Zápis a usnesení ze shromáždění členů svazku dne
2.12.2008 v Trhanově
Účast: viz.prez.listina

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu shromáždění.
Informace o činnosti svazku za rok 2008.
Návrh rozpočtu na rok 2009.
Návrh zaměření činnosti svazku v roce 2009.
Předběžné plnění rozpočtu k 11/2008.
Návrh na zmocnění členů předsednictva k provádění rozpočtových změn.
Přijetí nových členů (Tlumačov, Pasečnice, Semněvice, Pelechy).
Diskuze.
Schválení usnesení.

Výsledek jednání:
Ad 1) Zahájil p.Picka, přivítal účastníky shromáždění a konstatoval, že je přítomno 22
zástupců čl.obcí , tedy nadpoloviční většina a shromáždění je usnášeníschopné. Přednesl
návrh programu, který byl následně schválen bez připomínek.
Ad 2 – 4) Pan Picka uvedl postupně jednotlivé body. Všechny byly bez připomínek
schváleny.
Ad 5) K přednesenému plnění rozpočtu nebyly připomínky.
Ad 6) Ad 6) Pan Picka upozornil na povinnost provádět a schvalovat rozpočtové změny.
Doporučuje, aby shromáždění členů pověřilo k provádění rozpočtových změn předsedu a
místopředsedy svazku v plném rozsahu. Dále uvedl, že všechny tyto změny musí být následně
projednány na shromáždění členů svazku.
Ad 7) Pan Picka seznámil shromáždění s písemným sdělením obcí Tlumačov, Pasečnice,
Pelechy a Semněvice, že zastupitelstva schválila vstup do svazku Domažlicko a současně do
MAS Český les. Přijetí těchto obcí bylo schváleno jednomyslně.Ad 8) Nebyly žádné
připomínky ani dotazy.
Ad 9) Pan Picka přednesl návrh usnesení vyplývající z průběhu shromáždění.
Pan Pazdera doporučil doplnit o bod – uložit předsednictvu, aby zajistilo seminář o novele o
DPH pro obce.
Po doplnění tohoto návrhu bylo usnesení jednomyslně schváleno.
Pan Picka poděkoval všem přítomným za účast a popřál pohodové prožití blížících se
vánočních a novoročních svátků.
Zapsal Dr.Kusý

USNESENÍ
Shromáždění svazku Domažlicko:
1. bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu svazku k 27.11.2008
2. schvaluje:

-

informaci o činnosti svazku a plnění zaměření v roce 2008
vyrovnaný rozpočet na rok 2009
členský příspěvek ve výši 5,-Kč/obyvatel
pověření předsedy a místopředsedů svazku k provádění rozpočtových změn v plném
rozsahu
zaměření činnosti svazku pro rok 2009
přijetí obcí Semněvice, Tlumačov, Pelechy, Pasečnice za členy svazku na základě
jejich žádosti

3. ukládá předsednictvu:
zajistit plnění rozpočtu na rok 2009
zajistit, aby všechny rozpočtové změny byly projednány na nejbližším shromáždění
členů svazku
zajistit plnění zaměření činnosti na rok 2009
dle požadavků členských obcí podporovat společné projekty s přispěním evropských
fondů
aktivně se podílet na výběru projektů členských obcí z fondů EU Leader
prostřednictvím MAS Český les
zajistit školení o novele DPH pro obce
zajistit doplnění přílohy zakladatelské smlouvy o nové členy

Ing.Libor Picka
předseda svazku

