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VÝPIS USNESENÍ 
z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 4/2020 Mikroregionu Tábor konaného 

dne 19.11.2020 od 15,00 hod. v zasedací místnosti OÚ  

v budově restaurace v Nové Vsi nad Popelkou 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12/ Usnesení 

přítomno 8 členských obcí 

 

Shromáždění zástupců „MIKROREGIONU TÁBOR“ schvaluje  

a) schodkový rozpočet ,,MIKROREGIONU TÁBOR“ na rok 2021 -  v příjmech 

506 840,00Kč a ve výdajích 506 840,00 Kč. Schodek rozpočtu je dorovnán položkou 8115 

(změna stavu krátkodobých finančních prostředků    (8 hlasů ano, 0 proti, 0 zdržel se) 

b) střednědobý výhled rozpočtu ,,MIKROREGIONU TÁBOR“ na období 2022-2024         

        (8 hlasů ano, 0 proti, 0 zdržel se) 

c) schválení dohody o provedení práce na vedení účetnictví s paní B. na rok 2021 v částce 28 

000,- Kč za 90 hodin práce.                              (8 hlasů ano, 0 proti, 0 zdržel se) 

d) úhradu nákladů Obci Nová Ves nad Popelkou spojených s chodem MR v roce 2020 ve 

výši 3 940,00Kč                                                                    (8 hlasů ano, 0 proti, 0 zdržel se)  

e) plán inventur na rok 2020                (8 hlasů ano, 0 proti, 0 zdržel se) 

f) podání žádosti o dotaci na poradenskou činnost MR Tábor u Královéhradeckého kraje 

                   (8 hlasů ano, 0 proti, 0 zdržel se) 

g) nového člena dozorčí rady:  

       Bronislav Tomeš      (7 hlasů ano, 0 proti, 1 zdržel se) 

        Datum vzniku funkce: 20.11.2020 

h) nového člena orgánu pro schválení účetní závěrky:  

        Pavel Beran                                                      (7 hlasů ano, 0 proti, 1zdržel se) 

        Datum vzniku funkce: 20.11.2020 

i) pověření předsedy svazku schválením předběžného rozpočtového opatření 3/2020  

   k rozpočtu za rok 2020 pro operace, které vzniknou od 19.11.2020 do 31.12.2020 bez určení 

   konkrétní výše v Kč                  (8 hlasů ano, 0 proti, 0 zdržel se) 

 

Shromáždění zástupců „MIKROREGIONU TÁBOR“ bere na vědomí: 

 - Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Tábor v roce 2020 

 - Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Mikroregionu Tábor 

 

 

 

 

 

…………………….              …………………….                         ………………………                                                                                            

 Vladimír Tomášek                      Lenka Malá                           Mgr. Josef Šimek                                              

    ověřovatel                ověřovatel              předseda 

 

 Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová  


