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Z á p i s 
.  

z řádného jednání sněmu svazku obcí Dolní Povltaví konaného dne 14. 12. 2022 

ve Vodochodech od 9.00 hodin 

 

Přítomní delegáti: Obec Máslovice  -  Sýkorová Vladimíra 

   Obec Panenské Břežany  - Végh Mikuláš 

   Obec Veliká Ves  -  Kovářík Petr    

                                   Obec Vodochody                    -           Veselý Josef                                

                                   Město Klecany  -           Kurhajec Ivo 

Obec Větrušice                       -          Damek Filip 

 Město Odolena Voda  -  Prášil Ondřej 

Obec Postřižín                        -          Fojtů Radim 

                                    

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

 

Omluveni:   Obec Kozomín                  -          Petr Koukolíček 

   Obec Klíčany   -  Václav Nováček 

        

Hosté:   ICProjekty s.r.o.  -  Cucová Iva 

                                           

  

Program: 

1. Zahájení  

2. Volba orgánů 

3. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025 

4. Schválení rozpočtu na rok 2023 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

6. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2022 

7. Projekt sdíleného sociálního pracovníka – informace ze semináře 

8. Možná podpora sdíleného RE-USE centra a pořízení vratných kelímků z OPŽP 

9. Příprava projektu vybudování infrastruktury pro cestovní ruch 

10. Zadávací dokumentace projektu Management krajiny Dolního Povltaví 

11. 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 

 

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

Na základě návrhu předsednictva svazku je za předsedu sněmu navrhován pan Ivo Kurhajec, 
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ověřovateli pan Josef Veselý a pan Petr Kovářík, zapisovatelkou paní Iva Cucová.  

 

Návrh usnesení: 

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

pana Josefa Veselého a pana Petra Kováříka , zapisovatelkou paní Ivu Cucovou. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

3. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025 

Předseda sněmu konstatoval, že všechny členské obce zveřejnily návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2025 na svých úředních deskách a přítomní jej obdrželi 

v podkladech pro jednání. Navrhl sněmu schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

Svazku na období 2023 až 2025. 

 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Svazku na období 2023 

až 2025. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

4. Schválení rozpočtu na rok 2023 

Předseda sněmu konstatoval, že všechny členské obce zveřejnily návrh rozpočtu na rok 2023 

na svých úředních deskách a přítomní jej obdrželi v podkladech pro jednání. Navrhl sněmu 

schválit návrh rozpočtu Svazku na rok 2023. 

 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje  

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

Předseda sněmu konstatoval, že přítomní obdrželi návrh rozpočtového opatření č. 3/2022 

v podkladech pro jednání. Navrhl sněmu schválit rozpočtové opatření č. 3/2022. 

 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

6. Příkaz k provedení inventarizace za rok 2022 

Předseda sněmu konstatoval, že přítomní obdrželi návrh Příkazu k provedení inventarizace za 

rok 2022 a navrhl sněmu vzít jej na vědomí. 

 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví bere na vědomí Příkaz k provedení inventarizace za rok 2022. 

 

7. Projekt sdíleného sociálního pracovníka – informace ze semináře 

Iva Cucová informovala přítomné, že pro podání žádosti o dotaci na podporu sociální práce je 

nutné vytvořit 3,75 pracovního úvazku z důvodu členství obce II. typu ve svazku. V takovém 

případě nebude Svazek podávat žádost o dotaci. V případě sociálního poradenství je možné 

žádat o pomoc pověřenou obec, město Odolena Voda, paní mgr. Lenku Škodovou 
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(283 116 430, lenka.skodova@odolenavoda.cz) nebo paní Terezu Deme (283 116 421, 

tereza.deme@odolenavoda.cz ). Bližší informace obdrželi zástupci členských obcí spadajících 

pod správní území Odolena Voda v informačním mailu pí Duranové z Odoleny Vody ze 

dne 11. 11. 2022. 

 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví bere na vědomí podané informace k podpoře sociální práce na 

obcích.  

 

8. Možná podpora sdíleného RE-USE centra a pořízení vratných kelímků z OPŽP 

Iva Cucová informovala přítomné o možnosti podat žádost o dotaci na vybudování sdíleného 

RE-USE centra a pořízení vratných kelímků z výzvy OPŽP, která bude pro podávání žádostí 

otevřena 21. 12. 2022. Z diskuze vyplynul zájem o pořízení vratných kelímků. I. Cucová do 

příštího jednání sněmu připraví návrh záměru včetně dopadu na financování.  

 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví bere na vědomí informaci o výzvě OPŽP na předcházení vzniku 

odpadů a ukládá administrátorovi svazku zpracování návrhu záměru k podání žádosti o dotaci 

do příštího sněmu. 

Hlasování: pro 8 , proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

9. Příprava projektu vybudování infrastruktury pro cestovní ruch 

Iva Cucová informovala přítomné o možnosti podat žádost o dotaci na vybudování 

infrastruktury pro cestovní ruch do výzev MMR a IROP. Z diskuze vyplynula nutnost prověřit 

možnosti financování konkrétních opatření navrhovaných jednotlivými obcemi a předložení 

tří nabídek na zpracování projektové dokumentace nezbytné pro podání žádosti. 

 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví ukládá administrátorovi svazku prověření možnosti financování 

záměru z výzev MMR a IROP a předložení tří nabídek na zpracování projektové 

dokumentace. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

10. Zadávací dokumentace projektu Management krajiny Dolního Povltaví 

Předseda sněmu konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici návrh zadávací 

dokumentace projektu Management krajiny Dolního Povltaví. Z diskuze vyplynul závěr, že 

ZD bude projednána na příštím jednání sněmu, na který bude předložena nabídka 

administrátora svazku na zajištění výběrového řízení. 

 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví bere na vědomí informace k projektu Management krajiny 

Dolního Povltaví.  

Hlasování: pro 8 , proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

11. Různé 
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Další jednání se uskuteční 10. 1. 2023 v 9.00 hodin v Odoleně Vodě. 

 

Ve Vodochodech dne 14. 12. 2022 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 12. 2022  

 

Zapisovatel:  Iva Cucová  

  

 

Ověřovatelé:  Josef Veselý     

    

 

 

Petr Kovářík  

 

     

 

Předseda:   Ivo Kurhajec  
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