HORÁCKO - EKOLOGICKÝ MIKROREGION
BUDIŠOV 360, 675 03 BUDIŠOV, IČO: 68731990

Usnesení
Valné hromady Horácko - ekologického mikroregionu,
konané 25. 3. 2022 v kulturním domě v Ocmanicích
1. Volí členy mandátové komise a členy komise pro přípravu usnesení paní Lenku Hůlkovou,
pana Jana Havlenu a pana Josefa Rouše.
• Volí zapisovatele paní Miroslavu Hortovou a ověřovatele zápisu pana Jaroslava Musila a pana
Václava Hnízdila.
2. Schvaluje zprávu o činnosti rady a realizovaných akcích za rok 2021.
3. Schvaluje Finanční zprávu o výsledku hospodaření v roce 2021.
4. Schvaluje s výhradou projednání a schválení Zprávy z přezkumu hospodaření za rok 2021.
5. Schvaluje Zprávu revizní a kontrolní komise za rok 2021.
6. Schvaluje konečné úpravy rozpočtu za rok 2021.
7. Schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022.
8. Schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023.
9. Schvaluje rozpočet na rok 2022
10. Schvaluje rozpočtový výhled na rok 2022 - 2025.
11. Schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek na rozvoj regionu do grantového programu
Nadace ČEZ na rok 2022, a to na pořízení zeleně v obci, pořízení webových stránek,
inventáře pro obce, příspěvek lodní dopravě a čištění břehů Dalešické přehrady.
12. Pověřuje radu Horácka – ekologického mikroregionu k zadání provedení výběrového řízení na
„Provozování osobní lodní dopravy na Dalešické přehradě a provozování Informačního centra
v Kramolíně“.
13. Schvaluje příspěvek ve výši 20.000,-- Kč na oslavy 15. výročí založení lodní dopravy na
Dalešické přehradě.
14. Schvaluje vyřazení projektu optické sítě z majetku ekologického mikroregionu HORÁCKO.
15. Pověřuje radu k jednání ohledně odkupu pozemku p.č. 265/2 v k.ú. Kramolín a jeho
následnému odkupu.
16. Schvaluje žádost o změnu územního plánu Kramolín v případě odkupu pozemku p.č. 265/2
v k.ú. Kramolín.
17. Schvaluje podporu obcí ekologického mikroregionu HORÁCKO v jejich stanovisku ke stavbě
hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě Horka.
18. Diskuse.
19. Hlasování o návrhu usnesení.
20. Závěr valné hromady.

V Ocmanicích 25.3.2022

p. Jiří Tomešek

Ing. Ludmila Jelínková
předsedkyně
Horácko – ekologického mikroregionu
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