
P O Z V Á N K A 
na valnou hromadu Horácka - ekologického mikroregionu, 675 03 Budišov 360,  IČ: 687 31 990 

 
Valná hromada se koná v pátek dne 25. 3. 2022  

v 17.00 hodin v Ocmanicích, v budově kulturního dmu u Obecního úřadu  –  Ocmanice 47  

Program valné hromady: 

16.50 – 17.00 hodin příjezd 

17.10 hodin  zahájení, přivítání hostů a všech přítomných, informace o programu valné   

hromady, 

17.20 – 18.35 hodin prostor vystoupení hostů: ESKO-T, GALLILEO Corporation  

18.35 hodin 

1. Volba orgánů valné hromady: 

• mandátové komise a komise pro přípravu usnesení, 

• zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

2. Zpráva o činnosti rady a realizovaných akcích za rok 2021 přednese – L. Jelínková. 

3. Finanční zpráva o výsledku hospodaření v roce 2021 přednese – Miroslava Hortová, účetní.  

4. Projednání a schválení Zprávy z přezkumu hospodaření za rok 2020 přednese – Miroslava 

Hortová, účetní. 

5. Zpráva revizní a kontrolní komise za rok 2021 přednese – Mgr. Martina Brestovská, členka 

revizní a kontrolní komise. 

6. Schválení konečné úpravy rozpočtu za rok 2021. 

7. Schválení pravidla rozpočtového provizória na rok 2022 

8. Schválení pravidla rozpočtového provizória na rok 2023 

9. Schválení rozpočtu na rok 2022. 

10. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2022-2025 

11. Projednání a schválení podání žádosti o nadační příspěvek na rozvoj regionu do grantového 

programu Nadace ČEZ na rok 2022. 

12. Pověření rady Horácka – ekologického mikroregionu k zadání  provedení výběrového řízení 

na Lodní dopravu  

13. Lodní doprava – schválení příspěvku na oslavy 20. výročí 

14. Optická síť Horácka – ekologického mikroregionu- vyřazení z majetku  

15. Odkup pozemku p.č. 265/2 – k.ú. Kramolín (Lesní pozemek) 

16. Žádost o změnu ÚP Kramolín – změna využití kolem IC Kramolín 

17. Podpora obcí MR Horácko  vytypovaných pro stavbu HÚRAO – Lokalita Horka 

18. Diskuse. 

19. Hlasování o návrhu usnesení. 

20. Závěr valné hromady. 

 

  

V Budišově 7. 3. 2022 

         Ing. Ludmila Jelínková 

               předsedkyně 

Horácka - ekologického mikroregionu  


