Zápis č.2/2019 z jednání Valné hromady Dobrovolného
svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

28. listopadu 2019
16:00 hodin
28.11.2019 klubovna TJ Sokol Trhové Dušníky

Přítomni:

členové dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu

Omluveni:

Růžena Králová (Bohostice), Markéta Balková (Hvožďany), Ladislav
Doležal (Hudčice), Václav Lundák (Obory), Zdeněk Vrátný (Drásov),
Václav Chmelař (Dubno), David Lukšan (Háje), Petr Hlinka (Kotenčice),
Mgr. Antonín Kropáč (Láz), Ing. Pavel Nekl (Milín)

Hosté:

Bronislava Bolcková (Svaz měst a obcí ČR), Bc. Zuzana Kučerová
(Příbram), Mgr. Lucie Kaiserová (KÚSK), RSDr. Josef Hála (Jince)

Počet přítomných členů: 15
Program jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.
1) Prezence účastníků (viz. Prezenční listina)
Předsedající konstatovala, že Valná hromada DSO ORP Příbram je usnášeníschopná.
Předsedající dále položila dotaz, zda má někdo z přítomných členů Valné hromady k
poslednímu zápisu nějaké námitky či připomínky. Nikdo žádné neuplatnil, zápis je považován
za schválený.
2) Schválení programu
Předsedající Blanka Strnadová navrhla přesunout bod č. 5) Informace ke spolku Turistická
oblast Brdy a Podbrdsko na začátek jednání jako boč. 4) z časových důvodů hostů a vyzvala
přítomné k hlasování o takto navrženém programu jednání Valné hromady Dobrovolného
svazku obcí ORP Příbram.
1) Prezence účastníků
2) Schválení programu
3) Schválení zapisovatele
4) Informace ke spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko
5) Kontrola plnění přijatých usnesení z jednání poslední VH
6) Projednání Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram 2020-2023
7) Projednání Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2020
8) Rozpočtové opatření
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9) Na vědomí
10) Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných
služeb“.
11) Různé
12) Závěr

Usnesení č. 01/02/2019
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložený návrh
programu.
Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
3) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedající Blanka Strnadová navrhla paní Jaroslavu Vildovou jako zapisovatelku.
Předsedající Blanka Strnadová navrhla jako ověřovatele zápisu Mgr. Evu Drmlovou (Lhota u
Příbramě) a Milana Smíška (Trhové Dušníky).
K návrhu nebyly žádné námitky.
Usnesení č. 02/02/2019
a) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje zapisovatelku
jednání paní Jaroslavu Vildovou.
b) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje ověřovatele zápisu
pana Milana Smíška (obec Trhové Dušníky) a Mgr. Evu Drmlovou (obec Lhota u
Příbramě).
Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
4) Informace ke spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko
Předsedající Blanka Strnadová, zahájila bod a uvítala na jednání Valné hromady DSO ORP
Příbram hosty Mgr. Lucii Kaiserovou z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Středočeského kraje a Bc. Zuzanu Kučerovu, vedoucí Odboru kancelář města Příbram a předala
jim slovo. Mgr. Lucie Kaiserová zhodnotila roční činnost Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko
a uvedla kroky, které turistická oblast bude činit v dalším roce. Informovala starosty o výhodách
vstupu pro jejich obec či případně výhody vstupu pro celý svazek. Dále starostům přiblížila
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rozpočet turistické oblasti pro jejich představu o fungování turistické oblasti. Informaci doplnil
starosta města Příbrami, který uvedl, že náš region zasahuje do CHKO Brdy a turismu se
v našem regionu nevyhneme, je lepší zajistit již od začátku jeho regulaci. Bc. Zuzana Kučerová
doplnila, že se již teď pracuje na plánu na rok 2020, kde by hlavně chtěli dosáhnout značení
cyklotras v Brdech. Destinační oblasti podporuje stát a spojení obcí vidí jako velkou výhodu
pro náš region. Slova se ujal Bc. Jiří Kužel a dotázal se, zda je možné, aby na našem území byla
obec, která je členem Turistické oblasti Toulava a byla by zároveň ve dvou destinačních
oblastech. Do diskuse vstoupil Ing. Jan Michálek, starosta obce Dolní Hbity a sdělil, že jejich
obec je v turistické oblasti Toulava od začátku. Z jeho pohledu vidí, že není správné, že obec
z ORP Příbram je na ORP Sedlčany. Cítí, že by bylo lepší, aby právě na základě regionálního
rozdělení vstoupili do TO Brdy a Podbrdsko. Odpověděla Mgr. Lucie Kaiserová z Krajského
úřadu Středočeského kraje, že vystoupení obce asi nebude pro TO Toulava příjemné, ale určité
podmínky existují, aby jako obec mohli vystoupit. Ing. Jan Michálek reagoval, že v současné
chvíli by raději byl na Příbramsku. Mgr. Lucie Kaiserová odpověděla, že na konci roku by bylo
asi vystoupení možné. Bc. Jiří Kužel doplnil ještě informaci, že do turistické oblasti
přistupovalo celé území MAS Sedlčansko z důvodu žádosti o dotaci z projektů spolupráce
PRV. Projekt TO Toulava je už určitě po udržitelnosti. Reagovala Mgr. Lucie Kaiserová s tím,
že je to běžná praxe, že spolky nebo MAS vstupují do destinační agentury. Vztahy a vazby jsou
lepší ke spolupráci. Blanka Strnadová, předsedkyně svazku, se dotázala, zda by v našem
případě, kdy některé obce jsou členy TO Toulava, bylo možné uzavřít partnerství se svazkem.
Mgr. Lucie Kaiserová reagovala, že by to bylo možné v případě, že by obce, které jsou členy
turistické oblasti Toulava z ní vystoupily.
Diskuse skončila a předsedkyně Blanka Strnadová přislíbila, že se otázkou vstupu, či
případným partnerstvím, svazek bude ještě zabývat a rozloučila se s přítomnými hosty.
Usnesení č. 03/02/2019
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené
v bodě 4) Informace ke spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko.
Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
5) Kontrola plnění usnesení z jednání poslední Valné hromady konané 5. června 2019
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi svazku. Tajemník
svazku Bc. Jiří Kužel následně přednesl informace týkající se:
•

