
Z á p i s    z    v a l n é    h r o m a d y 
 

 

Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví, 
 

 

konané dne 17.6.2019. 
 

 

Přítomni, nepřítomni a omluveni:  dle presenční listiny, která je  

přílohou tohoto zápisu.  

 

Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 

zahájil ve 14,10 hodin pan Ing. Luboš Kubát, přivítal všechny přítomné zástupce Svazku a hosty. 

Prohlásil, že valná hromada byla řádně svolána a že je přítomno 12 zástupců obcí, což je 

nadpoloviční většina všech členů Svazku obcí.  

 

Pan Ing. Kubát předložil přítomným zástupcům obcí ke schválení program valné 

hromady: 
 

 Schválení programu valné hromady  

 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

 Projednání zápisu z minulé valné hromady 

 Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018 

 Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2018 

 Pečovatelská služba, její možnosti a rozvoj v území mikroregionu  

 Ostatní 

 

1) Valná hromada schvaluje program valné hromady Svazku obcí mikroregionu 

Uhlířskojanovicka a středního Posázaví, diskuse bude probíhat ke každému bodu ihned po jeho 

přednesení a hlasování bude  veřejné - zvednutím ruky.   
 

Hlasování přítomno 12 zástupců obcí, pro 12, proti 0, zdrž. 0 členů Svazku.   
 

 

2) Valná hromada volí zapisovatele paní Helenu Buriánkovou a ověřovatele zápisu z dnešní 

valné hromady Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví paní 

Miroslavu Sýkorovou a paní Evu Mottlovou.  
 

  Hlasování přítomno 12 zástupců obcí, pro 12, proti 0, zdrž. 0 členů Svazku.  
 

 

3) Předseda představenstva sdělil přítomným, že ověřovateli zápisu z  valné hromady 

Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví, konané dne 18.12.2018, jsou 

paní Miroslava Sýkorová a paní Eva Mottlová, které svým podpisem stvrdily, že zápis souhlasí 

s průběhem jednání.  
 

 Zápis z valné hromady Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního 

Posázaví konané dne 18.12.2018 byl vyložen k nahlédnutí na Městském úřadě v Uhlířských 

Janovicích a nebyly proti němu podány námitky, proto jej valná hromada Svazku schvaluje.   

 
 

4) Pan Ing. Kubát přednesl valné hromadě zprávu finančního výboru ke schválení účetní 

závěrky Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za rok 2018, jejímž 

závěrem je zjištění, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu 

účetnictví a finanční situace účetní jednotky a návrh, aby valná hromada schválila účetní závěrku 

 Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za rok 2018 bez výhrad. 
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  Valná hromada schvaluje účetní závěrku Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka     

a středního Posázaví za rok 2018 bez výhrad.  
 

 Hlasování přítomno 12 zástupců obcí, pro 12, proti 0, zdrž. 0 členů Svazku. 
 

 

5) Valná hromada schvaluje závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka    

a středního Posázaví za rok 2018 bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za 

rok 2018 se závěrem, že nebyly zjištěny nedostatky. Návrh závěrečného účtu Svazku obcí 

mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce 

Svazku a jednotlivých obcí.  
 

 Hlasování přítomno 12 zástupců obcí, pro 12, proti 0, zdrž. 0 členů Svazku. 
 

 

6) Pan Šlesingr seznámil přítomné zástupce obcí s činností pečovatelské služby, jejími 

možnostmi a rozvoj v území mikroregionu. Poté vystoupili další hosté a seznámili přítomné 

s poskytovanými službami.  
 

 

7)  Pan Barták sdělil zástupcům obcí, že je třeba udělat úpravy smluv na zajištění ostatní 

dopravní obslužnosti a poskytnutí příspěvků na provoz mikroregionu, které připravuje právník. 

Tyto smlouvy budou připraveny ke schválení na prosincovou valnou hromadu.  
  

 

8) Valná hromada schvaluje dvoudenní exkurzi v okrese Uherské Hradiště pro starosty, 

místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí mikroregionu, která se uskuteční ve dnech                     

8. a 9. října 2019 (úterý a středa) s cílem seznámení se s projekty, financovanými z evropských 

fondů, z Programu rozvoje venkova a dalších dotačních titulů. 
 

Hlasování přítomno 12 zástupců obcí, pro 12, proti 0, zdrž. 0 členů Svazku. 
 

 

9) Pan Ing. Kubát seznámil přítomné členy Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka     

a středního Posázaví s jednáním ve věci vzniku destinace Kutnohorsko-Kolínsko. Valná 

hromada nesouhlasí s navrhovaným zvýšením členského poplatku MAS Lípa pro venkov             

a následným poskytnutím platby 1000,- Kč za obec jako příspěvek do TD Kutnohorsko                        

– Kolínsko.  
 

 

Závěrem poděkoval pan Ing. Kubát všem přítomným za účast na valné hromadě Svazku 

obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví, kterou ukončil v 15.30 hodin.  
 
 

Ve Zbizubech dne: 24.6.2019 
 

 
 

..............................................              .............................................. 

        Helena Buriánková                     Ing. Luboš Kubát 

     zapisovatel                  předseda představenstva 

 
 

................................................                    .............................................. 

            Eva Mottlová                          Miroslava Sýkorová        

            ověřovatel                  ověřovatel  


