Usnesení
z VH SMOOS konané dne
15. 12. 2020 od 16:00 hodin
ve velké zasedací síni MěÚ Strakonice
VH – 15/12/20
VH SMOOS:
I. Volí:
a) zapisovatelku z VH SMOOS Ing. Ivetu Švelchovou
b) návrhovou komisi ve složení: Jiří Iral, Ing. Tomáš Bednařík a Vladimír Klíma
c) ověřovatele zápisu z VH SMOOS Mgr. Břetislava Hrdličku a Ing. Václava
Valhodu
II. Schvaluje:
a) program jednání VH bez změn
b) rozpočtovou změnu č. 2 pro rok 2020 obsahující změny dle přílohy, kterými
dojde ke zvýšení příjmů o 2.000.000 Kč a ke zvýšení výdajů o 58.000 Kč.
Schválené rozpočtové opatření je nedílnou přílohou zápisu
c) rozpočet SMOOS na rok 2021, kde celkové příjmy jsou ve výši 85 000 Kč a
celkové výdaje jsou ve výši 85 0000 Kč. Rozpočet je schválen jako
vyrovnaný
d) střednědobý rozpočtový výhled SMOOS na rok 2022 - 2025
e) Plán rozvoje DSO SMOOS 2021 – 2025
f) úpravu stanov SMOOS o doplnění hlasování per rollam VH SMOOS
g) MAS Strakonicko, z. s. jako žadatele a realizátora projektu MAP III ORP
Strakonice
h) plán inventarizace
i) inventarizační komisi k provedení inventury majetku SMOOS za rok 2020
ve složení Ing. Václav Valhoda, Helena Sosnová, Ing. Iveta Švelchová a
Ing. Zdeňka Paroubková
j) MAS Strakonicko, z. s. žadatelem a realizátorem projektu MAP III ORP
Strakonice
k) usnesení z VH SMOOS ze dne 15.12.2020
III. Bere na vědomí:
a) informace ředitele Nemocnice Strakonice, a. s. o průběhu pandemie Covid19, o hospodaření nemocnice a personálním obsazení
b) informace senátora MUDr, Tomáše Fialy, MBA o jeho zaměření a o práci
v Senátu ČR
c) informace o činnosti SMOOS v uplynulém období
d) informace o projektu MAP II ORP Strakonice
e) informaci o činnosti Rady SMOOS v uplynulém období na vědomí
f) informace z projektu MAP II ORP Strakonice

IV.

Se připojuje:
a) k usnesení Krajského předsednictva Sdružení místních samospráv
Jihočeského kraje

V.

Pověřuje:
a) Radu SMOOS zahájením jednání ve věci aktivního zapojení členských obcí
prostřednictvím SMOOS do přípravných jednání v projektu ZEWO České
Budějovice, případně s dalšími připravovanými projekty podobného tipu na
území Jihočeského kraje. Příkladem možné platformy pro vyjednávání se
Statutárním městem České Budějovice a Jihočeským krajem by mohl být
např. SMOJK

Strakonice, dne 15. 12. 2020
Ověřil: Mgr. Břetislav Hrdlička

Ing. Václav Valhoda

Zapsala: Ing. Iveta Švelchová