Usnesení č. 04/01/2019

Valná hromada svazku projednala a schválila Závěrečný účet Dobrovolného svazku ORP
Příbram za rok 2018, jehož nedílnou součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Dobrovolného svazku ORP Příbram za rok 2018, provedeného Krajským úřadem
Středočeského kraje č.j. 006736/2019/KUSK, a to s vyjádřením, že nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Valná hromada svazku souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
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Zde neplynuly žádné další úkoly
•

Usnesení č. 05/01/2019

Valná hromada svazku projednala a schvaluje účetní závěrku Dobrovolného svazku ORP
Příbram, IČ: 04513151, k 31.12.2018 bez připomínek na základě předložených podkladů a
nevznáší další požadavky.
Valná hromada svazku schvaluje převést zisk z hlavní činnosti ve výši 42 778,34 Kč na účet 432
– Nerozdělený zisk z předchozích let.
Valná hromada svazku projednala a schválila Zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce
Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram k 31.12.2018. Skutečné stavy podle inventarizace
odpovídají účetním stavům, inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Zde neplynuly žádné další úkoly
•

Usnesení č. 06/01/2019

a) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje v souladu s platnými
stanovami Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, přijetí obcí Hudčice IČ 00473812 a
Chraštice IČ 00242331, za člena Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.
b) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje změnu stanov DSO ORP
Příbram v článku II, bod č. 3. Názvy a sídla členů svazku doplnit o obce Hudčice IČ 00473812
a Chraštice IČ 00242331.
Zde neplynuly žádné další úkoly
•

Usnesení č. 07/01/2019

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje, uzavření dodatku ke
smlouvě o realizaci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 a pověřuje předsedkyni k podpisu tohoto
dodatku.
Dodatek byl uzavřen a projekt a jeho financování projektu pokračuje do 31.12.2019. Financování
ze SMO ČR bude obnoveno od 1.3.2020 do 31.12.2020 pro jednu osobu. Od 1.1.2021 uvažuje SMO
ČR o financování CSS v dalším projektu pro 1 osobu na dva roky.

•

Usnesení č. 08/01/2019

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2019 dle přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Zde neplynuly žádné další úkoly
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•

Usnesení č. 09/01/2019

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace
přednesené v bodě Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci
realizovaného projektu, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce – Centra společných služeb.
Zde neplynuly žádné další úkoly
•

