Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic v likvidaci
IČ: 68689438
675 23 Kojetice 131, tel. 568 883 112
_______________________________________________________________________

Zápis
ze zasedání výboru „Sdružení“, konané v pondělí 19. března 2018
v 15.30 hodin v zasedací místnosti OÚ Kojetice
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveny obce:
Hosté:
Výbor je usnášeníschopný
Program:
1) zahájení
2) schválení programu
3) projednání inventur k 31.12.2017
4) schválení závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za
rok 2017
5) jmenování tří členů výboru DSO ke schválení účetní závěrky
6) schválení účetní závěrky za rok 2017
7) schválení rozpočtu na rok 2018
8) projednání a stanovení závazného ukazatele rozpočtu
9) různé
1) Zasedání výboru zahájil předseda DSO pan Šesták. Přivítal přítomné a předal slovo Mgr.
Romanu Valovi, jmenovanému likvidátorovi DSO. Mgr. Roman Vala konstatoval, že dnešní
zasedání je usnášeníschopné.
2) Mgr. Roman Vala předložil ke schválení návrh programu tak, jak byl zveřejněn v pozvánce
a zeptal se přítomných, zda chce někdo program doplnit, změnit či některý bod vypustit.
Jelikož se nikdo nepřihlásil, likvidátor nechal o návrhu programu hlasovat.
Hlasování: 10 – 0 - 0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 1/2018 – výbor schvaluje program zasedání výboru.
3) Mgr. Vala předložil k projednání a schválení inventarizaci majetku provedenou ke dni
31.12.2017.
Hlasování: 10 – 0 - 0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 2/2018 – výbor schvaluje výsledky inventarizace majetku ke dni 31.12.2017.
4) Mgr. Vala předložil ke schválení závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO za rok 2017.
Hlasování: 10 – 0 – 0. Návrh byl přijat.

Usnesení č. 3/2018 – Výbor schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO za rok 2017 bez výhrad.
5) Mgr. Roman Vala podal návrh na projednání a schválení jmenování tří členů výboru DSO
ke schválení účetní závěrky za rok 2018, a to ve složení Iva Durdová, Zdeňka Zelená, Petra
Černá.
Hlasování: 10 – 0 – 0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 4/2018 – Výbor pověřuje schválením účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2017
tyto členy výboru DSO: Iva Durdová
Zdeňka Zelená
Petra Černá
6) Tříčlenný výbor přistoupil ke schválení účetní závěrky.
Usnesení č. 5/2018 - Tříčlenný výbor ve složení: Iva Durdová, Zdeňka Zelená, Petra Černá,
schvaluje účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2017.
Protokol o schválení účetní závěrky tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
7) Mgr. Roman Vala předložil ke schválení rozpočet na rok 2018 tak, jak byl zveřejněn od
2.3.2018 na úřední desce v listinné podobě a na úřední elektronické desce sdružených obcí.
Hlasování: 10 – 0 – 0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 6/2018 – Výbor schvaluje rozpočet Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic
v likvidaci na rok 2018 ve výši 1 530 428,- Kč.
8) Likvidátor podal návrh k projednání a schválení stanovení závazného ukazatele rozpočtu.
Hlasování: 10 – 0 – 0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 7/2018 – Výbor stanovuje závazným ukazatelem rozpočtu paragraf. Rozpis
rozpočtu na jednotlivé položky v roce 2018 schválí likvidátor DSO.
9) Různé
a) Mgr. Roman Vala předložil ke schválení rozdělení pokladního zůstatku ve výši 79 800,- Kč.
Hlasování: 10 – 0 – 0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 8/2018 – Výbor rozhodl uhradit všechny závazky a zůstatek použít na výplatu
odměn účetní a všem členům výboru.
b) Vzhledem k tomu, že se program dnešního zasedání výboru vyčerpal a nikdo nemá žádné
připomínky, dotazy nebo návrhy, Mgr. Vala jednání ukončil.

Mgr. Roman Vala
likvidátor DSO

