
 

 

 

Pozvánka  
na 1. Shromáždění starostů  
DSO Nová Lípa v roce 2019 
 

 
 
dovolujeme si Vás pozvat na řádné 1. Shromáždění starostů v roce 2019, které se 

uskuteční dne 13.6. 2019 v 16:00 hodin, Veselé, Kulturní dům. 
 

1. Prezence, úvod 

2. Usnášeníschopnost, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů  

3. Informace o aktuálních otázkách problematiky samostatné působnosti obcí – 

tvorba obecně závazných vyhlášek.  Vystoupí pracovník dozorového pracoviště 

MV ČR v Jihlavě (15-30 min.) Mgr. Jaromír Váňa 

4. Informace o přezkoumání hospodaření 2018 

5. Schvalování - závěrečný účet a závěrka za rok 2018 DSO Nová Lípa 

6. Informace o podaných žádostech, schválení mimořádných členských příspěvků  

7. Informace o NEN DSO Nová Lípa (nástroj pro elektronické zadávání) 

8. Dodatek č. 4 – prodloužení projektu Centra společných služeb 

9. Shrnutí projednávání strategií– návrhová část -projekt Strategické řízení a 

plánování obcí DSO Nová Lípa, CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007431, prodloužení 

projektu 

10. Informace o připravovaném společném projektu DSO Nová Lípa – Posilování 

strategického řízení (Strategie II) 

11. Informace o nových dotačních titulech , požadavky, nároky na přípravu 

projektových záměrů a žádostí o dotaci 

12. Změna stanov dodatkem č. 6 – příloha č. 1 a 2 (seznam členů) z důvodu přijetí 

nového člena  (Horní Cerekev) 

13. Diskuze, příklady dobré praxe atd. 

14. Konzultace záměrů jednotlivých obcí atd. 

 
Konec cca 18.30 
 

Informace o účasti/neúčasti prosím na email/ sms na tel. 733 396 266  
 

Hlasovat může i místostarosta bez plné moci dle stanov. V případě neúčasti prosím o 
předání plné moci některému členovi předsednictva – v příloze. 

S pozdravem 
 
Ing. Jana Houšková        Ing. Alžběta Kolářová 
předsedkyně         ředitelka  

   
Vyvěšeno: 27.5.2018 Sejmuto: 13.6.2019 



 

 

 

Příloha: Dodatek č.6 – Nová příloha  

Návrh rozpočtu na rok 2019, Návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2022, FIN 

(Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.10.2018- povinná příloha návrhu 

rozpočtu), 

Dodatky  č. 3, 4 a 5 

Vzorová plná moc 



 

 

 

 

Plná moc  

Já, ……………………………………………………..(jméno, příjmení)  

zplnomocňuji paní/pana Janu Houškovou/ Jaromíra Paříka/Zdeňka Rajdlíka/ Jana 
Brožka  

k zastupování a hlasování na 4.Shromáždění starostů DSO Nová Lípa dne 13.12.2018.  

V …………………………dne  

Jméno, funkce  

Starostka/starosta obce/města ……………………  

 

 

 

Pozn. Nehodící škrtněte nebo vymažte před tiskem 

 


