Zápis č. 1/2019 z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

07.01.2019
14:00 hodin
kancelář DSO ORP Příbram

Přítomni:

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

Omluven(a):

-

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) Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického
zadání „Podpora hejtmana“
7) Podání žádosti do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR
8) Různé
9) Závěr
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Usnesení č. 01/01/2019
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložený návrh programu.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0 , ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
3) Schválení zapisovatele
Předsedající Blanka Strnadová navrhla Jaroslavu Vildovou jako zapisovatelku.
Usnesení č. 02/01/2019
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje zapisovatelku jednání Jaroslavu
Vildovou.
Hlasování: PRO 5, 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. 04/05/2018

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 6/2018 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 05/05/2018

Rada Dobrovolného svazku 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.
Bylo splněno. Střednědobý výhled rozpočtu DSO ORP Příbram 2019–2022 byl schválen VH.
•

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 svazku.
Bylo splněno. Rozpočet DSO ORP Příbram 2019 byl schválen VH.
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•

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.
Bylo splněno, nikdo se nepřihlásil. Nové vedení bylo schváleno následnou VH.
•

Usnesení č. 08/05/2018

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace o provedeném dílčím
přezkoumání hospodaření svazku ze dne 24.10.2018.
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

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.
Inventarizace je ukončená, zápis je zatím u paní účetní Bc. Jitky Balounové.
•

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.
Faktury budou postupně rozesílány v lednu 2019.
•

Usnesení č. 11/05/2018

Rada svazku doporučuje Valné hromadě schválit mimořádnou odměnu tajemníkovi Bc. Jiřímu
Kuželovi ve výši 10.000,- Kč.
Odměna byla VH schválena a vyplacena s listopadovou výplatou.
Usnesení č. 03/01/2019
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené v bodě
kontrola plnění usnesení.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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5) Rozpočtové opatření č.7/2018
Předsedající Blanka Strnadová přednesla důvod předložení rozpočtového opatření č. 7/2018.
Důvodem rozpočtového opatření byla nutnost přesunu finančních prostředků, v příjmové i
výdajové části rozpočtu. Změny jsou ve mzdových položkách tak, aby byly dotované mzdové
položky vždy 100 % plněny a přesun v položce 5137 v organizačním symbolu 2 - dotace od
kraje, též na 100 %. K bodu proběhla diskuse a nikdo z přítomných nebyl proti.
Usnesení č. 04/01/2019
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 7/2018 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
6) Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci
Tematického zadání „Podpora hejtmana“
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi.
Ten podal informaci o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora
hejtmana „na základě rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje, usnesení č. 00716/2018/ZK ze dne 26. 11. 2018. Dotaci v maximální výši 39.330 Kč (slovy: třicet devět tisíc
tři sta třicet korun českých) na realizaci akce, která je uvedena v článku 2 odstavci 1 této
smlouvy (dále jen „akce“), maximálně však ve výši 95 % z celkových skutečných finančních
nákladů na realizaci akce Podpora zajištění provozu Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram,
který bude příjemcem realizován od 1. 1. do 31. 12. 2019 v souladu s žádostí o dotaci podanou
dne 25. 10. 2018.
Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace je nutné
schválit usnesením Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, aby v případě tohoto
právního úkonu svazku byly splněny podmínky uvedené v § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k jeho platnosti.
Usnesení č. 05/01/2019
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce Podpora zajištění provozu
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, který bude příjemcem realizován od 1. 1. do 31. 12.
2019.

Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
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7) Podání žádosti do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci o možnosti podání žádosti do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova z Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem: „Podpora spolupráce obcí v oblasti
cestovního ruchu“ tak, jak bylo požadováno na jednání poslední Valné hromady DSO ORP
Příbram.
Byla podána podrobnější informace o obsahu navrženého projektu a bodu proběhla následná
diskuse přítomých. Přítomní se v závěru diskuse shodli, že finanční podmínky
(spolufinancování 70 %) jsou pro svazek nevýhodné a navrhli žádost o dotaci do programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova nepodávat.
Usnesení č. 06/01/2019
Rada Dobrovolnéhosvazku obcí ORP Příbram neschvaluje podání žádosti o dotaci do
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
s názvem: „Podpora spolupráce obcí v oblasti cestovního ruchu“.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
8) Různé
Informace o připravovaném prodloužení projektu Posilování administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.
V tomto bodě tajemník přednesl informaci o dopisu zaslaném dne 11.12.2018, předsedům DSO
od Mgr. Pavla Drahovzala, výkonného ředitele kanceláře SMO ČR. Mimo jiné je zde uvedena
informace o možném prodloužení projektu do konce roku 2019, za očekávaných podmínek
s dotazem, zda má svazek zájem o toto pokračování v realizaci projektu. Další informace se
týkala projednávání systémového financování meziobecní spolupráce prostřednictvím
dobrovolných svazků s garancí ministerstva vnitra. Závěrem tajemník informoval přítomné o
zaslání potvrzení o zájmu, které je do podpisu dodatku smlouvy nezávazné, ale bude se od něj
nastavovat výše podpory. K bodu proběhla diskuse přítomných, ve které starostka Markéta
Balková zmínila, že měl být vytvořen dopis s podobným obsahem Ministerstvem vnitra a
adresován všem obcím na podporu meziobecní spolupráce.
Usnesení č. 07/01/2019
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené v bodě
Informace o připravovaném prodloužení projektu Posilování administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.
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Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
9) Závěr
Jednání ukončeno v 15 hodin, 15 minut.
Zapsala Jaroslava Vildová, dne 08.01.2019

Blanka Strnadová v. r.
předsedkyně

Emil Tabaček v. r.
1. místopředseda

Přílohy:
1x Rozpočtové opatření č. 7/2018
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