Usnesení č. 10/01/2019

a) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí s ukončením bezplatného
poskytování služeb za funkci pověřence pro ochranu osobních údajů na základě smlouvy
uzavřené mezi Dobrovolným svazkem obcí ORP Příbram a školskými zařízeními.
b) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje výši poplatku za funkci
pověřence pro ochranu osobních údajů na základě dodatku smluv uzavřených mezi
Dobrovolným svazkem obcí ORP Příbram a školskými zařízeními na 1000,- Kč měsíčně od 1.
července 2019, zároveň pověřuje tajemníka zpracováním, podpisem a rozesláním dodatků.
c) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram pověřuje tajemníka, v případě
nepodepsání dodatku ze strany školského zařízení a nevrácení podepsaného dodatku do konce
měsíce června, rozesláním výpovědní smlouvy za funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
Všechna školská zařízení byla obeslána, dodatky podepsány. Pouze ZŠ Milín následně zaslala
výpověď ze smlouvy. Materiály, které jsme měli, jsme předali oproti protokolu. Poplatek za
dobu výpovědní lhůty byl uhrazen. Bc. Jiří Kužel informoval starosty o dnešním jednání na
pracovní skupině pověřenců pro ochranu osobních údajů, kterého se zúčastnil. ÚOOÚ se staví
k pověřencům pro ochranu osobních údajů jako ke spolupracovníkům. Vidí velkou chybu
v nedostatečné informovanosti. Výstupy z pracovní skupiny nejsou poskytovány dále do území.
Slova se ujal Ing. Jan Michálek a zeptal se, zda je předáván podnět z pracovní skupiny směrem
k poslancům. Bc. Jiří Kužel odpověděl, že ano.
•

Usnesení č. 11/01/2019

a) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí s podáním žádosti o
podporu z Operačního programu Zaměstnanost MPSV, Prioritní osa 4/Efektivní veřejná správa
4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na
celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné
správy.
16:40 – Na VH dorazila Ing. Zuzana Šourková, starostka obce Sedlice
Počet přítomných členů: 16

Příbram, Zámeček – Ernestinum
Tyršova 106, 261 01 Příbram
Česká republika

Tel.: 318 402 303
e-mail: svazek@dsopribram.cz
http://www.dsopribram.cz

IČ: 04513151, DIČ CZ04513151
bank. spojení: Česká spořitelna
č. ú. 000000-4190000359/0800

b) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí s tématy řešené strategie
v oblastech školství, odpadového hospodářství, vodního hospodářství, sociálních služeb a
cestovního ruchu.

Žádost byla podána, následně doporučena arbitrem k podpoře. Zatím nemáme další rozhodnutí,
nicméně s bodovým hodnocením od arbitra neočekáváme, že bude projekt, s ohledem na převis
poptávky v žádostech, podpořen.
•

