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Z á p i s 
.  

z řádného jednání sněmu svazku obcí Dolní Povltaví konaného dne 8. 11. 2022 

v Klecanech 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 Klíčany   -  Prášková Jana 

Obec Větrušice                       -          Damek Filip 

 Město Odolena Voda  -  Prášil Ondřej 

Obec Kozomín                  -          Pichl Pavel 

 

                                    

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

 

Omluveni:   Obec Postřižín                       -          Fojtů Radim 

       

Hosté:   MAS Nad Prahou  -  Cucová Iva 

                                          Markéta Pešičková       

Program: 

1. Zahájení  

2. Volba orgánů 

3. Finanční náročnost projektu krajinných opatření v jednotlivých letech a jeho dopad do 

rozpočtů jednotlivých členských obcí Svazku 

4. Finanční náročnost projektu sdíleného sociálního pracovníka pro jednotlivé členské obce 

Svazku 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2022 

6. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2022 

7. Návrh rozpočtu na rok 2023 

8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 – 2025 

9. 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, 

ověřovateli paní Vladimíra Sýkorová a Petr Kovářík, zapisovatelkou paní Iva Cucová.  
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Návrh usnesení: 

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

paní Vladimíru Sýkorovou a pana Petra Kováříka, zapisovatelkou paní Ivu Cucovou. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

V 9.50 hod. se na jednání dostavil zástupce obce Kozomín, pan Pavel Pichl, počet přítomných 

se zvýšil na 9 hlasujících. 

 

3. Finanční náročnost projektu krajinných opatření v jednotlivých letech a jeho dopad 

do rozpočtů jednotlivých členských obcí Svazku 

Iva Cucová konstatovala, že všichni přítomní měli k dispozici podkladový materiál k diskuzi. 

Z diskuze vyplynulo, že o plně hrazenou účast v projektu nemají zájem Panenské Břežany, 

Máslovice (pouze část věnovaná vodním poměrům v území) ani Vodochody. Novým 

zástupcům členských obcí bude zaslána prezentace Managementu krajiny svazku Dolní 

Povltaví. V rámci OPŽP se předpokládá vyhlášení výzvy pro specifický cíl 1.3 Podpora 

přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím 

k ekosystémovým přístupům, ze kterého by bylo možné pořízení krajinného plánu financovat 

v případě získání dotace. 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví: 

• souhlasí s pokračováním příprav projektu krajinných opatření svazku Dolního 

Povltaví; 

• ukládá administrátorovi svazku předložení zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele projektové dokumentace na nejbližší jednání Sněmu 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení schváleno 

 

4. Finanční náročnost projektu sdíleného sociálního pracovníka pro jednotlivé členské 

obce Svazku 

Iva Cucová konstatovala, že všichni přítomní měli k dispozici podkladový materiál k diskuzi. 

Z diskuze vyplynulo, že účast ve výzvě bude řešena i v rámci města Odolena Voda a Klecan, 

zástupci obcí se spolu s předsednictvem domluví, kdo bude připravovat žádost o dotaci. 

Sněm svazku Dolní Povltaví bere na vědomí poskytnuté informace. 

 

V 10.30 opustil jednání zástupce Odoleny Vody pan Ondřej Prášil, počet přítomných klesl na 

8 hlasujících. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2022 

Iva Cucová konstatovala, že všichni přítomní měli k dispozici podkladový materiál.  

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje rozpočtové opatření č. 2.  

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení schváleno 

 

6. Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2022 

Předseda předsednictva I. Kurhajec informoval přítomné o výsledku dílčího přezkoumání 

hospodaření Svazku za rok 2022. 

Sněm svazku Dolní Povltaví bere na vědomí poskytnuté informace. 
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7. Návrh rozpočtu na rok 2023 

Sněm svazku Dolní Povltaví bere na vědomí poskytnuté informace. 

 

8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 – 2025 

Účetní svazku paní Blanka Křížová bude požádána o zpracování návrhu Střednědobého 

výhledu rozpočtu svazku na roky 2024 a 2025. 

9. Různé 

Zábavná prvouka (informace o obcích pro výuku zábavnou formou) jako námět pro 

prezentaci Svazku.   

 

10. Ukončení 

Předseda ukončil jednání Sněmu v 11.00 hodin. 

 

Další sněm DSO se uskuteční 6. 12. 2022 od 9.00 hodin ve Vodochodech 

    

 

V Klecanech dne 18. 11. 2022 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 11. 2022  

 

Zapisovatel:  Iva Cucová  

 

   

 

Ověřovatelé:  Vladimíra Sýkorová     

    

 

 

Petr Kovářík  

 

     

 

Předseda:   Ivo Kurhajec  
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