
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 8.10.2020. 
 

 

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

přílohou tohoto zápisu.  

 

Valnou hromadu Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 

zahájil v 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 15 zástupců obcí, což je 

nadpoloviční většina všech členů Svazku obcí.  

 

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

hromady: 

 

1. MAS Lípa pro venkov v nadcházejícím programovacím období 

2. ODO (Ostatní dopravní obslužnost) 

3. Různé 

4. 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 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 15 zástupců obcí, pro 15, 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 9.6.2020, 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 konané dne 9.6.2020 byl vyložen k nahlédnutí na Městském úřadě v Uhlířských 

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

 
 

4) Pan Mgr. Radek Tvrdík vyzval všechny zúčastněné zástupce obci, aby sdělili své 

požadavky do strategie MAS Lípa pro venkov, z.s. pro období 2021-2027. Formou řízené 

diskuze byla provedena základní SWOT analýza území. Byla definována pozitiva a negativa 

dané oblasti a účastníci diskutovali nad problémy, které z debaty vyplynuly. Současně se 

pokusili o definování jejich řešení. Závěrečná část byla věnována shrnutí výsledků a identifikaci 

nejpalčivějších problémů. 

 



5) Pan Barták sdělil valné hromadě, že dle jeho informací Středočeský kraj uzavřel smlouvu 

na zajišťování dopravní obslužnosti s dvěma dopravci. ČSAD Polkost, spol. s r. o. není hrazeno 

ze SČ kraje, ale je hrazeno samostatně.  

 

 

6) Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 2, kterým se provádí změna rozpočtu 

Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za rok 2020, předložené ke 

schválení paní Jiránkovou. Rozpočtové opatření č. 2 změny rozpočtu Svazku na rok 2020 je 

přílohou tohoto zápisu. 
 

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

 

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

obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví, kterou ukončil v 17.30 hodin.  
 
 

 

Ve Zbizubech dne: 11.10.2020 
 

 
 

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

        Helena Buriánková                     Ing. Luboš Kubát 

     zapisovatel                  předseda představenstva 

 
 

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

            Eva Mottlová                          Miroslava Sýkorová        

            ověřovatel                  ověřovatel  


