
Z á p i s    ze schůzky DSO Mikroregionu KZ 

konaného dne 18.11.2021 v Býchorech 
 

 
Přítomni: dle presenční listiny 

 

Předseda DSO p. Vacek přivítal přítomné a seznámil s programem, který byl 

schválen všemi přítomnými zástupci obcí.  

 

1. Příprava rozpočtu na rok 2022 

2. Schválení plánu inventur a inventarizační komise  

3. Schválení příspěvku obcí na rok 2022 ve výši 10,- Kč na občana 

4. Schválení roční odměny pro pí. Horáčkovou 

5. Schválení odměny pro p. Nedbala 

6. Schválení odměny pro předsedu DSO p. Vacka 

7. Návrh tří obcí o dotaci na příští rok 2022 

8. AUDIT DSO- 7. 12. 2021   

 

Různé:  

a) Proběhla diskuse na téma značení obcí při připravované těžbě písku 

v katastru Konárovice, Bělušice. Starostka obce Konárovice pí. 

Jechová seznámila s výsledkem jednání s p. Rumplíkem z ASIGu 

ohledně umístění nových dodatkových tabulek – zákaz vjezdu 

nákladních vozidel nad 10 t. 

b) Bioplynka Ovčáry která se plánuje vystavět v zóně TPCA. 

 

Ad1) Účetní DSO pí. Horáčková seznámila přítomné zástupce obcí 

s připravovaným rozpočtem na rok 2022. 

 

Ad 2) Přítomní zástupci obcí DSO schválili všemi hlasy plán inventur a 

složení inventarizační komise: Ing. Severa, p. Machurka a pí. Vokolková.  

  

Ad 3) Přítomní zástupci obcí DSO schválili výši příspěvku na obyvatele na 

rok 2020 ve výši 10,- Kč na obyvatele. 

 



Ad 4) Přítomní zástupci obcí schválili roční odměnu pro účetní DSO pí. 

Horáčkovou ve výši 6.000,- Kč (čistých). 

 

Ad 5) Přítomní zástupci obcí schválili roční odměnu pro p. Nedbala za vedení 

webových stránek DSO ve výši 6.000,-Kč (čistých).    

  

Ad 6) Přítomní zástupci obcí schválili roční odměnu pro p. Vacka, předsedu 

DSO ve výši 6.000,- Kč (čistých). 

 

Ad 7) Předseda DSO p. Vacek seznámil přítomné zástupce obcí o pořadí tří 

obcí kteří mají nárok na dotaci ve výši 5tis, - Kč na rok 2022. Jedná se o obce 

Dománovice, J. Lhotu a Veletov. 

 

Ad 8) Předseda DSO p. Vacek seznámil přítomné zástupce obcí o Auditu 

který se uskuteční v sídle DSO 7. 12. 2021. 

 

 

  

Skončeno v 17.30 hod. 

Zapsal:  M. Vacek 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


