing. Petr Lžíčař, Šárka Škrabalová, Mgr. Renáta Černá
Omluveni: Mgr. Jana Hrnčířová, Petr Sadovský
Program jednání:
1/ Návrh rozpočtu na rok 2017
2/ Plán inventur za rok 2016
3/ Jmenování inventurní komise
4/ Různé
1/ Návrh rozpočtu na rok 2016
Výbor svazku projednal návrh rozpočtu DSO Mikroregion Rodný kraj |Františka Kupky na rok
2017. Rozpočet počítá s výdaji ve výši 139 tis. Kč, výše příjmů je 102 tis. Kč.
Usnesení:
Výbor svazku schvaluje zveřejnění rozpočtu DSO Mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky
na rok 2016 (Příloha č. 1– návrh rozpočtu na rok 2017)
Hlasování: 4 pro
2/ Plán inventur za rok 2016
Výbor svazku projednal plán inventur ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví a prováděcího
předpisu č. 270/2012 Sb. za rok 2015. Inventury proběhnou ve dnech od 31. 12. 2016 do 31. 1.
2017.
Usnesení: Výbor svazku schvaluje plán inventur ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. O
účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2012 Sb. za rok 2015. Inventury proběhnou ve dnech
od 31. 12. 2016 do 31. 1. 2017. (Příloha č. 2 -Plán inventur)
Hlasování:4 pro
3/ Jmenování inventurní komise
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2012 Sb. budou ve
dnech od 31. 12. 2016 do 31. 1. 2017 provedeny inventury majetku svazku za rok 2016. V
souvislosti s tím je nutné jmenovat inventurní komisi. Komise bude pracovat ve složení: Blanka
Čiháčková, Šárka Škrabalová, Mgr. Renáta Černá. Předsedkyní komise jmenuje výbor p. Mgr.
Renátu Černou. Členové inventarizační komise se včetně předsedy zúčastní proškolení k provádění
inventarizace dne 10. 12. 2016 (organizátor město Dobruška).
Usnesení: Výbor svazku jmenuje inventurní komisi k provedení inventur za rok 2016 ve
složení: Blanka Čiháčková, Šárka Škrabalová, Mgr. Renáta Černá. Předsedkyní komise
jmenuje výbor p. Mgr. Renátu Černou.
Hlasování: 4 pro
4/ Různé
Královéhradecký kraj zveřejnil na svých webových stránkách dotace na rok 2017. DSO může
požádat o dotaci na Podporu svazku obcí- číslo programu 17RRD02. Začátek výzvy je 6. 1. 2017,
ukončení výzvy 9. 2. 2017. Žádost o dotaci zpracuje B. Čiháčková.

Usnesení: Výbor svazku schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na rok 2017- Podpora svazku obcí- č. Programu 17RRD02 a pověřuje Blanku
Čiháčkovou zpracováním a podáním žádosti o dotaci.
Hlasování: 4 pro
5/ Částečný přezkum hospodaření svazku za období části roku 2016
Dne 7. 11. 2016 proběhl částečný přezkum hospodaření svazku za část roku 2016. Kontrola
neshledal nedostatky.
Usnesení: Výbor svazku bere na vědomí výsledek částečného přezkoumaní hospodaření
svazku za část roku 2016.
Hlasování: 4 pro
6/ Rodný kraj Františka Kupky
Na posledním jednání svazku byla pověřena blanka Čiháčková jednáním s p. Jiřím Králíčkem o
připravovaných akcích souvisejících s výročím úmrtí malíře Františka Kupky. Jednání proběhlo
před několika dny. Pan Králíček sdělil své představy o finančním požadavku za svoje služby.
Informovala o plánované akci u p. Pultara, kde by byl prezentován přítomným starostům a dalším
přítomným rodný kraj Františka Kupky. Od projednání této schůzky se však vyskytly ze strany p.
Králíčka další blíže nespecifikované požadavky. Přítomní došli k závěru, že se schůzky zúčastní a
sdělí výboru své poznatky. Další informace týkající se konkrétních kroků k zajištění oslav akcí
souvisejících s F. Kupkou p. Králíček neupřesnil.

