Zápis
ze schůze revizní skupiny, která se konala dne 15.10.2019
na obecním úřadě ve Vyskři
Přítomní členové revizní skupiny: Michal Nožička, Dis., Vít Svoboda, Jan Kozák
Revizní skupina je usnášeníschopná, z důvodu přítomnosti nadpoloviční většiny členů.
Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných. Hlasovací právo členů revizní
skupiny je rovné.
Členové revizní skupiny provedli kontrolu dobrovolného svazku obcí MIKROREGIONU
ČESKÝ RÁJ a Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, jehož je DSO zakladatelem.
Revizní skupina dále projednala návrh rozpočtu Mikroregionu Český ráj rok na 2020
s výsledkem bez výhrad.
S kontrolními zprávami se seznámili a přijali k nim závěrečné usnesení o provedené
kontrole:
1/ MIKROREGION ČESKÝ RÁJ
Revizní skupina po provedení kontroly konstatuje, že při kontrole
nebyly zjištěny nedostatky.
Předsedkyně svazku postupuje při své činnosti dle článku X. Předseda a místopředseda odst.
2. platného znění Stanov. V rámci bezhotovostního styku je plněn článek XII. Majetek a
hospodaření svazku, odst. 10. Stanov. Veškerá korespondence je podepisována v souladu
s článkem X. Předseda a místopředseda odst. 2b. Stanov
Provedené hlasování revizní skupiny: 3/0/0
S výsledkem kontroly byla seznámena předsedkyně svazku paní Vlasta Špačková a obdržela
výtisk č. 2 Kontrolní zprávy o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2019 ze dne
9.10.2019.
Vlasta Špačková, předsedkyně svazku obcí

dne ………..

……………………..

Kontrolou dotčený subjekt se může k Protokolu o výsledku kontroly ve lhůtě 5 dnů ode dne,
kdy byl se zprávou seznámen, písemně vyjádřit a vznášet připomínky.
2/ Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
Revizní skupina po provedení kontroly konstatuje, že při kontrole
nebyly zjištěny nedostatky.
Provedené hlasování revizní skupiny: 3/0/0
S výsledkem kontroly byl seznámen ředitel Obecně prospěšné společnosti Láska Luděk a
obdržel výtisk č. 2 Protokolu o výsledku kontroly ze dne 8.10.2019.

Láska Láska

dne …………..

podpis: ……………………..

Kontrolou dotčený subjekt se může k Protokolu o výsledku kontroly ve lhůtě 5 dnů ode dne,
kdy byl se zprávou seznámen, písemně vyjádřit a vznášet připomínky.
Jan Kozák

……………………..

Michal Nožička, Dis.

…………………….

Vít Svoboda

……………………..

