Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského
regionu ze dne 6.12.2016 – č. 201612/2
Přítomni :
Místo konání :

dle prezenční listiny
Salonek v restauraci „ Drmlovka“ v Bohutíně

Program :
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Jmenování inventarizační komise
5. Rozpočtová opatření
6. Rozpočet na rok 2017
7. Příspěvky na rok 2018
8. Stanovy Svazku
9. Jednací řád
10. Různé ( Zpráva o přezkumu hospodaření Svazku obcí, CHKO Brdy)
11. Diskuse

1. Zahájení VH
Předseda Svazku zahájil Valnou hromadu Svazku obcí, přivítal přítomné zástupce členských
obcí.
2. Schválení programu
Přítomní zástupci členských obcí odsouhlasily program Valné hromady tak jak byl navržen
Návrh usnesení :
Přítomní starostové odsouhlasili program VH tak jak byl navržen.
Hlasování :
Usnesení č. 201612/2 -2 bylo schváleno.

pro 9

proti 0 zdržel se 0

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předseda Svazku p. Turek navrhl jako zapisovatele paní. Zeiskovou, jako ověřovatele zápisu
pana Brůčka (zástupce obce Sádek) a paní Duškovou (zástupce obce Podlesí)
Návrh usnesení:
Valná hromada určila jako zapisovatele paní Zeiskovou, jako ověřovatele pana Brůčka a
paní Duškovou.
Hlasování :
Usnesení č. 201612/2 – 3 bylo schváleno.

pro 9 proti 0 zdržel se 0

4. Jmenování inventarizační komise
Předseda Svazku jmenoval inventarizační komisi pro rok 2016, ve složení p. Brůček předseda, paní Dušková – členka, paní Zeisková – členka.
Valná hromada bere jmenování IK na vědomí.
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí jmenování inventarizační komise pro rok 2016.
Hlasování :
Usnesení č. 201612/2 – 4 bere navědomí

bere na vědomí

5. Rozpočtová opatření
Účetní Svazku seznámila přítomné s Rozpočtovými opatřeními č. 2,3,4.
Rozpočtové opatření č. 2,3 schválil předseda Svazku a Valná hromada bere tato rozpočtová
opatření na vědomí.
Valná hromada schvaluje RO č. 4
Návrh usnesení:
a) Valná hromada bere na vědomí RO č. 2,3.
b) Valná hromada schvaluje RO č. 4
a) Hlasování:

bere na vědomí

b) Hlasování

pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 201612/2 -5a bere na vědomí
Usnesení č. 201612/2 – 5b bylo schváleno

6 . Rozpočet na rok 2017
Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2017, v paragrafovém členění jako schodkový.
Schodek rozpočtu bude kryt z finančních prostředků minulých let.

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2017 v paragrafovém členění, jako schodkový.

Hlasování :

pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 201612/2 – 6 bylo schváleno

7. Členské příspěvky v roce 2018
Předseda Svazku navrhl, aby se členské příspěvky v roce 2018 opět vypočítávaly v návaznosti
na počet obyvatel jednotlivých členských obcí. Částka bude ve výši 6 Kč za obyvatele.
Maximální výše příspěvku bude ve výši 8 000 Kč.
Návrh usnesení:
Členské příspěvky pro rok 2018 budou ve výši 6Kč za obyvatele. Maximální výše příspěvku
bude 8 000 Kč.
Hlasování :

pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 201612/2 – 7 bylo schváleno

8. Stanovy Svazku
Navržené Stanovy Svazku obcí byly bez připomínek. Je třeba,aby tyto Stanovy byly
schváleny ve všech členských obcích Svazku a pak o nich bude hlasovat Valná hromada
Svazku obcí.
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí nutnost schválení Stanov ve všech členských obcích.
Hlasování :
Usnesení č. 201612/2 – 8 bere na vědomí

bere na vědomí

9. Jednací řád Svazku obcí
Valná hromada schválila Jednací řád tak jak byl navržen
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Jednací řád Svazku obcí
Hlasovaní:

pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 201612/2 – 9 bylo schváleno
10. Různé
Destinační společnost
Ing. Jindřich Vařeka – starosta Města Příbram , seznámil přítomné se záměrem založit
Destinační společnost na území Brd.
Tato společnost by měla na starosti např.značení cyklotras v CHKO Brdy, propagaci regionu
a CHKO a jiné aktivity spojené s územím Brd i CHKO Brdy. Agentura by mohla čerpat na
projekty z ministerstva pro místní rozvoj. Členy Destinační agentury by byly mimo jiné i
Vojenské lesy. Ing Vařeka navrhl hlasování o vstupu Svazku obcí do této Destinační
agentury.

Návrh usnesení :
Valná hromada souhlasí se záměrem vstupu Svazku obcí Podbrdského regionu do Destinační
společnosti Brdy.
Usnesení o vstupu Svazku obcí Podbrdského regionu do Destinační společnosti Brdy bude
projednáno na nejbližší Valné hromadě Svazku obcí, po vzniku Destinační společnosti Brdy.
Hlasování :

pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 21612/2 – 10 bylo schváleno

11. Diskuze
Zpráva o přezkumu hospodaření
Účetní Svazku obcí seznámila přítomné s výsledky kontroly hospodaření Svazku za část roku
2016.

Valná hromada Svazku
Mgr. Kropáč navrhl, aby se konání příští Valné Hromady uskutečnilo v Jincích. Tento podnět
bude projednán s panem Hálou – starostou městyse Jince.

Zapsala dne 6.12.2016 Zeisková Kristýna ………………………………….

Ověřovatelé zápisu : ……………………………..
……………………………..

Předseda Svazku obcí : ……………………………………………..

