49. VALNÁ HROMADA MIKROREGIONU KRNOVSKO

Datum konání: 30. 5. 2017
Místo konání: Obecní úřad Býkov - Láryšov
Přítomno: 16/25
Valná hromada schválila:
•

program 49. valné hromady Mikroregionu Krnovsko

•

Zprávu inventarizační komise Mikroregionu Krnovsko za rok 2016

•

bez výhrad Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2016

•

účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko za rok 2016 (období 1. 1. - 31. 12. 2016)
včetně výsledku hospodaření

•

přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí a následnou realizaci projektu
„Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu v obcích Mikroregionu
Krnovsko

•

vytvoření komise pro otevírání obálek v rámci veřejné zakázky s názvem Kompostéry
a štěpkovače pro obce Krnovska ve složení: Ing. Pavel Antony, Mgr. Michal Skalka
a Luděk Volek

•

vytvoření 5 členné hodnotící komise pro hodnocení a posouzení nabídek v rámci
veřejné zakázky s názvem Kompostéry a štěkovače pro obce Krnovska ve složení:
Vladmír Dofek, Mgr. Michal Skalka, Marcela Hrancová, Mgr. Jan Bezděk
a Bc. Monika Baranová

•

poskytnutí návratné krátkodobé finanční výpomoci MAS ROZVOJ Krnovsko o. p. s.,
Na Náměstí 106, 793 99

Osoblaha, IČ: 26838401, ve výši 250.000 Kč,

Mikroregionem Krnovsko, Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov, a to s návratnosti
do konce roku 2017
•

navýšení členského příspěvku (členským obcím MRK) o 7 Kč/obyvatele s platností
od 1. 7. 2017, který bude použit na dofinancování provozu MAS ROZVOJ Krnovsko
o. p. s., Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ: 26838401 s podmínkou schválení
příspěvku Zastupitelstvem Města Krnova. Podmínkou poskytnutí příspěvku MAS
ROZVOJ Krnovsko o. p. s. je předložení vyúčtování ročních provozních nákladů
na činnosti o. p. s. za předešlé období

•

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce" a zároveň pověřila
předsedu Mikroregionu Krnovsko pana Luďka Volka k podpisu dodatku

•

rozdělení nově vzniklého úvazku na pozici "Specialista na veřejné zakázky" plynoucí
z dodatku č. 1 na 0,3 úvazku pro pozici "specialisty, ode dne 1. 6. 2017 a 0,3 úvazku
na pozici "manažera", ode dne 1. 8. 2017

Valná hromada pověřila:
•

předsedu Mikroregionu Krnovsko pana Luďka Volka podpisem rozhodnutí o výběru
nejvýhodnější nabídky, eventuálně dalších rozhodnutí vyplývajících ze zákona
č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Valná hromada vzala na vědomí:
•

informaci o stavech bankovních účtů ČNB: 1.896,95

Kč, Česká spořitelna:

1.353.734,38 Kč a pokladny: 10.891 Kč Mikroregionu Krnovsko k 30. 4. 2017
•

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Krnovsko, IČ 71195530, za rok 2016

•

informace o přijatých rozpočtových opatřeních Mikroregionu Krnovsko č. 1-3/2017

•

informace o Pochodu přátelství a Branném závodu Mikroregionu Krnovsko

•

informaci o tom, že se již nebude vyhlášovat program veřejné finanční podpory
Mikroregionu Krnovsko pro rok 2018

•

informace ke konání Her bez hranic

•

Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“