Usnesení č. 11/01/2019

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje místo další putovní valné
hromady v obci Trhové Dušníky.
Valná hromada se dnes koná v obci Trhové Dušníky.
Usnesení č. 04/02/2019
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené
v bodě kontrola plnění usnesení.
Hlasování: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
6) Projednání Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram 2020-2023
V úvodu předsedající Blanka Strnadová seznámila přítomné s problematikou projednávaného
bodu, kdy Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram předkládá valné hromadě Návrh
Střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram 2020–2023 dle přílohy, která byla součástí
zápisu z jednání rady dne 31.10.2019, a který všechny členské obce obdržely s upozorněním na
nutnost a povinnost uveřejnění na úředních deskách, minimálně 15. dní, ale zároveň, až do doby
projednání na Valné hromadě DSO ORP Příbram. Dále vznesla dotaz, zda všechny členské
obce doloží, anebo již doložily minimálně patnáctidenní lhůtu pro vyvěšení na úřední desce své
obce tak, jak bylo požadováno prostřednictvím emailové korespondence. Po konstatování, že
byla u všech partnerů splněna podmínka vyvěšení po dobu minimálně patnácti dní do schválení
Valnou hromadou, bylo pokračováno v projednání bodu. K bodu proběhla diskuse přítomných.
Usnesení č. 05/02/2019
Valná hromada projednala a schválila Střednědobý výhled rozpočtu DSO ORP Příbram 2020–
2023, předložený radou svazku dne 31.10.2019, dle přílohy tohoto zápisu č. 1.
Hlasování: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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7) Projednání Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2020
V úvodu předsedající Blanka Strnadová seznámila přítomné s problematikou projednávaného
bodu, kdy Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram předkládá Valné hromadě Návrh
rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2020, jako schodkový, a to na závazné ukazatele –
paragrafy a vyrovnaný rozpočet hospodářské činnosti ve výši 60 000,- Kč. Schodkový
rozpočet bude kryt přebytkem z minulých let, dle Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok
2020, který byl přílohou zápisu z jednání rady dne 31.10.2019, a který všechny členské obce
obdržely s upozorněním na nutnost a povinnost uveřejnění na úředních deskách, minimálně 15.
dní, ale zároveň, až do doby projednání na Valné hromadě DSO ORP Příbram. Návrh vychází
ze Střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram na období 2020–2023, zároveň
předpokládá s ohledem na další jednání o pokračování projektu, s úpravami v roce 2020 formou
rozpočtových opatření.
Předsedající vznesla dotaz, zda všechny členské obce doloží, anebo již doložily minimálně
patnáctidenní lhůtu pro vyvěšení na úřední desce své obce tak, jak bylo požadováno
prostřednictvím emailové korespondence. Po konstatování, že byla u všech partnerů splněna
podmínka vyvěšení po dobu minimálně patnácti dní do schválení Valnou hromadou, bylo
pokračováno v projednávání bodu. K bodu proběhla diskuse přítomných.
Usnesení č. 06/02/2019
Valná hromada projednala návrh rozpočtu na rok 2020 ze dne 31.10.2020.
Celkové daňové, nedaňové a kapitálové příjmy v návrhu rozpočtu činí 727 160,- Kč, celkové
výdaje činí 1 113 300,- Kč. Valná hromada schvaluje schodkový rozpočet, a to na závazné
ukazatele – paragrafy rozpočtové skladby dle přílohy tohoto zápisu č. 2 a vyrovnaný rozpočet
hospodářské činnosti ve výši 60 000,- Kč. Schodkový rozpočet bude kryt přebytkem z
minulých let.
17:10 – z jednání Valné hromady odešel starosta města Příbram.
Počet přítomných členů: 15
Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
8) Rozpočtové opatření
Předsedající Blanka Strnadová přednesla důvod předložení rozpočtového opatření č. 5/2019.
Důvodem rozpočtového opatření je nutnost přesunu finančních prostředků v příjmové i
výdajové části rozpočtu. Návrh rozpočtového opatření č. 5 obdrželi přítomní před jednáním
VH.
Změna v příjmech je pouze v úrocích, výdaje = pohyby ve mzdových položkách. Přidáno na
cestovné ze služeb činí 4 000,- Kč.
K bodu proběhla diskuse a nikdo z přítomných nebyl proti.
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Usnesení č. 07/02/2019
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2019 dle přílohy č. 3, která je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.

9) Na vědomí
•

Rozpočtové opatření č. 3/2019 a č.4/2019

Předsedající Blanka Strnadová informovala přítomné o rozpočtovém opatření č. 3/2019
schváleného na jednání rady svazku dne 16.09.2019, č. 4/2019 schváleného na jednání rady
svazku 31.10.2019. Důvodem rozpočtového opatření byla nutnost přesunu finančních
prostředků v příjmové i výdajové části rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 3/2019 a č. 4/2019
obdrželi přítomní společně se zápisem z Rady DSO ORP Příbram.
K bodu neproběhla žádná diskuse.

10) Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných
služeb“.
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi svazku. Tajemník
svazku Bc. Jiří Kužel přednesl informace týkající se:
a) zpráva o činnosti CSS
V tomto bodě tajemník stručně seznámil přítomné se zpracovanou zprávou o činnosti CSS.
Zpráva je zpracována za období od 7. setkání starostů v rámci projektu Centra společných
služeb, které se uskutečnilo 5. června 2019, do 28. listopadu 2019, kdy se uskuteční 8. setkání
starostů Centra společných služeb.
Zpráva o činnosti CSS za uvedené období bude přílohou č. 4 zápisu z jednání, který se tvoří
odděleně od zápisu z jednání Valné hromady svazku.
b) ověření spokojenosti s poskytovanými službami CSS
Přítomní zástupci členských obcí Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram obdrželi dotazník k
následnému ohodnocení činnosti CSS.
Otázky v dotazníku se týkají spokojenosti s rozsahem a kvalitou nabízených služeb CSS DSO
ORP Příbram.
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Dotazníky byly rozdány všem přítomným zástupcům členských obcí s žádostí o odevzdání po
ukončení dnešního jednání.
Zaměstnanci CSS výsledky z dotazníků zaznamenají do formuláře pro „Vyhodnocení
dotazníků“ a v souladu s podmínkami projektu zapíší do ISP.
Usnesení č. 08/02/2019
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené
v bodě Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného
projektu, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra
společných služeb.
Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
11) Různé
•

