
Dobrovolný svazek obcí Tolštejn 
 

Zápis z valné hromady (zasedání) Svazku obcí Tolštejn, konané dne 13.12.2018 
od 9:00 hodin v Restauraci Radnice ve Chřibské 

 
Přítomni: Ing.Roman Forfera, Bohuslav Kaprálik, Petr Hoření, Jan Machač, Ing.Jan Drozd 
 
Hosté:  - 
 

Program:   

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Finance 

- schválení rozpočtu na r. 2019 
- předběžný souhlas k provedení rozpočtových změn od 

poslední VH do konce roku 2018 
4) Diskuse a závěr 

 
Bod 1) Zahájení 
Úvodem zasedání přivítal předseda DSOT Ing. R. Forfera všechny přítomné.  
 
Bod 2) Schválení programu 
Ing. Forfera seznámil přítomné s navrženým programem. Z řad zástupců DSOT nebyl podán 
žádný návrh na rozšíření programu.  
 
Usnesení č. 38/2018 
Přítomní členové DSOT schválili předložený program bez připomínek.  
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0 
  
Bod 3) Finance - schválení rozpočtu na r. 2019 

- předběžný souhlas k provedení rozpočtových změn od 
poslední VH do konce roku 2018 

 
Předseda DSOT předložil upravený návrh rozpočtu na r. 2019, kdy došlo ke zpřesnění 
předpokládaného zůstatku na účtu ke konci r. 2018. Jinak zůstává rozpočet dle návrhu, který 
byl odsouhlasen na minulém zasedání.  
Dále účetní žádá o udělení souhlasu k provedení případných rozpočtových změn, které by 
mohly nastat od konání poslední valné hromady do konce r. 2018 s tím, že případná přijatá 
rozpočtová opatření budou předložena DSOT na první valné hromadě v roce 2019. 
 
Usnesení č. 39/2018 
DSOT schvaluje rozpočet na rok 2019 (viz. příloha zápisu) 
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Usnesení č. 40/2018 



DSOT vyslovuje předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření od konání 
poslední valné hromady do konce r. 2018 s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou 
předložena svazku na první valné hromadě roku 2019. 
 
Výsledek hlasování:  pro: 5   proti: 0   zdrželi se: 0  
 
Bod 4) Diskuse a závěr 

Ing. Forfera poděkoval přítomným za účast na zasedání, popřál členům klidné vánoce a 
úspěšný nový rok 2019. 
 
 
Ing. Roman Forfera 
předseda DSOT 
 
 
V Jiřetíně pod Jedlovou dne 19.12.2018  
zapsal R. Forfera 


