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Zasedání Valné hromady svazku obcí „Mikroregion obcí Památkové zóny
1866“, konané v pátek dne 2. 12. 2016 od 18 hodin, Čistěveský kulturní dům
Přítomni: zástupci obcí: Benátky, Čistěves, Hořiněves, Máslojedy, Neděliště,
Sendražice, Střezetice, Světí, Všestary (dle prezenční listiny).
Omluveni: Vrchovnice
1) Valnou hromadu zahájila předsedkyně svazku a přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že celkový počet členů VH je 40. Dále oznámila, že počet přítomných
členů je 28, což znamená, že valná hromada je usnášeníschopná, jelikož je
přítomna nadpoloviční většina členů valné hromady.
Zápis z VH dne 24. 6. 2016 byl řádně vyvěšen a je tedy považován za schválený.
Byl předložen návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Volba orgánů Valné hromady, schválení programu jednání
Kontrola usnesení z Valné hromady ze dne 24. 6. 2016
Návrh na schválení – Rozpočet na rok 2017
Návrh na schválení - Rozpočtový výhled na období 2018 – 2020
Návrh na schválení rozpočtových opatření r. 2016
Návrh na schválení uzavření DPP na zpracování účetnictví svazku
Návrh na schválení plánu činnosti r. 2017
Návrh na schválení členských příspěvků na rok 2017
Projekt Centrum společných služeb - informace
Návrh záměru projektu výsadby zeleně na území OPZ 1866
financovatelného z OP ŽP
Příkaz k provedení inventarizace majetku
Kalendáře r. 2017, 2018
Informace z jednání MAS Hradecký venkov, programové období 2014-2020,
ITI Aglomerace Hradecko pardubická, Místní akční plány vzdělávání, SMS RUD
Různé, Diskuse
Závěr

2) Návrh usnesení VH č.12/2016: VH schvaluje program zasedání Valné
hromady.
Hlasování: Pro 28, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 12/2016 přijato.
Dále byly předloženy návrhy na složení orgánů Valné hromady a na způsob vedení
diskuse a přijímání usnesení a to jednotlivě ke každému bodu jednání.
Návrh usnesení VH č.13/2016 : VH schvaluje:
zapisovatelka: H. Pavlíková (Hořiněves)
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návrhovou komisi ve složení: Ing. Saláková Šafková (Světí), MVDr..Blanka
Karešová (Máslojedy)
ověřovatele zápisu: Ing. Michal Derner (Všestary), Ing. Luboš Podlipný
(Neděliště)
Hlasování: Pro 28, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 13/2016 přijato.
Návrh usnesení VH č. 14/2016 : VH schvaluje návrh o provedení diskuse a
usnesení ke každému bodu jednání Valné hromady samostatně.
Hlasování: Pro 28, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 14/2016 přijato.
3) Kontrola usnesení z valné hromady konané dne 24. 6. 2016:
Byla přijata usnesení č. 1-11/2016, všechna usnesení ze dne 14. 6. 2016 jsou plněna.
Návrh usnesení VH č. 15/2016: VH bere na vědomí informaci o plnění usnesení
z minulého jednání VH.
Hlasování: Pro 28, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 15/2016 přijato.
4) Návrh na schválení: Rozpočet 2017
Předsedkyně podrobně seznámila s návrhem rozpočtu svazku na rok 2017.
Rozpočet na rok 2017 byl předložen jako vyrovnaný: V rozpočtu 2017 jsou
zahrnuty příjmy a výdaje plynoucí z projektu Centrum společných služeb dle
smlouvy se Svazem měst a obcí ČR. Výdaje na Zpravodaj OPZ 1866, Členské
příspěvky, náklady na osobní výdaje – DPP, příjmy z poskytovaných služeb – např.
příjmy za zpracování žádostí o dotace, stavění stanů a pod., výdaje na pořádání VH,
za zpracování dat – SW atd.
Příjmy 917 tis. Kč, Výdaje 917 tis. Kč
Návrh usnesení VH č. 16/2016 : VH schvaluje rozpočet svazku obcí
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 na rok 2017 jako vyrovnaný (znění
rozpočtu viz příloha č. 1).
Hlasování: Pro 28, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č.16/2016 přijato
5) Návrh na schválení: Rozpočtový výhled 2018 – 2020.
Předsedkyně podrobně seznámila s návrhem rozpočtového výhledu svazku na rok
2018 – 2020. Ve výhledu je zahrnut projekt Centra společných služeb dle uzavřené
smlouvy se SMO ČR.
Návrh usnesení VH č. 17/2016 : VH schvaluje rozpočtový výhled Mikroregionu
obcí Památkové zóny 1866 na rok 2018 – 2020.
(dle přílohy č. 2)
Hlasování: Pro 28, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 17/2016 přijato.
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6) Návrh na schválení rozpočtových opatření r. 2016
Předsedkyně podrobně seznámila s plněním rozpočtu Mikroregionu obcí
Památkové zóny 1866 za období 1- 10/2016.
Příjmy: 408.136,36 Kč Výdaje: 471.678,33 Kč.
Dále navrhla přijetí rozpočtových opatření č. 6 (příloha č. 3) a pověření
předsedkyně k provedení rozpočtových opatření za období 11,12/2016 .
Návrh usnesení VH č. 18/2016 : VH schvaluje přijetí rozpočtového opatření č. 6
a pověřuje předsedkyni správní rady kontrolou plnění rozpočtu za období 112/2016 a přijetí rozpočtových opatření ke krytí provozních výdajů Mikroregionu
obcí Památkové zóny 1866 za období 11 a 12/2016.
Hlasování: Pro 28, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 18/2016 přijato
7) Předsedkyně předložila VH návrh na uzavření Dohody o provedení práce na
zpracování účetnictví svazku včetně všech daňových přiznání na rok 2017 s účetní
paní Šárkou Šábrtovou .
Návrh usnesení VH č. 19/2016 : VH souhlasí s uzavřením DPP na rok 2017 na
zpracování účetnictví svazku včetně všech daňových přiznání s paní Šárkou
Šábrtovou za smluvní cenu 15.500,- Kč/rok.
Hlasování: Pro 28, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 19/2016 přijato
8) VH byl předložen návrh Plánu činnosti Mikroregionu obcí Památkové zóny
1866 na rok 2017 (viz příloha č. 4). V rámci tohoto bodu jednání byla předložena
zpráva o realizovaném projektu environmentálních vzdělávání zprávu přednesla
p.Kozáková Radmila.
Návrh usnesení VH č. 20/2016 : VH schvaluje předložený plán činnosti
Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2017. (viz příloha č. 4).
Hlasování: Pro 28, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 20/2016 přijato
Vzdálil se pan Zykl /Čistěves/
9)Na základě Stanov je dle čl. XV. třeba schválit pro každý rok členský příspěvek.
Navrhuje se 20,- Kč/na jednoho obyvatele.
Návrh usnesení VH č. 21/2016: VH schvaluje výši členských příspěvků na rok
2017 ve výši 20,- Kč na jednoho obyvatele/rok
Hlasování: Pro 26, proti 1, zdržel se 0
Usnesení č. 21/2016 přijato
10) Předsedkyně SR podala členům VH zprávu o činnosti CSS za dobu od 1. 7.
2016. Poradentství v rámci legislativních změn, poradentství v rámci dotačních
titulů, zpracování žádosti o dotace MMR, POV včetně závěrečných zpráv,

