Zápis z 69. jednání výboru dobrovolného svazku obcí „Mikroregionu Rodný
kraj Františka Kupky“
Datum konání: 5. 6. 2017
Místo konání: MěÚ Dobruška
Přítomni: Šárka Škrabalová, Mrg. Renáta Černá, Ing. Petr Lžíčař, Ing. Radka Mecnerová, Blanka
Čiháčková, Petr Sadovský
Program jednání:
1/ Přezkum hospodaření svazku
2/ Účetní uzávěrka k 31. 12. 2016
3/ Závěrečný účet svazku
4/ Smlouvy o poskytnutí dotace
1/ Přezkum hospodaření svazku
Dne 17. 5. 2017 provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje přezkum hospodaření svazku za rok
2016 s výsledkem- nebyly shledány závady.
Usnesení: Výbor svazku bere na vědomí výsledek přezkumu hospodaření svazku za rok 2016.
Hlasování: 6 pro
2/ Účetní uzávěrka k 31. 12. 2016
Výbor svazku má ze zákona povinnost schválit účetní hospodaření svazku a účetní uzávěrku. Účetní
uzávěrka byla sestavena k 31. 12. 2016 a tvoří ji tyto výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha,
přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu. Dalšími přílohami jsou zpráva o
provedené inventarizaci a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Usnesení: Výbor svazku schvaluje účetní uzávěrku k 31. 12. 2016 a souhlasí s celoročním
hospodařením svazku za rok 2016, a to bez výhrad.
Hlasování: 6 pro
3/ Závěrečný účet svazku za rok 2016
Výboru svazku byl předložen návrh závěrečného účtu svazku za rok 2016. Závěrečný účet včetně
Zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2016 bude vyvěšen na úředních deskách
členských obcí.
Usnesení: Výbor svazku projednal návrh závěrečného účtu svazku za rok 2016. Výbor svazku
ukládá členským obcím zajistit zveřejnění závěrečného účtu vč. Zprávy o přezkoumání
hospodaření za rok 2016 na dobu nejméně 15 dnů.
Hlasování: 6 pro
4/ Smlouvy o poskytnutí dotace
Výboru byly předloženy 2 smlouvy o poskytnutí dotace a to 17RRD02-0012 Podpora svazku
Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky na 33 tis. Kč a 17KPG01-0098 -Život a dílo Františka
Kupky na 31 tis. Kč. Výbor podporu přijímá.
Usnesení: Výbor svazku schvaluje smlouvy o dotaci 17RRD02-0012 Podpora svazku
Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky na 33 tis. Kč a 17KPG01-0098 -Život a dílo
Františka Kupky na 31 tis. Kč. Výbor podporu přijímá.
Hlasování: 6 pro

