
 

Zápis z 6. schůze představenstva Dobrovolného svazku obcí Biotop Burk ze dne 

15. 12. 2020, místo konání MÚ Velká Bystřice 

 

Přítomni: Mgr. Eva Hasníková, Ing. Marek Pazdera, Petr Stratil, představenstvo je 

usnášeníschopné 

 

Jednání představenstva bylo svoláno telefonicky dne 7. 12. 2020. 

 

Program:  

1. schválení rozpočtu DSO pro rok 2021 

2. schválení střednědobý výhled rozpočtů na roky 2022–2024 

3. kontrola úkolů z 5. schůze 

4. různé/ úkoly/ informace 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

 

1. Rozpočet DSO pro rok 2021 – E. Hasníková předložila rozpočet DSO pro rok 2021  
Usnesení: představenstvo schvaluje předložený rozpočet DSO pro rok 2021 s příjmy 

třídy 4 ve výši 6 mil. Kč a výdaji třídy 5 ve výši 900 tisíc Kč a třídy 6 ve výši 5,1 mil. Kč. 

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

 

2. Střednědobý výhled rozpočtů DSO pro roky 2022 až 2024  
E. Hasníková předložila ke schválení střednědobý výhled rozpočtů DSO pro roky 2022 
až 2024 dle přílohy č. 2. 
Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

 

3. Kontrola úkolů: 
- č. 2/6 zřídit webové stránky – probíhá (Ing. Šperka) 
- č. 4/1 připomínky ke studii byly zaslány zpracovateli, zapracuje je do konce měsíce 

října a studii předá – studie předána  
- č. 5/1 – vyvěsit návrh rozpočtu DSO na rok 2021 na web „Biotopburk“ a weby obcí, 

termín: do schválení, provedeno 
- č. 5/2 – vyvěsit návrh střednědobého výhledu rozpočtů DSO pro roky 2022 až 2024 

na web „Biotopburk“ a weby obcí, termín: do schválení, provedeno 
- č. 5/3 – podepsat a Ing. Polové předat dohodu o provedení práce – vedení účetnictví 

září až prosinec 2020, termín: do 19.11.2020, provedeno 
 

 
4. Různé/informace/úkoly: 
- č. 6/1 vyvěsit schválený rozpočet a výhled do doby schválení rozpočtu DSO na rok 

2022 na webech obcí a webu biotopu 

 



 

Přílohy: 
1. Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Biotop Burk pro rok 2021 

2. Střednědobý výhled rozpočtů na roky 2022–2024 

 

 

Ve Velké Bystřici dne 15. 12. 2020 
 
 
Zapsala: Mgr. Eva Hasníková 
 
 
Podpisy přítomných: 
 
 


