
VÝPIS USNESENÍ 

 
z 61. zasedání MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ – POD MUŽSKÝM, které se konalo dne  

13. prosince 2018 od 18,00 hod. na Obecním úřadě v Kněžmostě 

 

Shromáždění starostů MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ – POD MUŽSKÝM schvaluje: 

a)   Orgány svazku ve složení: 

Předseda: Ing. Karel Hlávka, starosta Obce Kněžmost, bytem xxxxxxxxxxx, narozen dne: xxxx 

Datum vzniku funkce: 14.12.2018                                                     (3 hlasy ano) 

Místopředseda: Jaroslav Černý, starosta Obce Dobšín, bytem xxxxxx, narozen dne: xxxxx 

 Datum vzniku funkce: 14.12.2018                                                    (3 hlasy ano)  

 

b)  zřízení dispozičního práva k účtu MR vedeného u ČS a.s. Mnichovo Hradiště v tomto 

rozsahu: Ing. Karel Hlávka, starosta Obce Kněžmost, Jaroslav Černý, starosta Obce Dobšín a 

účetní mikroregionu paní Dagmar Pěničková.                                  (3 hlasy ano)      

                                                                                  

c) revizní skupinu ve složení:  

Ing. Adam Pospíšil, místostarosta Obce Kněžmost, bytem xxxxx 

                                                                           ( 3 hlasy ano) 

Jan Musil, místostarosta Obce Branžež, bytem xxxx 

                                                                                                         ( 3 hlasy ano) 

Martin Drbohlav, starosta Obce Branžež, bytem xxx 

                                                                                                         ( 3 hlasy ano) 

Datum vzniku funkce: 14.12.2018       

                                               

d) členy orgánu pro schválení účetní závěrky ve složení:  

Ing. Adam Pospíšil, místostarosta Obce Kněžmost, bytem xxxx 

                                                                                                         ( 3 hlasy ano) 

 

Jan Musil, místostarosta Obce Branžež, bytem xxxx 

                                                                                                         ( 3 hlasy ano) 

    

Martin Drbohlav, starosta Obce Branžež, bytem xxxx 

                                                                                      (3 hlasy ano)  

Datum vzniku funkce: 14.12.2018                                                     

 

e) inventarizační komisi ve složení:  

předseda: Lenka Bočková, místostarostka Obce Dobšín 

člen:  Dagmar Pěničková, účetní DSO 

Ing. Karel Hlávka, starosta Obce Kněžmost  

                                                                                                          (3 hlasy ano)  

f)  vyrovnaný rozpočet Mikroregionu Český ráj – pod Mužským na rok 2019,  

      příjmy 65 500,- Kč, a výdaje 65 500,- Kč.                                 (3 hlasy ano) 

 

g) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2022                       (3 hlasy ano) 

 

h)  uzavření dohody o provedení práce za vedení účetnictví v roce 2019 s paní Dagmar 

Pěničkovou  na celkové náklady   10 000,- Kč za 79 hodin pracovního výkonu         

                                                                 (3 hlasy ano) 

 



 

Shromáždění starostů MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ – POD MUŽSKÝM  

bere na vědomí: 

  -    Příkaz k provedení inventarizace 

- Zprávu o finanční činnosti DSO  

 

 


