
Zápis

z řádného jednání sněmu svazku obcí Dolní Povltaví konaného dne 19. 6' 2019
Y Postřižíně od 11.00 hodin

Přítomní delegáti: Město Klecany - Kurhajec lvo
Obec Klie m1
obec Kozomín _ Stýblová Magdalena
obec Máslovice _ Sýkorová Vladimíra
Město odolena Voda - Plecitá Hana
obec Panenské Břežany - Végh Mikuláš
obec Veliká Ves - Kovářík PetI
obec Zlončice - Louček Jiří
obec Vodochody - Veselý Josef
obec Postřižín - Fojtu Radim
obec Vétru<ice - šeftikor á Petra

Předsednictvo svazku: pí' Sýkorová Vladimíra' p. Bačina onďej' p. Kurhajec Ivo
otnluveni: Bačina ondřei
Nepřítonrni (neomluveni): 0
Host:

Program:

1' Zabájení
2' Volba orgánů
3' Stav piíprav Dne Svazku obcí
'1' Závěrečný účet a účetní závěIka Dso Dolní Povltaví za rok 2018
5' Růalé
6' Záyět

Kontlola přítomnosti delegátů svazku Dolní Povltaví, dnešní jednání je usnášeníschopné,
každá obec májeden hias, ce1kem 10 hlasů'

Ad. 1) Zaháiení

Pan Ivo Kurhajec přivital deiegáty sněmu, seznámil zástupce obcí s programem dnešního
jednání. Na základě zaslaných matedálů, požádal přítomlé o případné doplnění'

Návrh uŠnesení:
Sněm svazku Dolní Pov1taví schvaluje programjednání v přeďoŽeném znění.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
Usnesení schvá1eno

Ad 2) volba orgánů s!ěmu íDředsedY. zaDisovatele. ověřovatelů)

Na zakladě ná\,Ťhu předsednictva svazku je za předsedu sněmu nav.hoviín p. Kurhajec'
l



ověiovate]j pí' Magda Stj.biová a p' Radim Fojtů. zapisovatelkou Ing. v]adimíra sýkorová'

Návrh usnesení:

Sněm svazku Do1ní Pov1taví schvaluje za přeclsedrr sněmu pana Kuhajce, ověřovatele paní
Magdalenu Stýblovou a pana Radima Fojtů a zapisor'atelkóu paní Ing.'Vladimíru Sýkoiovou.

Hlasování: přo 10, přoti 0, zdržel se 0
Usnesení schváleno'

Ad 3) Zpráva z konání dne Svazku obcí 20l9

De svazl-u obcí Dolní Povltaví se konal v obci Větnišice dne 15. 6. 2019 od 09.00 hodin
(spofiovní klání). kultrrrní program od 11 hodin' o pruběhu iďormovali pí' ŠeÍčíková a p'
veseIý. ce]kově dopadl velDri dobie. pozitivní ohlasy. vyúčtování akce pier1lozi organiátoři
na příštím sněmu'
organizátolem Dne svazku v roce 2020 budou obce Kozomín a Zlončice a bude se konat dne
23. května 2020.

Návrh usnesení:
Sněm DSo bere infonnace na vědomí

a) Návrb závěrečného účtu Dso Dolniho PoýIt ví za rok20l8

Předsedající předložil návrh Zá\'ěrečného úttu Dso Dolního Povltaví za rok 20I8, včetně zprá[, o
výsledku přezkoumání hospodďení za rok 2018 ze dne 05.03'0219'

Návrh závěrečného účtu včetně zpráý}' o přezkumu byl zveřejněn na úřední i elekbonické desce ve
všech člelrských obcioh minimálně ]5 ď1ů před zasedáním sněmu Dso Dolního Povltavl.

Nikdo z občalů nepodal pisemné ani ústní připomínk}'

Před hlasováním byla dána nožnost sdělit své stanovisko

Návřh usnesení:
Sněm DSo schvaluje Závěťečný účet DSo Dolní Povltaví za rok 2018 bez vÝbrarl.

I{lasování: pro l0. proti 0, /drŽel se 0.
Usnesení schváleno

b) ÚčetDí záYěřka Dso Dolního Povltaví za rok20l8

Piedsedající předložil účetní závěrku Dso Dolního Pov]taví sestavenou k datu 3 ] ' l2.20l8.\ildo ,, obianj neDodal pisernné an' ú.rnr piip. minJr-v'
Před lrla.oran m b) 13 Já.la nro,,no.l .delit .ré -t"nol i'ko'



NáYrh usnesení:

Sněm DSo schvaluje účetní závěrku DSo Dolní Povltaví za rok 2018'

Hlasoránil pro l0. proti 0. zdr,el se 0.
Usnesení schvájeno.

AD 5) RÚZNÉ

a) Stalostka města odolena Voda informovala o prob1émech nedostateč1'losti míst v zríkIadni
škole a plánech na výstavbu nové školy. IÍfotmovala o svazkové škole v Líbeznicích, ktel]í'mi
by se chtě1i inspirovat' chtěli by vytvořit samostatné Dso vývořené pouze za účelem
postavení svazkové základní školy' V tomto novém svazku by byli obce z naŠeho svazku
(odo]ena voda, Kozomín, Zlončice' Panenské Břežanx veliká ves. Postřižín) a obec ÚŽice.
Většina přítomných zástupců obcí.isou pro to' obce nezakládali nové DSo' a1e vyúili DSo
Do]ní Povltavi a založili svazkovou školu v rrímci stávajícího a fturgujícího svazku'

b) starostka větrušic požáda]a ZáStupce obcí o \,Tvěšení inzerátu na pmcovní místo
r1c\oratelk1 '. regi.trovoné Délske 5kJpini.

c) Starosta vodochod se zeptal na obecní po1icii a možnou spolupráci. . Kurhajec inlbr]noval
o záměru K]ecan lozšíiit obecní policii tak' Že oni mají čtyii stiážníky, dva mají ve Zdibech,
najednoho se sloŽí Rež' na dalšího by se mohli složit další obce. např. Vodochody' Máslovice'
Větušice. Pokud ale Zdiby se ke společné po1icii fungující 24 hodin denně nepřipojí, tak to
nepůjde zařídit. Bude jasno do konce roku. Ale lze zařídit pro jednotlivé obce spolupráci
Založenou Da lámcové snlouvě. stalostka od' vody má z{inrěI navýšit počet iei ich strážníku
na osln na tři noční s1uŽby týdně' Pokud by chtě]i 24 hodiDou sluŽbu demě. museli by mít 12
strážníkl'r

Další sněm Dso se uskuteční 26. 9. 2019 od 11 hodin v Klecanech.

Ail 6) Závěr

Jednání sněmu byio ukončeno v 12' 35 hodin.

v Postřižíně 19. 6. 2019

Zapis bl l r vhotoven dner 19.6.2019.

Zapisovatel:

ověřovate]é :

Ing. vladimíra Sýkorová

Dí. Masdalena SNblo\ á 
'*---i

p. Radim Fojtu i\

dolnípovltay[*

PlaŽská 18, Máďovi.e' 25o 69 VodochÓdy

Předseda:


