
Zápis
z řádného jednání sněmu svazku obcí Dolní Pov|taví konaného dne 22. 10.

2020
v Klecanech od 11.00 hodin

Přítomni délegáti: Město Klecany - Kurhajcc lvo
obec K]íčany - Bačina ondřej
Obee Koz,,'mrn
obec Más]or'ice - Sýkorol'á Vladimíra
Mčsto odo1ena voda
obec Pancnské BřeŽany - Végh Miku1áš
obec Ve1iká ves - Kovářík Petr
obcc Zlorrčice _ Louček Jiří
obec Vodochod'v - Veselý Josel
obeť Po5lřiŽir)
Obec Virru\icc - \efcrlora Petra

Pi€dsednictÝo svazkuI pí. Sýkofová V]adiníra' p. Bačina ondřej. p. Kur.hajec Ivo
o1nluveniI Hana Plecitá
Nepřitomni (neomluvcni)| Petr Koukolíček. Radim Fojtů

Program:

I. Zahájeií
2' Volba orgánťr
3' Rozpočtové opaťení č. 1
4. Koolunální technika
5. Růzlé
6' Závěr

Kontrola přítomnosti delegátu svazku Dolní Povllaví, dnešní jednáni je usnášeníschopné.
každá obec májedeÍ hlas' celkem 0 hlasů.

Ad. l'l Zaháiení

Pan Ivo Kurhajec při!íta] delegáty snůlu, seznámil zástupce obcí s ploglamem dnešního
jednání. Na zák1adě zaslaných materiálů' požádal piítomné o piípadné dop1nění.

NáYrh usnesení:
Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje program jednríni v předložeíém mění.

IllásoÝání: přo 7' přoti 0' zdržel se 0

Usnesení schváleno



Ad 2'l volba orgánů sněmu (předsedY, zaDisovatele. ověřovatelů)

Na základě íávťhu piedsednictva svazku je za předsedu sněmu na\'rho\'iín p. lvo Kurhajec'
ověiovateli p' Josefveselý a p' ondřej Bačina' zapisovatelkorr Vladimíía Sýkoro\á'

Návřh usnesení:
Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje za piedsedu síěmu pana Ivo Kurhajce' ověřovatele
pana ondřeje Bačinu a pana Josetá Veselého a zapisovato]kou paní V]adinrínr Sýkorovou.

Hlasování: přo 7, proti 0 zdržcl se 0
Usnesení schváleno.

Ad 3) RoŽDočtové oDatření č.l
Zástupcj obcí obdrželi návrh rozpočtového opatiení č' 1 vyplacoVaný pí' KříŽovou. Nikdo
7 přitomných neměl piipomínly.

Návrh usnes€ní:
sněm DSo schva]uje roryočtové opatřcní č. 1 v předložer'rém zněni.

Hlasováni: pro 7' proti 0, zdřžcl se 0
l]snesení schváleno

Ad 4) Komunálni technika
P- Bačina piednesl zprávu o používání Zametacího stroje' P veselý ilformova] o ton. že
přcdchozí řidič vozu odmítal zajet do jednosměmých nebo slepých u]ic a špatně obsluhoval
stroj, takže zametáDí ncbylo kvalitní. V současné době je zaměstniín nový řidič p. Vinkr a
přítomní dout'ají, žcjeho r1ikol bude podstatně kva]itnější.
Pí. Sýkorová navrhla' Že by řidič vdané obci moh1 pied zahájenín čištárí p]álck obce
s v-vz1ačením ulic. které je třeba ryčistit' p. Bačina dop1nil. Že je možno \'Yznačit i vpustě
k \'Tčištění' případné překážky apod' Přítomní s tín]to postupem souhlasí.
P Veselý se dotázal' iestli je velký zametací stroj schopný čistit nerovné povrchy' BohuŽe],
tyto velké stloje neumi dostatečně kvalitně \.""-čistit nerovné povlchy u1ic. Na takové povrchy
je vhodnější menší typ auta.
Daiší diskuse ploběhla o vyťlčtování a fakturoviiní čištěni. Fakturována bude vždy každá
započatá hodina a manipulačíí kilometry' Navrhujeme podklady k fakturaci odsouhlasit vždy
s objednatelem. obslulra vozý bude infonlovat objednatele sms zprávou o začátku a ukončení
pracovní činnosti. V současné době zústávají ceny 2a hodinu čišlění ve stávající \'ýši'

Hlasování: přo 7, proti 0, zdřžcl sc 0
lIsnesení schváeno

Ad 5) Různé

5' 1' Dopis na ROPID k úhradám ztrát při coVID 19. odpověď p. ředitele:

Doblí' den pane předsedo,



děkrr,ji za projevený zájem o schůzku. Vzhiedem k současnó epidemiologické situaci bych
raději osobní schůzku odložiJ. Sarnoziejmě chápu důležitost prriednávanó problematiky' proto
jsem se obrátil íajednoho ze zpracovatclů ckonomických podkiaclů. na 1irmu Ropid' Bylo
lni sděleío' Že podklady za 3. čtvrl]etí zatím nejsou k dispozici. navícjak na Ropidu. tak na
lDSK je velrni ornezen plovoz Z dÍlvodu pleventivních opatřeni. l'esp' částečně i z dťtvodu
kalantény. Uvede ou ekonon'fckou část Zpracovávají právě zástupci zmí11ěný'ch olganizací,
ploto povaŽujj icjjch účast za nezbytnou' Budu lefelovat oba partnery s Vaším požadavkem

Sněrn bere na vědomí.

5' 2' P veselý infonnoval o dotaci na kompostéry'. kteráje stále v plocesu schvalování n8

MZP,

Další sněm Dso se uskuteční 26' ll. 2020 od 1l hodin y Klecanech v zasedací místnosti
městského úřadu.

Ad 6 ) ZáÝěr

Jednání sněnu b\'lo ukončcno \' 12.15 hodin

V Klecanech dne 22. 10. 2020
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