Zápis č. 5/2018 z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

06.11.2018
14:00 hodin
kancelář DSO ORP Příbram

Přítomni:

Blanka Strnadová (obec Vranovice), Ing. Zuzana Šourková (obec
Sedlice), Václav Chmelař (obec Dubno), Markéta Balková (obec
Hvožďany).

Omluven(a):

Ing. Jindřich Vařeka (město Příbram).

Program jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram:
1) Prezence účastníků (viz. Prezenční listina)
Předsedající položila dotaz, zda má někdo z přítomných členů Rady k poslednímu zápisu
nějaké námitky či připomínky. Nikdo žádné neuplatnil, zápis je považován za schválený.
2) Schválení programu
Předsedající Blanka Strnadová navrhla schválení programu dle pozvánky na jednání Rady
svazku:
1) Prezence účastníků
2) Schválení programu
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola plnění usnesení
5) Rozpočtové opatření
6) Projednání Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram 2019–2022
7) Projednání Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2019
8) Projednání programu příští Valné hromady DSO ORP Příbram
9) Různé
10) Závěr

Usnesení č. 01/05/2018
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložený návrh programu.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0 , ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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3) Schválení zapisovatele
Předsedající Blanka Strnadová navrhla Jaroslavu Vildovou jako zapisovatelku.
Usnesení č. 02/05/2018
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje zapisovatelku jednání Jaroslavu
Vildovou.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
4) Kontrola plnění usnesení
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci k minulým usnesením:
•

Usnesení č. 04/04/2018

Rada Dobrovolnéhosvazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 4/2018 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 05/04/2018

a) Rada svazku schvaluje stanovení ročního příspěvku obcí DSO ORP Příbram ve výši 18.000,- 20.000,- Kč a doporučuje Valné hromadě přijmout usnesení o stanovení ročního příspěvku ve
výši 18.000 – 20.000,- Kč.
b) Rada svazku schvaluje stanovení měsíčního poplatku ve výši 1.000,- Kč pro příspěvkové
organizace členských obcí DSO ORP Příbram za poskytovanou službu pověřence pro ochranu
osobních údajů.
c) Rada svazku stanovuje termín jednání Valné Hromady DSO ORP Příbram v obci Vysoká u
Příbramě dne 04.10.2018.
K tomuto bodu a) tajemník připoměl Usnesení č. 05/03/2018 z Valné hromady4. října 2018,
kde mimo jiné Valná hromada DSO ORP Příbram schvaluje roční členský příspěvek ve výši
20.000,- Kč.
Co se týká plnění usnesení bodu b), zde valná hromada nepřijala žádné usnesení. V diskusi
Valné hromady zazněli příspěvky týkající se stanovení měsíčního poplatku ve výši 1.000,- Kč
pro příspěvkové organizace členských obcí DSO ORP Příbram za poskytovanou službu
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pověřence pro ochranu osobních údajů, počkat s rozhodnutím do poloviny příštího roku, dále
aby zaměstnanci svazku sepsali krátký, výstižný dopis pro jednotlivá zastupitelstva členských
obcí, z jakého důvodu je nutné navýšit měsíční poplatek příspěvkovým organizacím za
pověřence pro ochranu osobních údajů a dále rozhodnutí nechat na samotných školských
zařízeních, zda služeb svazku budou využívat i nadále.
Zatím tedy nebyly činěny žádné kroky a počítáme s případným oslovením příspěvkových
organizací v příštím roce.
Zde se slova ujala předsedkyně Blanka Strnadová a navrhla, že by bylo vhodné oslovit školská
zařízení ještě do konce roku 2018 s informací, že může dojít v průběhu roku 2019 ke schválení
měsíčního poplatku ve výši 1000,- Kč za poskytovanou službu pověřence pro ochranu osobních
údajů. Ostatní členové rady souhlasili s odůvodněním, že je nutné, aby navýšení školská
zařízení zapracovali do návrhu rozpočtu na rok 2019.
Co se týká plnění usnesení bodu c), Valná hromada proběhla ve Vysoké u Příbramě.
•

