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Z á p i s 
 

z řádného jednání sněmu svazku obcí Dolní Povltaví konaného dne 19. 5. 2022 

v Odoleně Vodě od 9.00 hodin 

 

Přítomní delegáti:  

                                   Město Odolena Voda              -          Plecitá Hana 

   Obec Máslovice  -  Sýkorová Vladimíra 

   Obec Panenské Břežany  - Végh Mikuláš 

   Obec Veliká Ves  -  Kovářík Petr    

                                   Obec Vodochody                   -           Veselý Josef 

                                   Obec Větrušice                      -           Šefčíková Petra  

                                   Město Klecany  -           Kurhajec Ivo 

   Obec Klíčany   -  Bačina Ondřej 

                                                                    

Předsednictvo svazku: pí. Sýkorová Vladimíra, p. Bačina Ondřej, p. Kurhajec Ivo 

 

Omluveni:   Obec Kozomín                  -           Koukolíček Petr 

                                   Obec Postřižín                        -           Fojtů Radim 

    

Hosté:   MAS Nad Prahou  -   Cucová Iva 

                                            

Program: 

1. Zahájení  

2. Volba orgánů 

3. Výsledek kontroly MF projektu Domácí kompostéry pro občany obcí Dolního 

Povltaví 

4. Schválení nápravných opatření k nedostatkům zjištěným přezkoumáním hospodaření 

DSO Dolního Povltaví za rok 2021 

5. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu DSO Dolního Povltaví za rok 2021 

6. Příprava Dne Dolního Povltaví 

a. Výtvarná soutěž – výběr výkresů 

b. Den Dolního Povltaví – organizace 

7. Různé 

8. Ukončení 

 

Kontrola přítomnosti delegátů svazku Dolní Povltaví, dnešní jednání je usnášeníschopné, 

každá obec má jeden hlas, celkem 8 hlasů.  

 

1. Zahájení 

Pan Ivo Kurhajec přivítal delegáty sněmu, seznámil zástupce obcí s programem dnešního 

jednání na základě zaslané pozvánky a požádal přítomné o případné doplnění.  

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje program jednání v předloženém znění.  

Hlasování: pro 8 , proti 0, zdržel se 0  

Usnesení schváleno 
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2. Volba orgánů sněmu (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů) 

Na základě návrhu předsednictva svazku je za předsedu sněmu navrhován pan Ivo Kurhajec, 

ověřovateli paní Hana Plecitá a pan Mikuláš Végh, zapisovatelkou paní Iva Cucová.  

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje za předsedu sněmu pana Ivo Kurhajce, ověřovatele 

paní Hanu Plecitou a pana Mikuláše Végha a zapisovatelku paní Iva Cucovou. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

3. Výsledek kontroly MF projektu Domácí kompostéry pro občany obcí Dolního 

Povltaví 

Předseda Sněmu seznámil přítomné s výsledkem kontroly projektu Domácí kompostéry pro 

občany obcí Dolního Povltaví, kterou provedlo Ministerstvo financí dne 7. dubna 2022 a 

v jejímž rámci nebyla identifikována žádná zjištění. Iva Cucová informaci doplnila o 

ukončení projektu ze strany ŘO OPŽP a jeho převedení do stavu udržitelnosti. ZVA bylo 

akceptováno, pravidelné MZoU bude připravovat I. Cucová. 

Návrh usnesení: 

Sněm Svazku Dolní Povltaví bere na vědomí zprávu o auditu operace Domácí kompostéry pro 

občany obcí Dolního Povltaví, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013198. 

 

4. Schválení nápravných opatření k nedostatkům zjištěným přezkoumáním 

hospodaření DSO Dolního Povltaví za rok 2021 

Předseda Sněmu seznámil přítomné se závěry Zprávy o přezkoumání hospodaření Svazku za 

rok 2021, které proběhlo ve dnech 8. 10. 2021 a 9. 2. 2022, v jehož rámci byla konstatována 

chyba v nedoložení zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2020 na úřední desce obce 

Zlončice. K nápravě zjištěného nedostatku a předcházení jeho opakování Svazek uzavřel 

smlouvu o administraci činností Svazku s MAS Nad Prahou, jejímž předmětem je mj. 

kontrola zveřejňování dokumentů na úředních deskách členských obcí a upozorňování 

členských obcí na plnění zákonných povinností v souvislosti s uveřejňováním dokumentů. 

 

I. Cucová doplnila, že Zpráva o přezkoumání se zveřejňuje ve formátu pdf dle souboru 

předaného kontrolory po ukončení kontroly bez podpisů a ne v naskenované podobě. Dále 

bylo zjištěno, že stav zveřejňování dokumentů ve svazku není v souladu s § 39 Finanční 

hospodaření svazku obcí zákona 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 

navrhla, aby se od tohoto okamžiku dokumenty zveřejňovaly v souladu s tímto zákonem. 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví přijímá systémová nápravná opatření k nedostatkům zjištěným 

při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021 a ukládá předsedovi svazku Dolní Povltaví ve 

spolupráci s MAS Nad Prahou provést nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

5. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu DSO Dolního Povltaví za rok 2021 

Předseda Sněmu konstatoval, že všechny členské obce řádně zveřejnily na svých úředních 

deskách Návrh závěrečného účtu Svazku za rok 2021 a navrhl Sněmu schválení účetní 

závěrky a závěrečného účtu za rok 2021 bez výhrad. 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet Svazku obcí Dolní 

Povltaví za rok 2021 bez výhrad. 

Hlasování: pro 8 , proti 0 zdržel se 0   
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Usnesení schváleno. 

 

6. Příprava Dne Dolního Povltaví 

Sněmu byly předloženy výkresy dětí rozdělené podle věkových kategorií, sněm vybral 

v každé kategorii cca 15 nejhezčích, které budou předány do ZUŠ Líbeznice k sestavení 

konečného pořadí. Návrh cen na jednotlivá místa předala paní Petra Šefčíková spolu 

s odměnami. 

 

Do nohejbalového turnaje se přihlásilo 6 týmů, do fotbalového 4 týmy. Kontakty budou 

předány organizujícím z Odoleny Vody. 

 

7. Různé 

Předsedající navrhl na příští jednání sněmu pozvat krajinářskou architektku Markétu 

Pešičkovou, která představí možnosti společného postupu v přípravě a realizaci navržených 

opatření krajinného plánu Dolního Povltaví. 

 

Další sněm DSO se uskuteční   23.  6.  2022 od  9.00 hodin v Klecanech  

    

 

Jednání sněmu bylo ukončeno v 11.00 hodin. 

 

V Odoleně Vodě dne 19. 5. 2022 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 5. 2022  

 

 

Zapisovatel:  Iva Cucová 

 

 

Ověřovatelé:  Hana Plecitá     

    

 

Mikuláš Végh    

 

 

Předseda:   Ivo Kurhajec     
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