Zápis z Valné hromady DSO RTB
Konané dne 25.5.2021 v Pojedech od 16 hod
Přítomní: dle prezenční listiny.
1. Zahájení a přivítání přítomných
Předseda DSO M. Moc přivítal přítomné s konstatováním, že je přítomna nadpoloviční
většina zástupců obcí a VH je usnášeníschopná ve všech bodech programu. Je přítomno 13
zástupců z 24 členských obcí. Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Dnešní jednání
bylo řádně svoláno v souladu se stanovami svazku. Program jednání byl řádně zveřejněn a
zaslán na členské obce. Řádně byla omluvena obec Jíkev.
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem tohoto jednání VH DSO RTB byla navržena Markéta Karásková.
Hlasování pro: 13 Proti:0 Zdržel se: 0
Ověřovateli zápisu byly navrženy Eva Gleichová za obec Mcely a Dana Ottová za obec
Oskořínek.
Hlasování pro: 13 Proti:0 Zdržel se: 0
P. Moc jako předseda konstatuje, že dle ověřovatelů minulého zápisu VH DSO RTB ze dne
8.12.2020 J.Slukové a Ing.Lebdušky nebyly vzneseny žádné námitky a zápis byl podepsán.
3. Schválení programu jednání:
Předseda dobrovolného svazku obcí RTB seznámil plénum s programem jednání a dal
možnost k případnému doplnění, čehož nikdo nevyužil. Program jednání se schvaluje
v navržené podobě:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a přivítání přítomných
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Projednání a schválení účetní závěrky svazku za rok 2020
Projednání a schválení závěrečného účtu svazku za rok 2020
Inventarizace majetku svazku, zpráva
Rozpočtové opatření 1/21
Různé, diskuse, usnesení a závěr

Hlasování pro: 13

Proti:0

Zdržel se: 0

4. Projednání a schválení účetní závěrky svazku za rok 2020
Účetní svazku P.Jelínková představila účetní závěrku DSO RTB za rok 2020, kterou všechny
členské obce obdržely dopředu spolu s pozvánkou a která je zároveň vyvěšena na webu
svazku. Valná hromada DSO RTB schválila dle § 84 odst. 2 písmene B) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v plném
znění účetní závěrku včetně výsledku hospodaření DSO RTB. Podklady k bodu o účetní
závěrce, kontrole hospodaření DS RTB a k závěrečnému účtu DSO RTB jsou přílohou č. 2
tohoto zápisu.
Hlasování pro: 13

Proti:0

Zdržel se: 0

5. Projednání a schválení závěrečného účtu svazku za rok 2020
V rámci jednání VH byl dále představen závěrečný účet svazku za rok 2020. Nikdo nemá
připomínky.
Hlasování pro: 13

Proti:0

Zdržel se: 0

6. Inventarizace majetku svazku, zpráva
Paní J. Skuková členka SR DSO RTB byla spolu s p. Buryanem v inventarizační komisi a na
jednání dnešní VH přednesla zprávu inventarizační komise. Plénum tuto zprávu bere na
vědomí.
7. Rozpočtové opatření č. 1/2021
Účetní DSO RTB představila rozpočtové opatření č. 1/2021 týkající se nákupu a přeprodeje
covid testů v rámci regionu, s čímž se při tvorbě rozpočtu nepočítalo. VH toto opatření bere
na vědomí. Zmíněné rozpočtové opatření je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
8. Různé, diskuse, usnesení a závěr
Ze strany MAS SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. vzešla pozvánka na VH MAS, která se nemohla
uskutečnit společně z důvodu práce na strategii pro období 2021-2027. VH MAS se uskuteční
13.7.2021. Pozvánka bude zaslána.
Členské obce byly vyzvány, aby popřemýšlely nad společnými regionální projekty, které by
se daly prostřednictvím DSO RTB realizovat či na ně zažádat o dotaci.
Předseda svazku p. Moc požádal členské obce o návrhy zástupců obcí do SR DSO RTB pro
další období.
Jednání VH svazku bylo ukončeno v 16,35 hodin.

Návrh usnesení VH DSO RTB ze dne 25.5.2021
Konané v konferenčním sále Farmy Pojedy

Po projednání všech bodů programu VH DSO RTB

a/ schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

Zapisovatele jednání: Markétu karáskovou
Ověřovatele jednání: Danu Ottovou, Evu Gleichovou
Program dnešního jednání VH
Účetní závěrku DSO RTB za rok 2020
Ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech závěrečný účet
svazku obcí RTB za rok 2020 a to bez výhrad

b/ bere na vědomí:
1. Zprávu o inventarizaci majetku svazku k 31.12.2020
2. Rozpočtové opatření č. 1/2021

Pojedy 25.5.2021
Zapsala Mgr. Markéta Karásková

Ověřovatelé zápisu:

Dana Ottová

Eva Gleichová

