Zápis 1/2016 z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
Datum konání: 13. ledna 2016
Čas zahájení: 13 hodin
Místo: zasedací místnost MěU Příbram, Tyršova 108, 261 19
Přítomni: Ing. Jan Michálek, Ing. Jindřich Vařeka, Václav Chmelař
Omluven: Markéta Balková, Ing. Zuzana Šourková
Program jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
1) Prezence účastníků ( viz. prezenční listina)
Předsedající položil 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 Ing. Jan Michálek navrhl schválení programu dle pozvánky na jednání Rady
svazku:
1)Prezence účastníků
2) Schválení programu
3) Schválení zapisovatele
4) Organizační informace
5) Projednání rozpočtového opatření 2015
6) Projednání rozpočtu na rok 2016
7) Projednání rozpočtového výhledu 2015 – 2018
8) Přenesení kompetencí dle §102 zákona o obcích
9) Různé
10) Závěr
Usnesení č. 01/01/2016
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložený návrh programu
Hlasování: PRO 3 , PROTI

0 , ZDRŽEL SE 0

3) Schválení zapisovatele
Předsedající Ing. Jan Michálek navrhl Bc. Jiřího Kužela jako zapisovatele
Usnesení č. 02/01/2016
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje zapisovatele jednání
Bc.Jiřího Kužela
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Hlasování: PRO

3 , PROTI 0 , ZDRŽEL SE 0

4) Organizační informace
Předsedající předal slovo tajemníkovi svazku Bc. Kuželovi, který podal informace k
plnění usnesení Rady svazku konané dne 2. 12. 2016, ke kterým zároveň proběhla diskuse
týkající se:
Usnesení č. 03/02/2015
- webových stránek. Přítomní byli seznámeni se stavem webových stránek, v tomto období
dochází k plnění obsahu a členové mohou připomínkovat jejich obsah na pracovním odkazu
http://andromeda.gc-system.cz/dsopribram.cz. V diskusi pan Václav Chmelař navrhoval
možnost prověřit, zda půjde v základní sestavě, kterou umožňují bezplatné Webové stránky
zřídit čet pro předávání si zkušeností mezi starosty členských obcí. Bude prověřeno
tajemníkem.
- účtu GE Money Bank. Do konce roku 2015 byly uhrazeny všechny členské příspěvky,
zároveň byly uhrazeny veškeré závazky, na které byla vystavena faktura či smluvní závazek.
Účet k 31. 12. 2015 činil 130 000 Kč. Ke dni 13. 1. 2016 je na účtu 100 000 Kč po uhrazení
veškerých závazků.
- pracovních úvazků
- přijetí obce Drahlín, za člena svazku bude projednáno na Valné hromadě svazku dne 13. 1.
2016.
- semináře odpadového hospodářství konaný dne 17. 12. 2015.
- datové schránky
Usnesení č. 04/02/2015
- projednání směrnic a řádů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Budou projednány na
Valné hromadě dne 13. 1. 2016.
Usnesení č. 05/02/2015
Žádost o společensky prospěšné místo. Bylo projednáno s Úřadem práce, doporučeno počkat
na nová pravidla. K bodu proběhla diskuse a bylo odsouhlaseno vyčkat do března tohoto roku
a žádat až bude jasná pracovní náplň, pro nového zaměstnance.
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Usnesení č. 03/01/2016
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené v bodě
organizační informace. Rada pověřuje tajemníka předběžně jednat s úřadem práce o možnosti
přijetí zaměstnance na pomocné administrativní práce s nástupem nejdříve v dubnu 2016.
Před přijetím zaměstnance do pracovního poměru bude nutné promyslet a vyhotovit jeho
pracovní náplň. Rada pověřuje tajemníka projednat se společností Galileo, možnost zřízení
četu v rámci webových stránek, pro členské obce.
Hlasování: PRO

3 , PROTI

0 , ZDRŽEL SE 0

5) Projednání Rozpočtového opatření 2015
Předsedající Ing. Jan Michálek přednesl důvod předložení návrhu Rozpočtového opatření
č.1/2015, připravené účetní Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram paní Balounovou a
zároveň jí předal slovo. K bodu proběhla diskuse.
Usnesení č. 04/01/2016
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram doporučuje Valné hromadě schválit
Rozpočtového opatření č.1/2015,Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.
Hlasování: PRO

