
Zápis

z řádného jcdnání snčmu svazku obcí Dolní Povltaví konaného dne 26. ll. 2020
v Klecanech orl 11.00 hodin

Přitomní delegáti: NÍěsto Kleoan-v - Kurhajec lvcl
obec Klíčany - Bačina ondiej
obec Máslo\'ice - S'v'korová Vladin'ríra
obec Panenské Biežirny - Végh N1ikuláš
Obec Veliká Ves - Kováiík Petr
obec Z]ončice - Louč"-k .Iiři
obec Vodochod'v - vese]ý Josef
(-rbcc \ČL_J\icc _ ŠcIř(ora PeLrr

Picdscdnictvo svazku: pí' Sýkořová vladinlíra' p' Báčina ondřej, p. Kurhajec lr'o
oúlluveni: Ilana Plecitá. Odolena Voda
Ncpřitomni (neom]uveni): PelI Koukolíček (KozomíÍ), Radim Fojtů (Postřižín)
Ilost:0

Přogram:

l' Zahájení
2' Volba orgánir
3' Rozpočet na rok 2021
4. lnventarizace majetku DSO ke dni 31.l2 2020
5' Rťrmé
6. Záyčr

Kontro1a přitomnosti de]egátů s!a^u Dolní Povltaví' ďrešní jednání je usnášcníschopné.
.e,,d'' ohec Ini jťden hla'. celkem 0 hlc.ů'

Ad. l) Zaháiení

Pan lvo Kurhajec piivíta] de]egály sněmu, seznámil zástupce obcí s programen dnešního
jednání' Na zilk]adč zas1aných nraterjálů. požádal piíloolné o případné doplnění.

Návrh usnesení.
sněm sva7ku Dolní Pov]ta\'í sch\'aluje programjednání \' před]oženém znění.

Hlasování: pro 8, pťoti 0, zdržel se 0

Usnesení schvá]cno

Ad 2} volba orgánů sněmu (DředscdY. zaDisovatele. oYěřovatelů)

Na základě návlhu přeclsednjctva svazku je za piedsedu sněmu navrhován p. Ivo Kurhajec'
o\'ěiovate1i pi' Josefveselý a pi. Petra Sevčíková. zapisovatelkou pí' V1aděna Sýkolová.

I



Nír'rh usnesení:

Sně1n svazku Do]ni Povltaví scb\'aluje Za předsedu snělnll pana l\rc Kurhajcc. ovčřovatcle
paní Ševčíková a pana.losefa Veselého a zapisovatelkou paní v]adinrínr Sýkorovou'

Hlasování: pro 8, proti 0 zdržel se 0
l lsnesení schr'áleno

Ad 3) RozÍ}očet na rok 202l

Návrb usneseníi
Sněm Dso schvaluje lozpočet na rok 2021 v před1oŽeném měni a iáďrě r']'věšencm.

Hlasování: pro 8' pťoti 0' zdržel se 0
lJsnesení sch\'áleno

Ad,l) InÝcntarizace maietku Dso ke dni 3l.12.2020

PříkaZ předsed]' l)so k píovcdení irrvonta PP/Dso/020

Ivo Kur'hajec přečetl text příkazu a jnrcnování členů in\'entaťi7ační komise: přcdsedkyrě V.
Sj'kor'ová. členové or'rdřej Bačina a JoscfVeselý. Termín: 2'7' 1)'2020 3].].2021 k 31. 12'
2020.

Návřh usncsenÍ:
SnělI Dso schvaluje PříIGZ předsedy DSo k Dřovedení inventarizace majetku ke dni 31.12.
2020 PP/r)SO/020.

Hlasování: přo 8' proti 0' zdržel se 0
L'snescní schváleno

Ád 5) Různé

1) l.Kulhajec informoval o změně řidiče čistícího r'ozu. nor'ý řidič.ie pan Mjťoslav Vinkť. o.
Bačina doporučuje starostfln, ab,v si objednali úklid brz1, než bude auto Zazi]noláno.
objednávky je nejlepší posílat mailen'r na adrcsu dilnaa.4mu-k]ecany.cZ s uvedenrm
telefomího čísla pověřené osoby v obcí, ktelou mÍže iidič kont.lktova1.
2) .l. Veselý in1bmova] o Íjnančních prob]énech autobusové dopnr1'. obce rrejdříve dostaly
požadavek od dopravcc. a\ uhradily vzoiklé áráry zjarního období letošniho roku, kcly se
sníŽilpočet cestujících r' autobusech. Dá]e přiše] mail od pí' Staňkové (ekoíomická
nánjěstkyně Ropid)' klerá pos1a1a mailem dopis' r'e kterém doporuči1a stalostům Zohlednit
691{ pr'ýlení nťrkladů na příměstskou dopfa\'u v je.jich rozpočtech na rok 2021 .

Picdpokládané nariišerrí je ale pr'o obce příliš \ysoké' u nčktcďchjo nalýšerlí až stoprocentní



oproti ]elošnimu roklL' Ploto V Sýkorová požácla]a rnailem starosty obcí, kam dojiždí ljrlka
]74, a zástupcc oťganizací Ropid. ISDK a ČSAD Strednr Čcch] o společntru sthůzku. na
ktcré try toto poŽadovanó naqišerrí bylo diskutoviino' Do dnešního dnc zatím zástupci Ropidu,
ISDK a CSAD nereagovali- Pozván na schůzku bude i pan Borecký, no\'ý ladní. kteď má
v kompetenci veiejnoÚ dopra\'u'
3) J' veselý poch\'álil spolupráci s MAS nad Prabou. zejn'iéna s ředitelkou Ing' Cucovou.
N'I'AS nad Prahou itspěšně pomáhá obcír'r'r s dotacemi' O. I]ači]la také znfuil prospěšnosl
spolupláce s MAs a dopotrčuje staros1ům obcí je využir'at.

Další sněm DSo se uskuteční 25. 2. 202l od 11 hodin v Klecanech
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p. Ivo Kurhajec

Ad 6 ) Záýěr

Jednáni sněmlr bylo ukončeno v 13.00 hodin

V Klccancch dne 26. 1 l. 2020

Zápis b-vl l'yhotoven dne: 26' 1l. 2020

Zapi sovatel :

ověřo\'aielé:

Picdseda:

pi. Vladinira Sýkoror'á

p. Josefvese1ý

pí. Petra Šecčiková
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