ZÁPIS
z mimořádného jednání zástupců DSO Mikroregion Kozákov
Dne 21. 6. 2005 na Obecním úřadu v Záhoří

Přítomni :
Miroslav Hrubý – starosta obce Chuchelna, předseda svazku
Ing. František Mojžíš – starosta města Semily
Ing. Jiří Lukeš, MIS Semily - tajemník mikroregionu
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení.
Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2004.
Závěrečný účet DSO za rok 2004.
Závěr.

1. Zahájení schůze.
Mimořádní jednání svolal předseda MR k projednání a schválení předložené zprávy o kontrole hospodaření.
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Předseda svazku, starosta Hrubý, předložil Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2004.
Zprávu vypracoval ing. Hiršal z odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.
Představitelé MR Kozákov vzali na vědomí znění zprávy bez připomínek.
Projednání zjištěných nedostatků:

•

Opomenutí vypracování rozpočtového výhledu
Mikroregion Kozákov schválí na nejbližším jednání rozpočtový výhled na roky 2006-2007. Připraví ing.
Lukeš a pí Havlíčková (s využitím Strategie MR).

•

Neschválení rozpočtového provizoria
Opomenutí vzniklo opožděným schválením rozpočtu na rok 2004 (22.1.2004).

•

Opakované nepředložení směrnice s vymezením příkazců operací
Zpracování směrnice zajistí tajemník.

•

Schválený rozpočet nesouhlasí s údaji FIN 2-12 M
Tajemník zaslal rozpočet upravený dle konzultace s kontrolorem.

•

Účtování předpisu dodavatelských faktur
Zajistí účetní.

•

Chybějící podpisy osoby schvalující účetní operace a osoby odpovědné za zaúčtování.
Zajistí tajemník a účetní.

•

Nepředložení zápisů z kontrolní činnosti.
Tajemník zajistí svolání Dozorčí rady (p. Kozák – Semily, 605 531 353, p. Macák – Chuchelna,
736 752 562, p. Pospíšil – Záhoří)

Usnesení č. 4/2005:
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kozákov bere na vědomí předloženou Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření u DSO MR Kozákov za rok 2004 bez připomínek. DSO nebude ke zprávě podávat stanovisko.
3. Závěrečný účet
Představitelé DSO MR Kozákov projednali předložený Závěrečný účet DSO za rok 2004 a souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad.
Usnesení č. 5/2005:
Shromáždění zástupci Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kozákov projednali Závěrečný účet DSO za rok
2004 souhlasí s celoročním hospodařením svazku, a to bez výhrad.
4. Závěr.
Příští řádné jednání proběhne 15. září 2005 od 9 hodin v Městském informačním středisku v Semilech.
V Záhoří, dne 21.6.2005
Zapsal: ing. Jiří Lukeš, tajemník