3 , PROTI

0 , ZDRŽEL SE 0

6) Projednání rozpočtu na rok 2016
Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2016. V diskusi bylo konstatováno, že návrh rozpočtu
nebyl některými obcemi vyvěšen a že ještě není zřejmá částka za nájem a energie kanceláře.
Ing. Jindřich Vařeka prověřil částky schválené radou města Příbram a bylo konstatováno, že
převyšují částky uvažované v rozpočtu. Po projednání rada doporučuje Valné hromadě
opětovně neschválit rozpočet a navrhuje Valné hromadě přijmout usnesení o pokračování
provozu dle již schváleného rozpočtového provizoria Valnou hromadou ze dne 29. 10. 2015,
pro nezbytně nutné výdaje pro rok 2016, až do doby schválení rozpočtu pro rok 2016.
Zároveň doporučuje Valné hromadě předložený rozpočet doplnit o aktuální náklady na
pronájem a energie, a dále s ním nakládat jako s návrhem rozpočtu pro rok 2016.
Usnesení č. 05/01/2016
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram doporučuje Valné hromadě neschválit
rozpočet a navrhuje Valné hromadě přijmout usnesení o pokračování provozu dle schváleného
rozpočtového provizoria pro nezbytně nutné výdaje pro rok 2016, až do doby schválení
rozpočtu pro rok 2016. Zároveň doporučuje Valné hromadě předložený rozpočet doplnit o
aktuální náklady na pronájem a energie a dále s ním nakládat jako s návrhem rozpočtu pro rok
2016.
Hlasování: PRO

3 , PROTI
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0 , ZDRŽEL SE 0
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7) Projednání rozpočtového výhledu 2015 – 2018
Předsedající Ing. Jan Michálek seznámil přítomné s problematikou bodu a doporučuje pověřit
tajemníka k přípravě aktualizace rozpočtového výhledu pro období 2016 – 2018. K bodu
proběhla diskuse a přítomní navrhují pověřit tajemníka k přípravě aktualizace rozpočtového
výhledu pro období 2016 – 2018.
Usnesení č. 06/01/2016
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram pověřuje tajemníka k přípravě aktualizace
rozpočtového výhledu pro období 2016 – 2018.
Hlasování: PRO 3 , PROTI 0 , ZDRŽEL SE 0
8) Přenesení kompetencí dle §102 zákona o obcích
Na základě předpokládaných změn v rozpočtu v průběhu dalších měsíců, rada projednala
možnost schvalování změn rozpočtu na základě přenosu kompetencí z valné hromady na radu
svazku podle §102 zákona o obcích, a to z důvodu urychlení celého procesu budoucího schvalování
změn v rozpočtu. Závěrem bylo doporučení přenést kompetence do výše 50 000 Kč.

Usnesení č. 07/01/2016
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram doporučuje Valné hromadě přenést
kompetence ve schvalování změn rozpočtu svazku podle §102 zákona o obcích, na radu
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram do výše 50 000 Kč s povinností informovat Valnou
hromadu o této skutečnosti na nejbližším jednání.
Hlasování: PRO 3 , PROTI 0 , ZDRŽEL SE 0

9) Různé
V tomto bodě předsedající Ing. Jan Michálek přednesl požadavek na sestavení Inventarizační
komise, pro potřebu inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2015.
Byli navrženi Paní starostka Růžena Králová, pan starosta Václav Chmelař a tajemník svazku
Bc. Jiří Kužel. Komise si zvolila předsedu pana Bc. Jiřího Kužela.
Předsedající přednesl potřebu zaslání členských příspěvků pro rok 2016. Přítomnými byl
navržen termín do konce měsíce března 2016.
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Usnesení č. 08/01/2016
Rada jmenuje inventarizační komisi ve složení Růžena Králová, Václav Chmelař a Bc. Jiří
Kužel.
Rada navrhuje Valné hromadě stanovit termín pro zaslání členských příspěvků za rok 2016,
do konce března 2016.
Hlasování: PRO

3 , PROTI 0 , ZDRŽEL SE 0

10)Závěr
Jednání ukončeno v 13 hodin, 50 minut.

Zapsal Bc. Jiří Kužel

…………………………………….
Ing. Jan Michálek, předseda

Příbram, Zámeček - Ernestinum
Tyršova 106, 261 01 Příbram
Česká republika
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Ing. Jindřich Vařeka, 1. místopředseda
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