-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVAZEK OBCÍ PODŘIPSKA
ZÁPIS
z 31. jednání Valné hromady Svazku obcí Podřipsko, které se konalo dne 30.5.2018
Jednání valné hromady se konalo v zasedací místnosti Městského úřadu v Roudnici nad Labem,
od 9.00 hod., ukončeno v 11:00 hod. Jednání řídil předseda svazku pan Vladimír Urban.

Přítomno:
Omluveni:
Neomluveni:
1.

15 členů svazku obcí (viz prezenční listina)
1 ( Horní Beřkovice)
7 ( Ctivěves , Černěves, Černouček,Dušníky, Doksany, Krabčice, Židovice)

Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů

V úvodu přivítal předseda svazku pan Vladimír Urban (dále jako předsedající) členy Svazku
obcí Podřipska.
Konstatoval, že jednání valné hromady je schopno se usnášet a předložil návrh programu
valné hromady tak, jak byl zveřejněn na úředních deskách a elektronických úředních deskách
členských obcí Svazku obcí Podřipsko. Nikdo z přítomných neměl návrh na doplnění
programu. Ověřovateli zápisu byli určeni pan Václav Tyl, pan Martin Minarčík
a zapisovatelem pro pořízení zápisu byla určena p. Marie Cimrová.
Program:
1. Zahájení, schválení programu a ověřovatelů, určení zapisovatele
2. Kontrola usnesení z 30. valné hromady 12.12.2017
3. Informace předsedy
4. SFŽP - Prevence vzniku odpadů - Ing.Broft, MAS – informace o projektu
5. Zpráva kontrolního a finančního výboru
6. Návrh závěrečného účtu DSO Podřipsko za rok 2017 včetně zprávy z přezkoumání
hospodaření svazku za rok 2017
7. GDPR
8. Kontrola rozpočtu, rozpočtové opatření
9. Diskuze
10. Závěr
Usnesení:
31/1/2018 – VH schvaluje program jednání.
Hlasování:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno.
2. Kontrola usnesení z 30. valné hromady ze dne 12.12.2017
Pan Václav Tyl provedl kontrolu usnesení z 30. zasedání a konstatoval, že všechna usnesení
byla splněna. Nikdo z přítomných neměl připomínek. Valná hromada vzala kontrolu usnesení
na vědomí.
3. Informace předsedy
Předsedající informoval o práci rady za uplynulé období. Sdělil, že všechny zápisy z rad jsou
všem členským obcím zasílány e-mailem. Nikdo z přítomných neměl doplňující otázky. Valná
hromada vzala informace na vědomí.
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4. SFŽP - Prevence vzniku odpadů - Ing.Broft, MAS – informace o projektu
Předsedající předal slovo panu Ing.Broftovi, z MAS Podřipsko, který nám žádost o dotaci
administruje. Pan Broft sdělil přítomným, že na základě doporučení rady budou poptávány
kompostéry v objemu min. 1600 litrů, skládajících se ze dvou kusů kvalitních kompostérů
o objemu cca 800 l/ jeden kompostér tedy v celkovém počtu 2 000 kusů. Na SFŽP pan Broft
projednal změnu projektu na dodávku 1000 kusů kompostérů o objemu min.1600 l v modulu
čtyř kusů spojených kompostérů. V projektu je požádáno ještě o sedm kusů kontejnerů na
textil a propagační materiály. Součástí celkových nákladů je i řízení projektu a propagace
(administrace projektu, výběrové řízení, propagace). V současné době jsme poptali zpracování
výběrového řízení na tento projekt. Všechny podklady ke zpracování výběrového řízení budou
předány Ing. Broftem zpracovateli. Ke zpracování VŘ dosud chybí místo určení dodání
kompostérů od obce Doksany. Zpracovanou zadávací dokumentaci předloží Ing.Broft
ke kontrole členům svazku obcí paní Kamile Perglerové ze Záluží, panu Václavu Tylovi
z Vědomic, panu Ondřeji Švecovi ze Straškova a panu Martinu Minarčíkovi z Mnětěše
dne 6.6.2018.
V žádosti o dotaci je předpokládaný náklad za celou akci ve výši:
Celkové náklady : 3 632 520 Kč vč.DPH
spoluúčast Podřipska : 544 878 Kč vč.DPH
dotace SFŽP:
3 087 642 Kč vč.DPH