Usnesení č. 06/04/2018

Rada svazku navrhuje upravit Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram 2020
– 2022:
a) Snížit počet obcí z 35 na 28.
b) Zapracování navýšení členského příspěvku obcí ORP Příbram na částku v rozmezí 18.000 –
20.000,- Kč, kdy přesnou částku stanoví Valná hromada DSO ORP Příbram.
c) Zapracování poplatku ve výši 1.000,- Kč/měsíc pro příspěvkové organizace členských obcí
za službu pověřence pro ochranu osobních údajů.
K bodu a) tajemník podal informaci o požadované úpravě. Na základě dalších okolností a
s odkazem na § 3 a § 4Zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, přepracoval Návrh střednědobého výhledu, tak aby vycházel z roku 2019 (24 obcí) a
byl sestaven do roku 2022, s nárůstem každý rok o dva nové členy. Na Valné hromadě je nutné
nejdříve projednat Střednědobý výhled tak, aby byla splněna podmínka v bodě (3), § 4, že při
zpracování ročního rozpočtu se vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu.
Tento bod bude samostatným bodem dnešního jednání.
K bodu b) se zde v návrhu vychází již ze schváleného navýšení příspěvku na 20 000,- Kč,
Valnou hromadou, z posledního jednání.
K bodu c) nebylo přijato žádné usnesení na Valné hromadě, z tohoto důvodu se příspěvek
v návrhu neuvádí.
•

Usnesení č. 07/04/2018

a) Rada bere na vědomí informace o projektu „Vzdělávání zastupitelů na území DSO ORP
Příbram“
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b) Rada bere na vědomí informace o projektu „Obnova úvozových cest na území DSO
ORP Příbram“
K bodu neplynuly žádné úkoly, pouze v bodě b), dochází k výběru zpracovatele strategie
cyklotras městem Příbram a následně bude možné doladit návaznost na plánované cyklotrasy
v obcích mimo Příbram, dochází také ke zpracování plánu cyklotras v Brdech. Jakmile budeme
mít další informace, budeme členské obce, které mají zájem o tuto činnost informovat, sdělil
tajemník.
Usnesení č. 03/05/2018
Rada Dobrovolnéhosvazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené v bodě
kontrola plnění usnesení.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
Na jednání dorazila Markéta Balková (Hvožďany).
5) Rozpočtové opatřeníč.6/2018
Předsedající Blanka Strnadová přednesla důvod předložení rozpočtového opatření č. 6/2018.
Důvodem rozpočtového opatření byla nutnost přesunu finančních prostředků, v příjmové i
výdajové části rozpočtu. K bodu proběhla diskuse a nikdo z přítomných nebyl proti.
Usnesení č. 04/05/2018
Rada Dobrovolnéhosvazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 6/2018 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
6) Projednání Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram 2019–2022
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci k předloženému návrhu. Ten je sestaven jako vyrovnaný a zahrnuje pouze
zatím jasné finanční prostředky, které se budou měnit v případě dalšího pokračování projektu
CSS. Dále nastínil další pokračování projektu v roce 2019 a informoval přítomné o jednáních,
která probíhají s ministerstvy o dalším možném financování svazků a vyzval přítomné
k diskusi.
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Usnesení č. 05/05/2018
Rada Dobrovolnéhosvazku obcí ORP Příbram schvaluje předložit Valné hromadě návrh
Střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram 2019–2022 dle přílohy, která je součástí
tohoto zápisu. Tajemníka pověřuje zaslat tento návrh členským obcím s upozorněním na
nutnost a povinnost uveřejnění na úředních deskách, ale zároveň, až do doby projednání na
Valné hromadě svazku.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
7) Projednání Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2019
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci k předloženému Návrhu rozpočtu na rok 2019. Ten vychází z navrženého
střednědobého výhledu rozpočtu a vyzval přítomné k diskusi o návrhu. Návrh je sestaven jako
vyrovnaný a vychází z doposud jasných finančních prostředků. I zde se počítá s následnými
rozpočtovými opatřeními. K bodu proběhla diskuse přítomých.
Usnesení č. 06/05/2018
Rada Dobrovolnéhosvazku obcí ORP Příbram schvaluje předložit Valné hromadě Návrh
rozpočtu DSO ORP Příbram 2019, jako vyrovnaný, dle přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Tajemníka pověřuje zaslat tento návrh členským obcím s upozorněním na nutnost a povinnost
uveřejnění na úředních deskách, ale zároveň až do doby projednání na Valné hromadě
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
8) Projednání programu příští Valné hromady DSO ORP Příbram
Bod zahájil tajemník, kdy zmínil, že zároveň se konáním valné hromady, proběhne Setkání
starostů CSS v rámci plnění smluvní povinnosti vůči realizovanému projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb“.
Další body se budou týkat schválení Střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram
2019–2022 a Rozpočtu na rok 2019. Případné další body budou doplněny. Hlavním bodem ale
musí být volba. Konání další Valné hromady bylo navrhnuto v obci Láz dne 28.11.2018 od
16:00 hodin prohlídka obce; od 17:00 hodin jednání Valné hromady.

