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Rozhodnutí
o registraci změn svazku obcí

a

Krajský úřad Jihočeskéhokraje, odbor legislativy

vnitřních věcí, jako orgán příslušnýkvedení rejstříku

dobrovolných svazků obcí (DSO) podle § 49 odst. 4 zákona č 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), zaregistroval na základě oznámení ředitele Sdruženíměst a obcí Bukovská

voda, pana lng, Václava Andrleho ze dne 15, 2, 2019 zménu orgánů svazku obcí vedeného v registru pod
pořadovým č 4/DSOCB/2003 DSO

sdruženíměst a obcí Bukovská voda
(lČo 650 50 541)
Se

sídlem:

Dolní Bukovsko, Týnská 292,373 65

Dne 10. 1.2019 bylo zvoleno nové představenstvo vtomto složení:pan lng. Bohuslav Komínek, pan RNDr.

Ladislav Sýkora, pan Jaroslav Slepička, pan MVDr. Petr Nekut, pan Zdeněk Tůma.
Zvoleni byli noví členovédozorčírady: pan Jaroslav Marsa, paní lng. Hana Balatková, paní Mgr. Lenka Staňková.

Předsedou představenstva Svazku obcí zůstává: pan lng. Bohumil Komínek, nar

12 12

1972, bytem

Kosmonautů 9, Jindřichův Hradec
Místopředsedou byldne 10. 1.2019 zvolen pan RNDr. Ladislav Sýkora, místostarosta městaVeselínad Lužnicí

Předsedoudozorčí radybyl dne10. 1.2019zvolenpanJaroslavMarsa,starostaobcePleše.

odůvodnění

Dne 29. 1. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeskéhokraje oznámení o volbě nového představenstva výše
uvedcného DSO. Na základě tohoto oznámení provádí krajský úřad zápis změn do registru svazkŮ obci

Jihočeskéhokraje a do centrálního registru, Spolu s oznámením byl doložen zápis z Valné hromady DSO konané
dne 10. 1 2019, Doručením uvedeného oznámení bylo ve věci dle § 44 odst. 1 správního řáduzahájeno správní
řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že žádosti se v plném rozsahu vyhovuje, nebylo nutno před vydáním rozhodnutí
postupovat dle § 36 odst. 3 správního řádu.
Krajský úřad přezkoumal předložený návrh a jeho obsah z hlediska souladu s právními předpisy
zájmem. Na základě uvedeného rozhodl krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

a

veřejným

poučenío odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím odboru
legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje k Ministerstvu vnitra ČR. Podané odvolání má
odkladný účinek
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