Celkové náklady se skládají z kompostérů, kontejnerů na textil a za ostatní náklady.
Dotace vyžaduje předfinancování akce, to znamená, že dotace SFŽP
ve výši max.3 215 142 Kč vč.DPH bude svazku poskytnuta až po zaplacení všech faktur
na základě žádostí o platbu a jejich kontrole.V rozpočtu svazku máme připraveny finanční
prostředky na spoluúčast ve výši 568 tis.Kč. Vzhledem k tomu, že svazek obcí částku ve výši
3 215 142 Kč na svém účtu nemá, bylo by vhodné zajistit tuto částku formou úvěru.
K danému tématu byla otevřena diskuse. Na základě které byl požádán pan Ing.Broft
o zpracování harmonogramu prací pro zajištění podkladů pro dotaci.
Vzhledem k tomu, že výběrové řízení může být ukončeno v polovině července bude nutné
svolat valnou hromadu k projednání výběrového řízení a návrhu úvěru v úterý dne
17.7.2018 od 8 hodin v zasedací místnosti Města Roudnice n.L.
Vzhledem k velké důležitosti tohoto jednání je nanejvýše nutné, aby se jednotliví
zástupci členských obcí valné hromady zúčastnili.
Dále byl předložen návrh usnesení.
Usnesení:
31/2/2018 – VH pověřuje Vladimíra Urbana, Martina Minarčíka a Kamilu Perglerovou
k jednání o poskytnutí úvěru na financování projektu SFŽP „Svazek obcí Podřipskoprevence vzniku odpadů“ IČ EIS - CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005678.
Hlasování:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
1
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení:
31/3/2018 – VH pověřuje Vladimíra Urbana k uzavření objednávky na kompletní
administraci a propagaci projektu SFŽP „Svazek obcí Podřipsko- prevence vzniku
odpadů“ IČ EIS - CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005678.
Hlasování:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
1
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení:
31/4/2018 – VH pověřuje Vladimíra Urbana k uzavření objednávky s firmou
EUROPROJEKTY Most na zpracování a administraci výběrového řízení na dodávku
kompostérů
a kontejnerů na textil, v rámci projektu SFŽP „Svazek obcí Podřipsko- prevence vzniku
odpadů“ IČ EIS - CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005678.
Hlasování:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
1
Usnesení bylo schváleno.
5. Zpráva kontrolního a finančního výboru
Pan Ondřej Švec předložil VH zprávu kontrolního výboru o kontrole zveřejňování dokumentů
Podřipska na úředních deskách členských obcí. Konstatoval, že na všech elektronických
úředních deskách členských obcí byla pozvánka s programem, návrh závěrečného účtu
za rok 2017 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření za rok 2017 zveřejněny. Všechny
členské obce měly doručit doložku o zveřejnění do jednání valné hromady. Předsedkyně
finančního výboru Šárka Mrázková předložila VH zprávu o kontrole závěrečného účtu svazku
včetně zprávy o hospodaření svazku za rok 2017. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
Doporučuje schválení bez výhrad. Nikdo z přítomných neměl k uvedeným zprávám žádný
dotaz ani připomínky. Členové Podřipska vzali informace na vědomí.
6. Návrh závěrečného účtu DSO Podřipsko za rok 2017 včetně zprávy z přezkoumání
hospodaření svazku za rok 2017
Paní Marie Cimrová předložila přítomným návrh závěrečného účtu DSO Podřipsko za rok
2017 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017. Písemná žádost
o informaci či připomínka nebyla do doby projednání doručena. K danému byla otevřena
diskuse. V diskusi nikdo nevystoupil a bylo navrženo usnesení.
Usnesení:
31/5/2018 – VH schvaluje závěrečný účet svazku obcí Podřipsko za rok 2017 včetně
zprávy z přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno.

