Usnesení
z valné hromady svazku obcí „Mikroregion Pobečví“, konané dne 26.2.2009 v Zábeštní Lhotě
Valná hromada zástupců obcí sdružených ve svazku obcí „Mikroregion Pobečví“ po
projednání
I. Vzala na vědomí:
1. Informaci o činnosti svazku za uplynulé období
2. Zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Pobečví za rok 2008
II. Schválila:
1. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pobečví za rok 2008 dle předloženého
návrhu s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
2. Členský příspěvek na rok 2009 dle předloženého návrhu
3. Rozpočet Svazku obcí Mikroregion Pobečví na rok 2009 dle předloženého návrhu s celkovým
objemem příjmů ve výši 304.450,- Kč, financování ve výši 4.330,- Kč a výdajů ve výši
308.780,- Kč
4. Zmocnění Rady Svazku k provádění rozpočtových opatření pro zapojení získaných dotačních
prostředků v přiznané výši, v ostatních případech v rozsahu do 250 tis. Kč
5. Podání žádosti o dotaci z POV Ol.kraje na projekt „Rozvíjíme svůj domov, kde chceme žítmikroregion Pobečví – 2009“ dle předloženého návrhu
6. Realizaci a spolufinancování projektu „Rozvíjíme svůj domov, kde chceme žít-mikroregion
Pobečví – 2009“ dle předloženého návrhu
7. Zmocnění místopředsedy Svazku p.Jiřího Řezníčka k zastupování svazku obcí Mikroregion
Pobečví v MAS Záhoří – Bečva o.s., IČO 27017371
III. Zvolila:
-

předsedou Svazku obcí „Mikroregion Pobečví“ p. Stanislava Jemelíka, starostu obce Radslavice

-

místopředsedou Svazku obcí „Mikroregion Pobečví“ p. Jiřího Řezníčka, starostu obce Tučín

-

členy rady svazku: p.Milana Pyšného, starostu obce Radvanice
p. Ing.Eduarda Rýčka, starostu obce Dolní Újezd
pí.Hanu Vagrčkovou, starostu obce Lazníky

IV. Uložila:
Předsedovi Svazku
1. V termínu svolat další valnou hromadu Mikroregionu a zajistit její přípravu
Termín: do 30. 6. 2009
Radě Svazku
1. Zabezpečit kompletní realizaci projektu „Rozvíjíme svůj domov, kde chceme žít-mikroregion
Termín: do 30.11.2009
Pobečví – 2009“
2. Vypracovat smluvní podmínky pro zapůjčení stanu Mikroregionu
Termín: do příští VH
Starostům obcí Svazku
1. Aktualizovat kalendář akcí Mikroregionu Pobečví na rok 2009
Termín: průběžně
2. Projednat Zprávu o činnosti DSO Mikroregion Pobečví za rok 2008 v zastupitelstvech obcí
Termín: do 30.4.2009

Stanislav Jemelík
předseda Svazku obcí Mikroregion Pobečví

