
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 9.6.2020. 
 

 

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. 

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: 

 

 Schválení programu valné hromady Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka                      

 a středního Posázaví, formy diskuse a formy hlasování 

 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z valné hromady Svazku obcí mikroregionu  

 Uhlířskojanovicka a středního Posázaví  

 Projednání zápisu z valné hromady Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka  

 a středního Posázaví, konané 19.12.2019 

 Projednání a schválení účetní závěrky Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka  

 a středního Posázaví za rok 2019 

 Projednání a schválení závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka  

 a středního Posázaví za rok 2019 

 Schválení rozpočtového opatření č. 1, kterým se provádí změna rozpočtu Svazku obcí  

 mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za rok 2020 

 Ostatní                      

 Podpisy smluv  (Smlouva o finanční spolupráci na závazku veřejné služby k zajištění  

ostatní dopravní obslužnosti Svazku obcí mikroregionu Uhlířsko-

janovicka a středního Posázaví  

a Smlouva o poskytnutí příspěvku na provoz Svazku obcí mikroregionu 

Uhlířskojanovicka a středního Posázaví) 

 Předání potvrzení o vyvěšení návrhu závěrečného účtu Svazku za rok 2019  

(datum sejmutí 9.6.2020) 
 

 

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

Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví, konané dne 19.12.2019, 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 19.12.2019 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 přednesl valné hromadě zprávu finančního výboru ke schválení účetní 

závěrky Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za rok 2019, 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 2019 bez výhrad. 

 

 Valná hromada schvaluje účetní závěrku Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka     

a středního Posázaví za rok 2019 bez výhrad.  
 

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

 

5) Valná hromada schvaluje závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka    

a středního Posázaví za rok 2019 bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za 

rok 2019 se závěrem, že nebyly zjištěny nedostatky. Návrh závěrečného účtu Svazku obcí 

mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce 

Svazku a jednotlivých obcí.  
 

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

 

6) Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 1, kterým se provádí změna rozpočtu 

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

schválení paní Jiránkovou. Rozpočtové opatření č. 1 změny rozpočtu Svazku na rok 2020 je 

přílohou tohoto zápisu. 
 

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

 

7)  Pan Barták sdělil zástupcům obcí, že je možné žádat o dotaci na elektronické úřední 

desky. Informaci, kdo bude mít o tuto úřední desku zájem, je třeba sdělit do 30.6.2020.   

 

 

8) Pan Ing. Kubát sdělil valné hromadě, že od 1.1.2021 dojde k výměně funkcí předsedy              

a místopředsedy představenstva Svazku, kdy předsedou bude pan Petr Barták. 

               

 

9) Pan Ing. Kubát sdělil valné hromadě, že dle sdělení zástupců Středočeského kraje, bude 

kraj uzavírat smlouvy s jednotlivými dopravci s účinností od 1.1.2020. O tohoto data bude 

uzavřena mezi Svazkem a Středočeským krajem smlouva o spolupráci při zajišťování                           

a spolufinancování dopravní obslužnosti. 

 

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

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního  
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Posázaví, která bude uzavřena s obcemi Církvice a Skvrňov od 1.1.2020 do 31.12.2020. Obce na 

spolufinancování závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na toto období 

přispějí Svazku částku 5.500,- Kč. Od 1.1.2021 bude s obcemi Církvice a Skvrňov uzavřena 

smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců. Tyto obce na spolufinancování 

závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti přispějí Svazku ročně částku 

170,- Kč za jednoho trvale žijícího obyvatele obce k  1. 1. předcházejícího kalendářního roku dle 

Vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého 

výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, zveřejněné každoročně Ministerstvem financí ve 

Sbírce zákonů ČR. 
 

Hlasování přítomno 15 zástupců obcí, pro 13, proti 0, zdrž. 2 členové Svazku. 

 

 

11) Zástupci obcí a předseda Svazku podepsali smlouvy o finanční spolupráci na závazku 

veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti Svazku obcí mikroregionu 

Uhlířskojanovicka a středního Posázaví a smlouvy o poskytnutí příspěvku na provoz Svazku 

obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví.  

 

 

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: 15.6.2020 
 

 
 

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

        Helena Buriánková                     Ing. Luboš Kubát 

     zapisovatel                  předseda představenstva 

 
 

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

            Eva Mottlová                          Miroslava Sýkorová        

            ověřovatel                  ověřovatel  


