Zápis ze shromáždění zástupců Mikroregionu Pojizeří.
V Benešově u Semil dne 11.prosince 2007

Benešov u Semil – D.Lampa ,
Bystrá nad Jizerou – L.Hadincová
Háje nad Jizerou – J.Křapka,
Košťálov – L.Cincibusová
Bozkov – K.Čermák, S.Doubek,
Roprachtice – p.Farská
Roztoky – M.Babec
Slaná - V.Schovánek
Stružinec – M.Hásek
Příkrý – L.Novák,
Bělá - V.Svoboda
Jesenný - P.Hlůže,
Omluveni: Z. Lhota
Hosté :
H.Havlíčková , Ing.J.Lukeš,

Přítomni :

1. Schůzi zahájil a přítomné přivítal předseda MR.
2. Starosta přednesl průběžnou zprávu o hospodaření MR, v této době nikomu
nic nedlužíme a naopak máme od kraje dostat ještě 10% z udělených dotací
Zůstatek na účtu je ke dni 11.12.2007 211 166 Kč
3. Kontrolní orgány provedly průběžnou kontrolu hospodaření Svazku za rok
2007 s výsledkem „Bez závad“
Shromáždění schvaluje 12 hlasy
4. Projednána Rozpočtová změna č.3 k 30.11.2007 v DSO Mikroregion Pojizeří
viz.příloha č.1. Jedná se o souhrnou částku příjmů a výdajů na Informační
systém Pojizeří.
Schválena všemi 12. přítomnými zástupci
5. Projednána Rozpočtová změna č.4 ke dni 11.12.200 v DSO Mikroregion
Pojizeří viz. příloha č.2. Jedná se o částky z akce Informační systém Pojizeří
na straně příjmů a výdajů.
Schválena všemi 12. přítomnými zástupci
7. Pro první měsíce roku 2008 bylo schváleno rozpočtové provizorium ve výši
1/12 pro každý měsíc
Schváleno všemi 12. přítomnými zástupci
8. Starosta navrhl koncipovat rozpočet na rok 2008 jako vyrovnaný a bez
započtení přebytku z roku 2007
Schváleno všemi 12 přítomnými zástupci
9. Navržena výše členského poplatku pro rok 2008 ve výši 20,-Kč za osobu obce
Schválena všemi 12 přítomnými zástupci
10. Paní Havlíčková informovala o zaslání hodnocené projektů na KÚ
11. Pro přípravu Integrovaného projektu pro rok 2008 – Dopravní značení – je
nutno poslat návrhy paní Havlíčkové, která je dále zpracuje. Pro informaci:
cena jednoho sloupku z DZ je cca 3,000,-Kč a cena dopravního zrcadla je cca
8,000,-Kč. Projekt by neměl přesáhnout částku 50.tis.Kč.
12. Informace p.Lukeše. pan Lukeš podal informaci o dohodě k vytvoření hranic
mezi Českým Rájem a Krkonošemi. Po souhlasu jednotlivých obcí jsou
hranice jsou tvořeny hranicemi obcí sdružených v MR Pojizeří.
13. Příští schůzka se uskuteční 12.února 2008 v kulturním domě v Bystré nad
Jizerou od 14,30 hodin.
zapsal K.Čermák
Lampa Dalibor
předseda MR v.r.

Příloha č.1

Rozpočtová změna č.3 k 30.11.2007 v DSO Mikroregion Pojizeří:
příjmy: pol. 4122

341 458 Kč ( příjem od kraje)

výdaje: pol. 5137
pol. 5169

222 659 Kč ( majetek, tabule)
118 799 Kč ( služby – texty, překlady)

Jedná se o souhrnou částku příjmů a výdajů na Informační systém Pojizeří

Příloha č.2

Rozpočtová změna č.4 ke dni 11.12.2007 v DSO Mikroregion Pojizeří:
příjmy: pol. 4139
pol. 2226

4 800 Kč ( zůstatek ze zrušeného účtu)
26 800 Kč ( vratka z vlastního podílu – 74%)

výdaje: pol. 5349
pol. 5137

4 800 Kč ( z účtu Informačního systému)
26 800 Kč ( vlastní náklad na tabule)

Jedná se o částky z akce Informační systém Pojizeří na straně příjmů a výdajů.

Potvrzení o vyvěšení:
Potvrzuji vyvěšení rozpočtových změn DSO Mikroregionu Pojizeří na Úřední desce
obecního úřadu…………………
Vyvěšeno: 13.12.2007
Sejmuto:

28.12.2007
Razítko, podpis