5

Rady v souladu se stanovami část X. Rada svazku, body:
1. Má vždy lichý počet s minimálním počtem 5 členů, kteří jsou voleni na dobu určitou, a
to do ukončení hlasování v nejbližším termínu komunálních voleb. Opakované zvolení
je možné. Členem rady jsou voleni vždy starostové a místostarostové členských obcí.
Funkce člena rady je neslučitelná s výkonem funkce člena kontrolního výboru svazku a
tajemníka svazku, s výjimkou předsedy a místopředsedy, kteří jsou zároveň členy rady.
Člen rady vykonává funkci vždy osobně. Fyzická osoba, která je členem rady, musí být
plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské
podnikání.
4. Členství v radě zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
b. zánikem mandátu starosty (místostarosty) členské obce,
c. odvoláním člena rady valnou hromadou,
d. vzdáním se funkce,
e. smrtí člena rady.
Dále část XI. Předseda a místopředsedové, body:
1. Předseda a místopředsedové jsou statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek.
Při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda je zastupován 1. místopředsedou a
2. místopředsedou v tomto pořadí. Předseda i místopředsedové jsou voleni valnou
hromadou na dobu určitou, a to do ukončení hlasování v nejbližším termínu
komunálních voleb. Předseda a místopředsedové jsou členy rady. Opakované zvolení je
možné. Předsedou (místopředsedou) může být zvolen pouze starosta nebo místostarosta
členské obce. Fyzická osoba, která je předsedou (místopředsedou) musí být plně
svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské
podnikání.
2. Funkce předsedy (místopředsedy) zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
b. zánikem mandátu starosty (místostarosty) členské obce,
c. odvoláním předsedy (místopředsedy) valnou hromadou,
d. vzdáním se funkce,
e. smrtí předsedy (místopředsedy).
3. Funkce předsedy (místopředsedy) zaniká zvolením nového předsedy (místopředsedy).
V případě zániku funkce jiným způsobem zvolí příslušný orgán na nejbližší valné
hromadě do funkce nového předsedu, příp. místopředsedu.
4. Uplyne-li doba, na kterou byl předseda (místopředseda) zvolen, zůstává tento ve funkci
do doby zvolení nového předsedy (místopředsedy). Toto pravidlo platí obdobně i
v případě, kdy funkce předsedy(místopředseda) zanikne v důsledku zániku mandátu
starosty (místostarosty) členské obce (odst. 4 písm. b/ tohoto článku stanov).
Dále část XII. Kontrolní výbor, bod:
1. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem svazku. Kontrolní výbor má vždy lichý počet
členů s minimálním počtem 3 členů, kteří jsou voleni na dobu určitou, a to do ukončení
hlasování v nejbližším termínu komunálních voleb. Členové kontrolního výboru jsou
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voleni vždy ze starostů a místostarostů členských obcí. Opakované zvolení je možné.
Funkce člena kontrolního výboru je neslučitelná s výkonem funkce člena jiného
voleného orgánu svazku. Členy kontrolního výboru volí valná hromada. Člen
kontrolního výboru vykonává funkci vždy osobně. Člen kontrolního výboru musí být
plně svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské
podnikání. Členové kontrolního výboru volí ze svých řad předsedu kontrolního výboru.
V této části tajemník předal slovo přítomným členům rady. Slova se ujala Markéta Balková a
sdělila, že by bylo vhodné, aby tajemník oslovil všechny členy svazku s výzvou, aby zaslali
návrhy na členy Rady DSO ORP Příbram, předsedu DSO ORP Příbram, místopředsedy DSO
ORP Příbram a členy Kontrolního výboru DSO ORP Příbram. K bodu proběhla diskuse, kdy
závěrem bylo konstatováno, že tato výzva se zašle spolu se žádostí o zveřejnění Rozpočtu a
Střednědobého výhledu rozpočtu.
Usnesení č. 07/05/2018
Rada svazku pověřuje tajemníka Bc. Jiřího Kužela, aby vyzval před jednáním Valné hromady
DSO ORP Příbram představitele členských obcí k předložení případných návrhů na členy Rady
DSO ORP Příbram, předsedu DSO ORP Příbram, místopředsedy DSO ORP Příbram a členy
Kontrolního výboru DSO ORP Příbram.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.

