
U S N E S E N Í 
 

Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU 

VALAŠSKOMEZI ŘÍČSKO–KELEČSKO ZE DNE 17. 6. 2019 

Místo konání: Poli čná 

Přítomni: viz prezen ční listina 

 
 
V průběhu Valné hromady byla řádně dle Stanov Dobrovolného svazku obcí Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-Kelečsko navržena a přítomnými odhlasována tato stanoviska: 
 
 
1. VH DSO MVM-K schvaluje  Závěrečný účet DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-

Kelečsko za rok 2018 dle předloženého návrhu bez výhrad. 

 

Záznam hlasování:  pro 18 / proti 0 / nehlasovalo 0 

 

2. VH DSO MVM-K schvaluje  účetní závěrku DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-
Kelečsko za rok 2018 dle předloženého návrhu bez výhrad. 

 

Záznam hlasování:  pro 18 / proti 0 / nehlasovalo 0 

 

3. VH DSO MVM-K bere na v ědomí  Zprávu č. 291/2018/EKO o výsledku přezkoumání 
hospodaření DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2018 a ukládá 
účetní mikroregionu zajistit realizaci opatření vyplývajících z této zprávy. 

 
 

Záznam hlasování:  pro 18 / proti 0 / nehlasovalo 0 

 
 
4. VH DSO MVM-K bere na v ědomí  Závěrečnou zprávu hodnotitelů s návrhem na 

poskytnutí /neposkytnutí finančních dotací dle předloženého návrhu. 
 

 
Záznam hlasování:  pro 18 / proti 0 / nehlasovalo 0 

 

5. VH DSO MVM-K schvaluje  rozdělení finančních dotací na kofinancování sociálních a 
souvisejících služeb jednotlivým poskytovatelům z rozpočtu DSO MVM-K na rok 2019 
v celkové výši 1 381 600 Kč dle předloženého Návrhu na poskytnutí /neposkytnutí 
finančních dotací. 

 
 

Záznam hlasování:  pro 18 / proti 0 / nehlasovalo 0 

 



 

6. VH DSO MVM-K schvaluje  uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci 
při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce“ (reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017). 

 

Záznam hlasování:  pro 18 / proti 0 / nehlasovalo 0 

 

 
7. VH DSO MVM-K schvaluje podání žádosti o podporu na projekt „Zefektivnění veřejné 

správy a komunikace s veřejností v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ v rámci 
92. výzvy Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými celkovými náklady 
ve výši 4 995 375 Kč a se spolufinancováním ve výši 5 % způsobilých výdajů projektu. 

 
 

Záznam hlasování:  pro 18 / proti 0 / nehlasovalo 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Bc. Robert Stržínek 

                předseda Rady svazku 
        17.06.2019 


