HORÁCKO – EKOLOGICKÝ MIKROREGION, 675 03 Budišov 360
IČO 68731990

ZÁPIS
z valné hromady ekologického mikroregionu HORÁCKO
která se konala dne 8. 4. 2017 v kulturním domě v Náramči v 8:30 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: ing. Jana Šrámková – PANO3D, pan Pavel Gregor – Svazek obcí pro komunální
služby, p. Jahoda – zástupce lodní dopravy
Valnou hromadu zahájila p. Hana Žáková v 8.35 hodin. Přivítala všechny přítomné a
představila hosty valné hromady. Poté předala slovo p. ing. Janě Šrámkové.
- Ing. Jana Šrámková – zástupce firmy PANO3D prezentovala činnost firmy. Předvedla
virtuální prohlídky památek, měst a obcí, které jejich firma zpracovala.
- p. Pavel Gregor – zástupce Svazku obcí pro komunální služby podal informace o plánu
odpadového hospodářství a informace o činnosti organizace.
- p. Jahoda – zástupce lodní dopravy na Dalešické přehradě- informoval o dvou výročích,
která proběhnou v rámci lodní dopravy. Jedná se o 10. výročí zahájení lodní dopravy, a dále
loď Horácko slaví v letošním roce 60 let. Předal informace o akcích, které se budou konat při
těchto příležitostech. P. Hana Žáková doplnila pár informací o novinkách na lodi (fotokoutek,
nový kávovar, mapy na stolcích atd.).
1. P H. Žáková – předsedkyně sdružení přečetla program valné hromady a doplnila bod č. 6 )
projednání a schválení konečné úpravy rozpočtu za rok 2016 a projednání a schválení
rozpočtu na rok 2017.
Valná hromada schvaluje program: Pro: 28

Proti: 0

Zdržel se: 0

Volba orgánů valné hromady:
- mandátová komise a komise pro přípravu usnesení
- p. ing. Ludmila Jelínková
- p. Jan Havlena
Valná hromada schvaluje mandátovou komisi a komisi pro přípravu usnesení
Pro:
28
Proti:
0
Zdržel se: 0
- zapisovatel:
p. Miroslava Hortová – účetní
Valná hromada schvaluje zapisovatele Pro: 28
Proti: 0 Zdržel se: 0
- ověřovatelé zápisu : - p. Milena Kopuletá
- p. Jan Pavlíček
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Pro: 28

Proti: 0 Zdržel se: 0

Valná hromada je usnášení schopná.
2. P. Hana Žáková předsedkyně sdružení přednesla zprávu o činnosti mikroregionu za rok
2016 – viz příloha.
- p. Lenka Hůlková přednesla informace o proběhlém školení a dále pozvala na další školení,
která se budou konat v roce 2017.
- p. Jaroslav Musil podal informace o facebookových stránkách mikroregionu HORÁCKO.
Požádal obce, aby na jeho adresu posílaly pozvánky na akce.

Valná hromada bere ne vědomí zprávu o činnosti za rok 2016.
3. M. Hortová – účetní seznámila všechny se zprávou o hospodaření za rok 2016 (viz příloha).
Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření
Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Dále informovala o výsledcích zprávy z přezkumu hospodaření za rok 2016, který za rok
2016 provedla auditorská společnost AUDIT BOHEMICA, soukromý auditor p. ing.
František Novák, Rouchovany.
Valná hromada bere na vědomí zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2016
bez výhrad.
Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Zpráva revizní a kontrolní komise – přednesla předsedkyně Mgr. Martina Brestovská – viz
příloha.
Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2016
Pro: 28
Proti: 0 Zdržel se: 0
6. M. Hortová dále přednesla konečnou úpravu rozpočtu za rok 2016 a dále návrh rozpočtu na
rok 2017 – viz příloha tohoto zápisu.
Valná hromada schvaluje konečnou úpravu rozpočtu za rok 2016 a rozpočet na rok
2017
Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Projednání a schválení žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na rok 2017. P. Hana
Žáková požádala všechny přítomné o návrhy, co by mohlo být hrazeno z tohoto příspěvku.
- 5.000,-- Kč – akce v jednotlivých obcích
- 15.000,-- Kč – TOP akce
další návrhy: školení starostů, charitativní dar pro pana Ondřeje Zmeškala z Nového
Telečkova – od narození zdravotní problémy se zrakem, reklamní předměty – skládací tašky
s reflexním označením, vánoční výzdoba, proškolení občanů a jednotek SDH v obcích v
oblasti zdravovědy, PANO3D pohledy, lavičky, atd.
K návrhu PANO3D se jednotliví starostové vyjádří do 14-ti dnů.
Valná hromada schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ
Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0
Valná hromada byla ukončena v 12.30 hodin.

HORÁCKO – EKOLOGICKÝ MIKROREGION, 675 03 Budišov 360
IČO 68731990

VÝPIS

Z

USNESENÍ

VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 8. 4 2017 v 8:30 HODIN
V NÁRAMČI V KULTURNÍM DOMĚ
1.Program valné hromady byl změněn. K bodu č. 6 ) Projednání a schválení konečné úpravy
rozpočtu za rok 2016 a projednání a schválení rozpočtu na rok 2017.
Valná hromada schvaluje program: Pro: 28 Proti: 0

Zdržel se: 0

2. P. Hana Žáková – předsedkyně sdružení přednesla zprávu o činnosti sdružení za rok 2016
– viz příloha.
Valná hromada bere ne vědomí zprávu o činnosti za rok 2016.
3. M. Hortová – účetní seznámila všechny se zprávou o hospodaření za rok 2016 (viz příloha).
Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření
Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Dále informovala o výsledcích zprávy z přezkumu hospodaření za rok 2016, který za rok
2016 provedla firma AUDIT BOHEMICA , soukromý auditor p. ing. František Novák,
Rouchovany.
Valná hromada schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2016 bez
výhrad .
Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Zpráva revizní a kontrolní komise – přednesla předsedkyně Mgr. Martina Brestovská – viz
příloha.
Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2016
Pro: 28
Proti: 0 Zdržel se: 0
6. M. Hortová dále přednesla konečnou úpravu rozpočtu za rok 2016 a dále návrh rozpočtu
na rok 2017 – viz příloha tohoto zápisu.
Valná hromada schvaluje konečnou úpravu rozpočtu za rok 2016 a rozpočet na rok
2017
Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Projednání a schválení žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ.
Valná hromada schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ
Pro: 28 Proti: 0 Zdržel se: 0
V Budišově dne 8. 4. 2017
Zapisovatel:

Miroslava Hortová

Ověřovatelé zápisu: p. Milena Kopuletá
p. Josef Pavlíček
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