9)Různé
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci:
•

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO ORP Příbram, ze dne 24.10.2018

V tomto bodě tajemník přednesl informace o dílčím přezkoumání na základě zákona č.
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územnch samosprávných celků a dobrovolných
svazků, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (
kontrolní řád), provedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Při
kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení č. 08/05/2018
Rada Dobrovolnéhosvazku obcí ORP Příbram bere na vědomí inormace o provedeném dílčím
přezkoumání hospodaření svazku ze dne 24.10.2018.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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•

Stanovení počtu členů inventarizační komise pro rok 2018

V tomto bodě tajemník přednesl informace týkající se stanovení počtu členů inventarizační
komise pro rok 2018. Komise musí mít minimálně 3. členy. Dále je nutno jmenovat její členy
proto předává slovo předsedající. Předsedající navrhuje jmenovat za členy paní Jaroslavu
Vildovou, paní Bc. Jitku Balounovou a Bc. Jiřího Kužela. K bodu proběhla diskuse.
Usnesení č. 09/05/2018
1. stanovuje počet členů inventarizační komise pro rok 2018 na tři členy.
2. jmenuje za členy inventarizační komise pro rok 2018 paní Jaroslavu Vildovou, paní Bc. Jitku
Balounovou a Bc. Jiřího Kužela.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
•

Zaslání členských příspěvků pro rok 2019

V tomto bodě tajemník přednesl informace týkající se termínu pro zaslání členských příspěvků
pro rok 2019. Předpokládaná finanční situace bude umožňovat uhradit členské příspěvky
v souladu se stanovami do konce března. K bodu proběhla diskuse. Po projednání rada svazku
souhlasí s rozesláním faktur členským obcím v měsíci lednu 2019 s uvedením splatnosti
členských příspěvků do konce měsíce března 2019 v souladu se stanovami DSO ORP Příbram.
Usnesení č. 10/05/2018
Rada svazku souhlasí s rozesláním faktur členským obcím v lednu 2019 s uvedením splatnosti
členských příspěvků do konce měsíce března 2019.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
•

Stanovení mimořádné odměny

V tomto bodě se ujala slova Blanka Strandová a přednesla návrh na stanovení mimořádné
odměny pro tajemníka Bc. Jiřího Kužela specialistu pro rozvoj mikroregionu Jaroslavu
Vildovou, ve stejné výši jako v roce 2016. Odměny pro zaměstnance schvaluje tajemník.
Odměny a jejich výši pro tajemníka, který je vedoucím zaměstnancem svazku a zároveň
manažerem CSS, schvaluje dle stanov, odstavec XIII, bod 4. Valná hromada svazku. V roce
2016, tato odměna činila 10.000,- Kč. U paní Jaroslavy Vildové 5.000,- Kč. V roce 2017 se
odměny z důvodu nedostatku finančních prostředků nevypláceli. V letošním roce díky usporám
jsou tyto odměny možné. K bodu proběhla diskuse přítomných.
Usnesení č. 11/05/2018
Rada svazku doporučuje Valné hromadě schválit mimořádnou odměnu tajemníkovi Bc. Jiřímu
Kuželovi ve výši 10.000,- Kč.
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Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.

8) Závěr
Jednání ukončeno v 15 hodin,15 minut.
Zapsala Jaroslava Vildová, dne 07.11.2018

…………………………………….
Blanka Strnadová v. r.
předsedkyně

…………………………………………
Václav Chmelař v. r.
člen rady

Přílohy:
1x Rozpočtové opatření č. 6/2018
1x Návrh rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2019
1x Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram 2019–2022
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