DOBROVOLNÝ SVAZEK
OBCÍ SEVER

STARÉ

DOLNÍ POUSTEVNA, DOUBICE,
JIŘÍKOV, KRÁSNÁ LÍPA , LIPOVÁ,
LOBENDAVA, MIKULÁŠOV ICE, RUMBURK,
KŘEČANY, ŠLUKN OV, VELKÝ ŠENOV, VILÉMOV

Zápis z 1. zasedání DSO Sever dne 13. prosince 2018,
Chřibská, Restaurace Radnice
Přítomni: členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Program jednání:
1. Zahájení
2. Finanční záležitosti DSO
3. Závěr
1. Zahájení:
Předseda DSO SEVER p. Michal Maják (Jiříkov) zahájil v 13:00 hod. 1. zasedání svazku
přivítáním přítomných a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů DSO Sever
a zasedání je usnášení schopné.
M. Maják - požádal přítomné o schválení navrženého programu, ke kterému nebylo
připomínek a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 1/1/2018: DSO Sever schvaluje program 1. zasedání konaného dne
13. prosince 2018 ve Chřibské.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
2. Finanční záležitosti DSO:
Návrh – Změna rozpisu rozpočtu č. 2 – DSO schválil odměnu předsedovi svazku. K tomuto
bodu bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 2/1/2018: DSO Sever schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 2, dle přílohy.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2022
M. Maják přednesl finanční záležitosti týkající se návrhu financování na rok 2019, a to
na základě provedeného vývěsu „Střednědobého výhledu na rok 2020 – 2022“ u jednotlivých
členských obcí. V oblasti příjmů došlo oproti návrhu k navýšení členských příspěvků
(o 2,- Kč/občan). Bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 3/1/2018: DSO Sever schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 –
2022.
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0
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Návrh rozpočtu na rok 2019
Dále byl předložen ke schválení rozpočet DSO Sever na rok 2019, včetně závazných
ukazatelů na rok 2019, který byl u členských obcí dle poskytnutých informací vyvěšen
na úředních deskách a na stránkách DSO Sever. V oblasti příjmů došlo oproti návrhu
k navýšení členských příspěvků (o 2,- Kč/občan). Přítomní přijali usnesení:
Usnesení č. 4/1/2018: DSO Sever schvaluje rozpočet v závazných ukazatelích pro rok
2019 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
225.100,- Kč
Financování ve výši
84.000,- Kč
Celkové zdroje rozpočtu ve výši
309.100,- Kč
Běžné výdaje ve výši
Kapitálové výdaje ve výši
Financování ve výši
Celkové výdaje rozpočtu

309.100,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
309.100,- Kč
Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 0

Program dnešního jednání byl vyčerpán, předseda p. M. Maják poděkoval všem za účast
a zasedání ukončil ve 13:30 hod.
3. Závěr
Příští jednání DSO SEVER se uskuteční v pátek 8. února 2019 od 9:00 hod. v Lipové.

V Jiříkově dne 27.12.2018
Zapsala: pí Šárka Fojtová

Michal Maják v.r.
předseda DSO Sever
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