Žádost o dotaci do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech

Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi svazku. Tajemník
svazku Bc. Jiří Kužel přednesl informace týkající se informace k MMR, které vyhlásilo dne
5.11.2019 výzvu „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D721)“.
Zde by bylo možné podat žádost o dotaci do dotačního titulu č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury
cestovního ruchu na informační tabule do každé členské obce.
Jednalo by se o vytvoření „Infotabule“ o obci (fotografie, památky a atraktivity v obci).
V žádosti o dotaci je povinná propagace vytvořeného výstupu projektu, kdy výdaje na
marketing musí tvořit minimálně 3 % - 8 % z celkových uznatelných výdajů akce. Zde bychom
mohli vytvořit společnou mapu členských obcí s fotografiemi a informacemi jednotlivých
členských obcí. Dále se zde musí počítat s výdaji na odborné poradenství (fotografie, znaky
obcí atd.). Orientační cena za jednu informační tabuli do obce je cca 40.000, - Kč, z toho 50 %
by byla poskytnutá dotace. Realizace akce musí být ukončena 31.12.2021. Udržitelnost
projektu 3-5 let. K bodu proběhla diskuse přítomných. Slova se ujal Josef Karas, starosta obce
Obecnice, sdělil, že některé obce již informační cedule mají. Navrhuje, aby se zaměstnanci
svazku dotázali jednotlivých starostů, zda mají o „Infocedule“ zájem a podle toho by se žádost
o dotaci napsala. Určitě by uvítal výtisk území map DSO ORP Příbram. Přítomní s uvedeným
návrhem souhlasili.
Usnesení č. 09/02/2019
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje podání žádosti o dotaci do
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech do výzvy „Rozvoj základní a
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D721) s tím, že obce budou obeslány
k variantnímu řešení projektu.
Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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•

Podání žádosti o finanční příspěvek na projekt Mikroregion CHOPOS – Sdílení
dobré praxe a propagace regionu Příbram.

Zde zaměstnanci DSO ORP Příbram podali v listopadu 2019 žádost o finanční příspěvek MěÚ
Příbram z dotačního programu „Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce“. Vyhodnocení žádostí
proběhne v březnu 2020. Realizace projektu v květnu 2020, kdy navržený termín poznávací cesty
je 13.5. – 14.5.2020.
Usnesení č. 10/02/2019

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí podání žádosti o
finanční příspěvek MěÚ Příbram z dotačního programu „Zahraniční vztahy a meziobecní
spolupráce“ na projekt Mikroregion CHOPOS – Sdílení dobré praxe a propagace regionu Příbram.
Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
•

Stanovení počtu členů inventarizační komise pro rok 2019

Předsedající Blanka Strnadová přednesla informace týkající se stanovení počtu členů
inventarizační komise pro rok 2019. Komise musí mít minimálně 3 členy. Dále je nutno
jmenovat její členy. Předsedající navrhuje jmenovat za členy paní Jaroslavu Vildovou, paní Bc.
Jitku Balounovou a pana Bc. Jiřího Kužela. K bodu neproběhla žádná diskuse.
Usnesení č. 11/02/2019
1. stanovuje počet členů inventarizační komise pro rok 2019 na tři členy.
2. jmenuje za členy inventarizační komise pro rok 2019 paní Jaroslavu Vildovou, paní Bc. Jitku
Balounovou a pana Bc. Jiřího Kužela.
Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
• Místo konání příští valné hromady
V tomto bodě přítomní projednali místo uskutečnění další putovní Valné hromady
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Přítomní zástupci obce navrhli obec Dubenec.
Usnesení č. 12/02/2019
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje místo další putovní Valné
hromady v obci Dubenec.
Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.

Příbram, Zámeček – Ernestinum
Tyršova 106, 261 01 Příbram
Česká republika

Tel.: 318 402 303
e-mail: svazek@dsopribram.cz
http://www.dsopribram.cz

IČ: 04513151, DIČ CZ04513151
bank. spojení: Česká spořitelna
č. ú. 000000-4190000359/0800

13) Závěr

Jednání ukončeno v 17 hodin, 30 minut.
Zapsala: Jaroslava Vildová, dne 03.12.2019
Předsedající DSO ORP Příbram Blanka Strnadová, předsedkyně v. r.

Ověřovatel zápisu Milan Smíšek, obec Trhové Dušníky v. r.

Ověřovatelka zápisu Mgr. Eva Drmlová, obec Lhota u Příbramě v. r.

Přílohy:
č. 1 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu DSO ORP Příbram 2020–2023
č. 2 Schválený Rozpočet DSO ORP Příbram na rok 2020
č. 3 Rozpočtové opatření č. 5/2019
č. 4 Zpráva o činnosti CSS
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