Svazek obcí Brada
sídlo: Obecní úřad Libuň, 507 15 Libuň 27
IČO 711 83 914
www.sobrada.cz, e-mail: starosta@libun.cz

Zápis z 52. shromáždění starostů
konaného ve čtvrtek 23.2.2012 od 18 hodin v kanceláři OÚ Libuň
Přítomni: Holín, Jinolice, Libuň, Ostružno, Podůlší, Radim, Soběraz, Újezd pod Troskami,
Omlouvá se: Zámostí-Blata, Dřevěnice
Přítomno 8 členů ze 14, tj. nadpoloviční většina, shromáždění je usnášení schopné – všichni pro
Zapisuje: Červová Helena- schválena všemi hlasy
Návrhová komise:– ing. Sádlo, p. Richter, p. Hrabec - všichni pro
Ověřovatelé zápisu:. – Brixová, Víchová - všichni pro
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení schůzky
Prezentace firmy
Návrh rozpočtu
Plán na rok 2012
Rozpočtové opatření 3/2011
Diskuze
Návrh usnesení
Závěr

Program byl schválen všemi přítomnými.

Ad 1) Předsedkyně zahájila schůzku a přítomné přivítala.
Ad 2) Zástupce firmy NEXT LIGHT – moderní a úsporné osvětlení obcí se omluvil z důvodu nemoci
Ad 3) Návrh rozpočtu – rozpočet byl schválen ve výši Kč 77 571,-- jako schodkový – všichni pro
Ad 4) Plán na rok 2012 – zrealizovat akce na obcích, které jsou pořádány ve spolupráci s DSO,
zrealizovat investiční akce v případě obdržení dotace z POV 2012 – všichni pro
Ad 5) Rozpočtové opatření 3/2011 dle přílohy – všichni pro
Ad 6) Diskuze: předsedkyně: kdo ještě nedodal přehled záměrů obcí, nechť tak neprodleně učiní;
vybrat místní komunikace vhodné k rekonstrukci nebo výstavbě – nutno připravit do výzvy MAS;
audit proběhl bez výhrad; požadavek na příspěvek na výstavu fotografií Mgr. Luniaczeka na
Miniveletrhu cestovního ruchu – kdo a kolik; Podůlší – přeložit příští schůzku Na Jívě z důvodu
zavíracího dne;
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Ad 7) Návrh usnesení – návrhová komise přednesla návrh usnesení – všichni souhlasí s návrhem
Ad 8) Předsedkyně se s přítomnými rozloučila

Ukončeno v 19.30 hod.
Zapsala: H. Červová
Ověřovatelé zápisu:
Z. Brixová
R. Víchová

Usnesení ze Shromáždění starostů č. 52/2012
Svazku obcí Brada ze dne 23. února 2012
Shromáždění starostů Svazku obcí Brada
Schvaluje:
-

rozpočtové opatření č. 3/2011 dle přílohy
rozpočet na rok 2012 ve výši Kč 77 571,-- jako schodkový, protože byl zapojen
zůstatek z roku 2011
příspěvek dle možností jednotlivých obcí na výstavu fotografií Mgr. Petra Luniaczeka
na Miniveletrhu cestovního ruchu v Lomnici nad Popelkou

ing. Jiří Ticháček
místopředseda

vyvěšeno:

24.2.2012

Helena Červová
předsedkyně

svěšeno: 11.3.2012

