
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 7.11.2019. 
 

 

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

přílohou tohoto zápisu.  

 

Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 

zahájil ve 13.40 hodin pan Ing. Luboš Kubát, přivítal všechny přítomné zástupce Svazku a hosty. 

Prohlásil, že valná hromada byla řádně svolána a že je přítomno 15 zástupců obcí, což je 

nadpoloviční většina všech členů Svazku obcí.  

 

Poté pan Ing. Kubát předal slovo panu Bc. Šlesingerovi a dalším hostům, kteří seznámili 

přítomné zástupce obcí s výzkumem sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou 

působností Kutná Hora. Dále byli přítomní seznámeni s činností pečovatelské služby                   

a s poskytovanými službami v této oblasti na území mikroregionu.   

 

 

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

hromady: 
 

 Schválení programu valné hromady Svazku, formy diskuse a formy hlasování. 

 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

 Projednání zápisu z minulé valné hromady 

 Smlouvy na dopravní obslužnost 

 MAS Lípa pro venkov – platba za členství  

 Rozpočtové opatření 1/2019 

 Různé 

 Závěr 
 

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 15 zástupců obcí, pro 15, proti 0, zdrž. 0.  
 

 

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 15 zástupců obcí, pro 15, proti 0, zdrž. 0.  
 

 

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

Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví, konané dne 17.6.2019, jsou 

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

s průběhem jednání.  
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 Zápis z valné hromady Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního 

Posázaví konané dne 17.6.2019 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 seznámil přítomné členy Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka     

a středního Posázaví s možností členství Svazku v Turistické oblasti Kutnohorsko - Kolínsko. 

Valná hromada nesouhlasí se zapojením celého území Svazku obcí mikroregionu 

Uhlířskojanovicka a středního Posázaví do Turistické oblasti Kutnohorsko - Kolínsko.  

 

 Hlasování přítomno 15 zástupců obcí, pro 15, proti 0, zdrž. 0. 

 

 

5) Pan Barták navrhuje valné hromadě, aby bylo místo uzavírání smluv na závazek veřejné 

služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti obcí Svazku mikroregionu Uhlířskojanovicka       

a středního Posázaví s jednotlivými dopravci (ARRIVA, Ropid, Polkost), uzavřena smlouva se 

Středočeským krajem, který by těmto dopravcům za Svazek poukazoval příspěvek na zajištění 

ostatní dopravní obslužnosti území obcí mikroregionu s tím, že by dopravci zasílali vyúčtování 

Svazku.  

 

  Valná hromada s tímto návrhem souhlasí a schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při 

zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti se Středočeským krajem, se sídlem 

Zborovská 81, 150 00 Praha 5, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, s tím, že bude 

možné smlouvu zrušit též dohodou smluvních stran.   

 

 Hlasování přítomno 15 zástupců obcí, pro 15, proti 0, zdrž. 0. 

 

 

Pan Barták dále upozorňuje zástupce obcí, aby se řádně seznámili se změnami, které se 

plánují s rozšířením pražské integrované dopravy (PID) a své připomínky zaslali nejpozději 

v příštím týdnu na mikroregion.    

 

 

6) Valná hromada schvaluje smlouvu o finanční spolupráci na závazku veřejné služby 

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního 

Posázaví, která bude uzavřena s obcemi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců.   

 

Hlasování přítomno 15 zástupců obcí, pro 11, proti 1, zdrž. 3. 

 

 

7) Valná hromada schvaluje příspěvek na zajištění ostatní dopravní obslužnosti území obcí 

mikroregionu v roce 2020 Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví ve 

výši 170,- Kč za 1 trvale žijícího obyvatele obce k 1.1.2019 dle vyhlášky o podílu jednotlivých 

obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty            

a daní z příjmů, zveřejněné Ministerstvem financí ve Sbírce zákonů ČR. 

 

Hlasování přítomno 15 zástupců obcí, pro 14, proti 0, zdrž. 1. 

 

 

8) Valná hromada navrhuje schválit členům Svazu příspěvek na provoz Svazku obcí 

mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví v roce 2020, a to  
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- buď u všech obcí, které chtějí i nadále zůstat členy Místní akční skupiny Lípa pro venkov  

  a tím i v Turistické oblasti Kutnohorsko - Kolínsko  
 

 příspěvek skládající se  

  z pevné částky 2.000,- Kč na každou obec  

  a z příspěvku ve výši 10,- Kč za 1 trvale žijícího obyvatele obce, 

s tím, že Svazek bude z tohoto příspěvku dále hradit příspěvek na provoz MAS, 
 

- anebo u obcí, které nechtějí být dále členy Místní akční skupiny Lípa pro venkov, ale pouze  

   členy Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 
 

 příspěvek ve výši 10,- Kč za 1 trvale žijícího obyvatele obce, 

s tím, že se Svazek nebude z tohoto příspěvku za tuto obec hradit příspěvek na 

provoz MAS a této obci bude za Svazek ukončeno v MAS členství.  

 

9) Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 1 změny rozpočtu Svazku obcí 

mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví roku 2019, které jí předložila ke schválení 

paní Jiránková. Rozpočtové opatření č. 1 změny rozpočtu Svazku roku 2019 je přílohou tohoto 

zápisu. 
 

Hlasování přítomno 15 zástupců obcí, pro 15, proti 0, zdrž. 0. 

 

 

Paní Semerádová sdělila zástupcům obcí, že je třeba vydat nové obecně závazné 

vyhlášky podle zákona o místních poplatcích dle právního stavu k 1.1.2020, aby bylo možné 

vybírat místní poplatky od ledna 2020, neboť došlo k podstatným změnám v tomto zákoně.     

 

 

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

mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví, kterou ukončil v 16.15 hodin.  

 
 

 

Ve Zbizubech dne: 11.11.2019 
 

 
 

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

        Helena Buriánková                     Ing. Luboš Kubát 

     zapisovatel                  předseda představenstva 

 
 

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

            Eva Mottlová                          Miroslava Sýkorová        

            ověřovatel                  ověřovatel  