Schválený závěrečný účet svazku obcí Podřipsko za rok 2017 včetně zprávy
z přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 musí ze zákona členské
obce zveřejnit na svých webových stránkách do 30 dnů od jeho schválení
do doby schválení nového závěrečného účtu.
7. GDPR
Dle sdělení Svazu měst a obcí ČR dobrovolný svazek jako svazek pověřence mít nemusí.
Podle metodiky MVČR nemusí mít pověřence pro ochranu osobních údajů proto, že jeho
hlavní činností není pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ve velkém měřítku
ani rozsáhlé zpracování citlivých údajů. Členové Podřipska vzali informace na vědomí.
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8.

Kontrola rozpočtu, rozpočtové opatření

Předsedající seznámil přítomné z kontrolou rozpočtu a návrhem rozpočtového opatření
č.1/2018 dle přílohy. Předsedající otevřel diskuzi. V diskusi bylo doporučeno zajistit školení
pro členské obce, konkrétní téma bude upřesněno. K danému nikdo nevznesl dotaz ani
připomínku. Bylo navrženo usnesení.
Usnesení:
31/6/2018 – VH schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 dle přílohy.
Hlasování:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.

0

Schválené rozpočtové opatření Podřipska musí ze zákona členské obce
zveřejnit na svých webových stránkách do 30 dnů od jeho schválení do
schválení nového rozpočtu.
9. Diskuze
Do další diskuse se nikdo nepřihlásil.
10. Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast.

Příští valná hromada k projednání výběrového řízení a návrhu úvěru se
bude konat v úterý dne 17.7.2018 od 8 hodin v zasedací místnosti Města
Roudnice n.L. Vzhledem k velké důležitosti tohoto jednání je nanejvýše
nutné, aby se jednotliví zástupci členských obcí valné hromady zúčastnili.
Přílohou zápisu:
1) Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2) Schválený Závěrečný účet včetně zprávy z přezkoumání za rok 2017 - zveřejnit
3) Schválené rozpočtové opatření č.1 - zveřejnit
V Roudnici nad Labem 30.5.2018

Zapsala:

p. Marie Cimrová

……………………….

Ověřovatelé zápisu:

p. Václav Tyl

……………………….

p. Martin Minarčík

……………………….

p. Vladimír Urban

…………………………..

Předsedající
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USNESENÍ
z 31. Valné hromady Svazku obcí Podřipsko ze dne 30.5.2018
Valná hromady Svazku obcí Podřipsko přijala na svém zasedání následující usnesení:
Usnesení:
31/1/2018 – VH schvaluje program jednání.
Hlasování:
pro:
15
proti:
0
Usnesení bylo schváleno.

zdržel se:

0

Usnesení:
31/2/2018 – VH pověřuje Vladimíra Urbana, Martina Minarčíka a Kamilu Perglerovou
k jednání o poskytnutí úvěru na financování projektu SFŽP „Svazek obcí Podřipskoprevence vzniku odpadů“ IČ EIS - CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005678.
Hlasování:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
1
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení:
31/3/2018 – VH pověřuje Vladimíra Urbana k uzavření objednávky na kompletní
administraci a propagaci projektu SFŽP „Svazek obcí Podřipsko- prevence vzniku odpadů“
IČ EIS - CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005678.
Hlasování:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
1
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení:
31/4/2018 – VH pověřuje Vladimíra Urbana k uzavření objednávky s firmou
EUROPROJEKTY Most na zpracování a administraci výběrového řízení na dodávku
kompostérů a kontejnerů na textil, v rámci projektu SFŽP „Svazek obcí Podřipsko- prevence
vzniku odpadů“ IČ EIS - CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005678.
Hlasování:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
1
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení:
31/5/2018 – VH schvaluje závěrečný účet svazku obcí Podřipsko za rok 2017 včetně zprávy
z přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení bylo schváleno.
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Usnesení:
31/6/2018 – VH schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 dle přílohy.
Hlasování:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
Usnesení bylo schváleno.

0

V Roudnici n.L. dne 30.5.2018
………………………
Václav Tyl
ověřovatel

…………………………
Martin Minarčík
ověřovatel

…………………….
Vladimír Urban
Předseda svazku
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