4

monitoring dotací na další období např. návrh projektu Zeleň v krajině
financovatelného z OP ŽP – zeleň podél cest, biokoridory, biocentra, vytváření a
obnova vodních prvků v krajině. SMO ČR spolupracuje s kanceláři a od 1.2.2017
by měla na základě VŘ být k dispozici CSS právní kancelář.
Návrh usnesení VH č. 22/2016: VH bere na vědomí Zprávu o činnosti Centra
společných služeb od 1.7.2016 dosud.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/2016 přijato
11) Předsedkyně přednesla návrh záměru projektu výsadby zeleně na území OPZ
1866 financovatelného z OP ŽP je třeba, aby se do projektu zapojily alespoň 3
obce DSO, navrhuje na příští jednání cca začátek ledna 2017 pozvat projektantku se
kterou je předběžně domluvena možnost spolupráce na projektu, který je možný
realizovat dle schválené strategie Mikroregionu OPZ 1866:
PRIORITNÍ OBLAST Č. 3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Opatření 3. 1. Infrastruktura životního prostředí
Opatření 3. 2. Revitalizace veřejných prostranství a zeleně
Opatření 3. 3. Zemědělství a péče o krajinu
Návrh usnesení VH č. 23/2016: VH souhlasí se záměrem projektu realizace
zeleně na území OPZ a ukládá předsedkyni svolat jednání Správní rady za účasti
odborného projektanta zeleně v krajině.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 23/2016 přijato
12) Návrh na jmenování členů inventarizační komise a volba kontrolní komise:
Návrh usnesení VH č. 24/2016 : VH jmenuje za předsedkyni inventarizační
komise a kontrolní komise paní Pavlíkovou (Hořiněves) a členy paní Bramborová
(Střezetice) a pan Fof (Všestary). Termín 15. 1. 2017. Audit je 2. 2. 2017
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 24/2016 přijato
13) Kalendáře 2017, díky zapojení jednotlivých obcí se podaří téměř celý náklad
rozebrat, čímž by se mikroregionu měla vrátit investovaná částka. Návrh možnosti
na další rok 2017 např. akce v obcích, diskuze. Dále se bude jednat na Správní radě.
14) Informace z jednání
Informace o činnosti MAS Hradecký venkov (www.mashradeckyvenkov.cz).
15) Diskuse: probíhala k jednotlivým bodům jednání – Obec Všestary – navýšit
zpravodaj o 20 ks.
16) Závěr:
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Předsedkyně DSO poděkovala přítomným za tvůrčí práci a popřála do nového
roku hodně zdraví a dobrou vzájemnou spolupráci.
ukončeno 19, 38 hod.
zápis zapsala: Helena Pavlíková
Přílohy:
č. 1 Rozpočet na rok 2017
č. 2 Rozpočtový výhled na rok 2018 - 2020
č. 3 Rozpočtové opatření č.6
č. 4 Plán činnosti Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2017
Ověřovatelé: …………………………………..
Ing. Michal Derner (Všestary),
…………………………………..
Ing. Luboš Podlipný (Neděliště)
Předsedkyně SR : ………………………….
Jana Kuthanová

Jana Kuthanová

Digitálně podepsal Jana
Kuthanová
Datum: 2016.12.21 15:16:49
+01'00'

