
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 15.12.2020. 
 

 

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

přílohou tohoto zápisu.  

 

Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 

zahájil v 15.15 hodin pan Ing. Luboš Kubát, přivítal všechny přítomné zástupce Svazku a hosty. 

Prohlásil, že valná hromada byla řádně svolána a že je přítomno 13 zástupců obcí, což je 

nadpoloviční většina všech členů Svazku obcí.  

 

Pan Ing. Kubát seznámil přítomné s programem valné hromady: 
 

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

 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z valné hromady Svazku. 

 Projednání zápisu z valné hromady Svazku konané 8.10.2020. 

 Schválení rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví na rok 

2021. 

 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka                   

a středního Posázaví na období 2022 -2023. 

 Projednání prominutí pohledávek. 

 Rozpočtové opatření 3/2020 

 Vyhlášení inventur Svazku k 31.12.2020. 

 Projednání zprávy kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení valné hromady 

Svazku v roce 2020. 

 Projednání zprávy finančního výboru o provedené kontrole hospodaření s majetkem                       

a finančními prostředky Svazku za rok 2020. 

 Schválení dodatku č. 11 Stanov Svazku – volba předsedy a místopředsedy představenstva 

Svazku. 

 Volba zástupce Svazku do orgánů MAS Lípa pro venkov. 

 Informace k uzavření smluv s dopravci na zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2021. 

 Ostatní.                                    

                            

1) Valná hromada schvaluje program valné hromady Svazku obcí mikroregionu 

Uhlířskojanovicka a středního Posázaví včetně jeho doplnění, diskuse bude probíhat ke každému 

bodu ihned po jeho přednesení a hlasování bude  veřejné - zvednutím ruky.   
 

Hlasování přítomno 13 zástupců obcí, pro 13, 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 13 zástupců obcí, pro 13, 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 8.10.2020, 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 konaného dne 8.10.2020 byl vyložen k nahlédnutí na Městském úřadě v Uhlířských 

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

 

4) Valná hromada schvaluje vyrovnaný rozpočet Svazku obcí mikroregionu Uhlířsko-

janovicka a středního Posázaví na rok 2021 v příjmové části ve výši 1.900.000,- Kč a výdajové 

části v částce 1.900.000,- Kč, který jí předložila ke schválení hospodářka Svazku paní Jiránková. 

Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví na rok 2021 

byl vyvěšen na úřední desce Svazku od 20.11.2020 do 15.12.2020.    
 

Hlasování přítomno 13 zástupců obcí, pro 13, proti 0, zdrž. 0 členů Svazku. 
 

 

5) Valná hromada schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí mikroregionu 

Uhlířskojanovicka a středního Posázaví na období 2022 - 2023, který jí předložila ke schválení 

hospodářka Svazku paní Jiránková. Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí mikroregionu 

Uhlířskojanovicka a středního Posázaví na období 2022 - 2023 byl vyvěšen na úřední desce 

Svazku od 20.11.2020 do 15.12.2020. 
 

Hlasování přítomno 13 zástupců obcí, pro 13, proti 0, zdrž. 0 členů Svazku. 
 

 

6) Valná hromada schvaluje prominutí pohledávek - FV 49/2018 Chechták Sázava ve výši 

750,- Kč a FV 7/2018 Tetovací studio Úžice v částce 3000,- Kč. 
 

Hlasování přítomno 13 zástupců obcí, pro 13, proti 0, zdrž. 0 členů Svazku. 
 

 

7) Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 3 změny rozpočtu Svazku obcí 

mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví roku 2020, které jí předložila ke schválení 

paní Jiránková. Rozpočtové opatření č. 3 změny rozpočtu Svazku roku 2020 je přílohou tohoto 

zápisu. 
 

Hlasování přítomno 13 zástupců obcí, pro 13, proti 0, zdrž. 0 členů Svazku. 
 

 

8) Valná hromada ukládá inventarizační komisi ve složení – předseda pan Nepraš a členové 

pan Barták, paní Semerádová a paní Jiránková, aby provedli inventarizaci majetku Svazku obcí 

mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví k 31.12.2020 v souladu se schválenou 

směrnicí k inventarizaci majetku Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního 

Posázaví. 
 

 

9) Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole plnění 

usnesení Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví a dodržování 

právních předpisů ostatními výbory a představenstvem Svazku za rok 2020, se kterou seznámila 

valnou hromadu paní Mottlová. 
 

 

10) Valná hromada bere na vědomí zprávu finančního výboru o provedené kontrole 

hospodaření s majetkem a finančními prostředky Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka        

a středního Posázaví za rok 2020, se kterou seznámil valnou hromadu pan Miroslav Nepraš.  



11) Valná hromada volí   

předsedu představenstva Svazku - pana Petra Bartáka – starostu města Uhlířské Janovice 

místopředsedu představenstva Svazku - pana Ing. Luboše Kubáta – starostu městysu              

Rataje nad Sázavou  

člena finančního výboru - pana Martina Nováka – starostu obce Úžice  
 

Hlasování přítomno 13 zástupců obcí, pro 11, proti 0, zdrž. 2 členové Svazku. 
 

 

12) Valná hromada schvaluje dodatek č. 11 Stanov Svazku obcí mikroregionu 

Uhlířskojanovicka a středního Posázaví. 
 

Hlasování přítomno 13 zástupců obcí, pro 13, proti 0, zdrž. 0 členů Svazku. 
 

 

13) Valná hromada volí pana Petra Bartáka, jako zástupce Svazku do orgánů MAS Lípa pro 

venkov a pana Ing. Kubáta k zastupování pana Petra Bartáka v době jeho nepřítomnosti               

v orgánech MAS Lípa pro venkov. 
 

Hlasování přítomno 13 zástupců obcí, pro 12, proti 0, zdrž. 1 člen Svazku. 
 

 

14) Pan Petr Barták sdělil přítomným zástupcům obcí, že je uzavřena smlouva k zajištění 

ostatní dopravní obslužnosti mezi Svazkem obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního 

Posázaví a dopravcem ČSAD Polkost, spol. s r.o. do roku 2024. Po skončení její platnosti, bude 

zajištění dopravní obslužnosti touto společností, zajištěno smluvně přes Integrovanou dopravu 

Středočeského kraje. Středočeský kraj připravuje nové standardy dopravní obslužnosti, jejichž 

cílem je sjednotit objednávku veřejných služeb a nově definovat spravedlivý podíl spoluúčasti 

obcí na jejím financování. Předpokládané projednání projektu s obcemi bude v průběhu roku 

2021 a realizace projektu standardizace dopravní obslužnosti k 1.1.2022. 
 

 

15) Pan Ing. Kubát sdělil přítomným zástupcům obcí, že do rozšiřovaného systému Pražské 

integrované dopravy (PID) byly zapracování všechny připomínky zástupců obcí.  
 

Paní Mgr. Křenová sdělila, že Městský úřad Kutná Hora, odbor sociálních věcí, nabízí 

pomoc občanům, kteří pečují o osobu blízkou. 
 

Pan Barták informoval o možnosti obcí pořídit kamerové systémy a s povinnostmi s tím 

souvisejícími. 

  

Závěrem poděkovali pan Ing. Kubát a pan Petr Barták všem přítomným za účast na valné 

hromadě Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví, kterou ukončili 

v 16.30 hodin.  
 

Ve Zbizubech dne: 22.12.2020 

 

 

 

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

        Helena Buriánková                           Petr Barták 

     zapisovatel                  předseda představenstva 

 

 

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

            Eva Mottlová                           Miroslava Sýkorová        

            ověřovatel                   ověřovatel  


