
Zápis

z řádného jcdnání sněmu svazku obcí Dolní Povltaví konanéb o ďÍlc l7.12.2020
v Klecanech od 11.00 hodin

Přítomní d€l€gáti: Město Klec.u1y - Kurl'rajec Ivo
Obec Klicanl
obc, \4 á5lc\ ]ce
obec Panenské Břežany Vógh Mikuláš
t)bcc Vclika \ es
obcc Zlončice - Louček ]iří
obec Vodocbody - veselý ]osef
obee Velru.icc - ŠťlČ_lo\J Petí,l
Město odo]ena Voda
obec Poslřižíí - Fojtů Radim
(lbec Kozorlín - Koukoliček Petr

Předsednictvo svazkuI pí. sýkorová vladimira. p. Bačina ondřej. p' Kurliajec lvo
omlrrveni: Bačina. Kov#ík. Sýkorová. Plecitá
Nepiítomni (neomluveni) |

Host:0

Program:

1. Zahájení
2. Volba orgánťl
]. Schválení příkazní smlouw na kompostéry
4. Různé
5. Závěr

Kontrola přítomnostj delegátů svazku Do1ní Povltaví. dnešní jednaní je usnášeníschopné,
kaŽdá obec májcden hlas. cclkem 7 ]'i]asů'

Ad. 1) Zaháicní

Pan Ivo Kurhajec pii\'ílal de]egáty sněmu, seznámil zástupce obcí s progranrem dnešního
jednání' Na z/rkladě zaslaných materiá]ů, požádal přítomné o piípacloó doplnění.

Návrh usnesení:
Síěm svazku Do]ní Povltaví scl]vďuje program jcdnání v předloženém zně '

Hlasování: přo 7, proti 0, zdžel se 0

IIsnesení schváleno



Ad 2) Volba orgánú sněnu (Dředsedr'. zapisovatele. ověřovatclú)

Na základě návrhu piedsedr'rictva sr'azku jc za pr'cdscdu sněnru navlho\'án p. Ivcr Kurhajec,
ovéřovate]i pí. JosefVeselý a pí. Petla Še\'číko\'á. Zapisovate]en p'Radjm Fojtú.

Návrh Usnesení:

Zápis byl ryhotoven dne: 17. 12' 2020

Snčm svazku Do]r'rí Povltal'í schvaluje za pŤedsedu snčmu pala Ivo Kurhajce. ověiovate]e
paní Ševčíková a pana Joselá vese]ého a zapisovatelem pana Radir'r'ra F'ojtr'i'

Hlasování: pro 7, proti 0 zdržel se 0
Usnesení scltválcno'

Ad 3) Schváleni přikazní smlouvy

Předmělen této sm1ouly ie závazek piíkaz. íka' že pro piíkazce jeho jménem a na jeho účet
rykor'rá r'ýběrové řízení na dodávky pod názr.em..Domácí kompostélT pto občany obcí
Dolniho Po\'ltaví"' Příkamík bude přilom poslupoval v sou]adu s _56 zákona č- l3,l/2016 Sb.,
o Zadávání veřejryich zaklízek a v souladu s Pokyny plo ZadáVání \'eřejných zalizel \ OPŽP
201'1 2020, v platnÓrn 7nění'

Návřh usnes€ni :

Sněm DSo schvaluje podpis piíkazní snlou\T v pŤcdložc0érn 7ně .

Hlasováníi pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení schváleno

Ad 5) Různé

Sněm svazku obcí DSo Dolní Povllaví \,Za1 na vědomí infonnace o jednání o opr'avě krajské
konrunikace II/ó08 l' úseku Zdiby Úžice.

Další sněm Dso se uskuteční 25. 2. 2021 od 11 hodilr v Klecan€ch

Ad 6 ) Závčr

Jednání snčmu bylo ukončeno v 1]'00 hodin

v Klecánech dne 17 ' 12' 2020

Zapisovatcl:

ověřovaÍelé:

p. Radim Fojtů

p. Joscf Vcselý

pí. Petra ŠeÍčíková

Piedseda: p. lvo Kurhajec


