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Z á p i s 
.  

z řádného jednání sněmu svazku obcí Dolní Povltaví konaného dne 28. 2. 2023 

v Odoleně Vodě od 9.00 hodin 

 

Přítomní delegáti: Obec Máslovice  -  Sýkorová Vladimíra 

   Obec Klíčany   -  Prášková Jana 

   Obec Veliká Ves  -  Kovářík Petr    

                                   Obec Vodochody                    -           Veselý Josef                               

Obec Postřižín                        -          Fojtů Radim 

 Město Odolena Voda  -  Prášil Ondřej 

Obec Panenské Břežany - Végh Mikuláš 

                                    

Omluveni:   Obec Větrušice                       -          Damek Filip  

   Obec Kozomín                  -          Koukolíček Petr 

   Město Klecany  -           Kurhajec Ivo  

        

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

 

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

      

Program: 

1. Zahájení  

2. Volba orgánů 

3. Pořízení vratných kelímků z OPŽP – návrh projektu a financování 

4. Nabídka na zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadů a materiálových toků 

v zájmové oblasti a podání žádosti o dotaci na Pořízení vratných kelímků 

5. Příprava projektu vybudování infrastruktury pro cestovní ruch – průběžná informace 

6. Příspěvek svazku na sportovní a kulturní akce jednotlivých členských obcí 

7. Různé 

8. Ukončení 

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

každá obec má jeden hlas, celkem 7 hlasů.  

 

1. Zahájení 

Paní Vladimíra Sýkorová přivítala delegáty sněmu, seznámila zástupce obcí s programem 

dnešního jednání na základě zaslané pozvánky a požádala přítomné o případné doplnění. Pan 

Josef Veselý navrhl doplnění programu o diskuzi k využití rozpočtované částky na pořádání 

Dne Dolního Povltaví na podporu akcí v jednotlivých obcích. 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje program jednání v doplněném znění.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení schváleno 

 

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

Na základě návrhu předsednictva svazku je za předsedu sněmu navrhována paní Vladimíra 

Sýkorová (dále jen předsedající), ověřovateli pan Josef Veselý a Petr Kovářík, zapisovatelkou 

paní Iva Cucová.  
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Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje za předsedkyni sněmu paní Vladimíru Sýkorovou, 

ověřovateli pány Josefa Veselého a Petra Kováříka, zapisovatelkou paní Ivu Cucovou. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

3. Pořízení vratných kelímků z OPŽP – návrh projektu a financování 

Předsedající konstatovala, že všechny obce se vyjádřily k zapojení do projektu, nepřipojí se 

Klíčany, Kozomín a Panenské Břežany. Dále byly upřesněny celkové počty kelímků dle 

přiložené tabulky, aby byla splněna minimální hranice způsobilých výdajů k financování ve 

výši 500 000 přímých realizačních nákladů bez DPH.  

Obec/Velikost 
kelímku (l) 

0,50 0,30 0,04 

Odolena Voda 1 000 500 0 

Postřižín 1 500 500 0 

Vodochody 600 400 0 

Veliká Ves 1 000 1 000 0 

Kozomín 0 0 0 

Klecany 1 500 1 000 1 000 

Větrušice 400 0 300 

Máslovice 1 000 1 000 500 

Panenské Břežany 0 0 0 

Klíčany 0 0 0 

Celkem 7 000 4 400 1 800 

 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje podání žádosti o dotaci z 24. výzvy Ministerstva 

životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu 

Životní prostředí 2021–2027“  podporovaných z Fondu soudržnosti na prevenci vzniku 

odpadů, Opatření 1.5.4 – Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo 

jednorázových obalů a souhlasí s financováním vlastního podílu ve výši 15 % celkových 

výdajů, který bude uhrazen mimořádnými příspěvky obcí svazku Dolní Povltaví zapojených 

do projektu. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

4. Nabídka na zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadů a materiálových toků 

v zájmové oblasti a podání žádosti o dotaci na Pořízení vratných kelímků 

Předsedající konstatovala, že všichni přítomní měli k dispozici nabídku ICProjekty s.r.o. na 

zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadů a materiálových toků v oblasti odpadů 

z jednorázového nádobí a jednorázových obalů, na přípravu a podání žádosti o dotaci a 

organizaci výběrového řízení ve výši 42 000 Kč (cena konečná, zhotovitel není plátce DPH).   

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje nabídku na zpracování Analýzy potenciálu produkce 

odpadů a materiálových toků v oblasti odpadů z jednorázového nádobí a jednorázových 

obalů, na přípravu a podání žádosti o dotaci a organizaci výběrového řízení ve výši 42 000 Kč 

společnosti ICProjekty s.r.o, IČ 17254876 a ukládá předsedovi svazku objednání služeb. 
Hlasování: pro 7 , proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 
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5. Příprava projektu vybudování infrastruktury pro cestovní ruch – průběžná 

informace 

Iva Cucová informovala přítomné, že vyhlášení výzvy IROP bylo opět posunuto na 30. 6. 

2023. Je nutné rozhodnout, zda bude vybraný projektant projektovat vše, i když pak nebude 

určitý prvek mezi podporovanými aktivitami (například umístění přístřešků na servis a 

dobíjení kol mimo páteřní a regionální cyklotrasy) nebo se se zadáním PD počká až na 

vyhlášení výzvy. Z diskuze vyplynulo, že práce na projektové dokumentaci budou zahájeny 

neprodleně po výběru projektanta. Nabídky na zpracování projektové dokumentace budou 

předloženy na nejbližší jednání sněmu svazku.  

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví bere na vědomí informace o dalším postupu projektu.  

 

6. Příspěvek svazku na společenské, kulturní nebo sportovní akce jednotlivých 

členských obcí 

Josef Veselý navrhl, aby se v letošním roce nekonala akce Sousede se dobře baví spolu 

v Dolním Povltaví a částka z rozpočtu svazku vyčleněná na tento účel byla rozdělena mezi 

obce, jejichž vybraná společenská, kulturní nebo sportovní akce bude zařazena do programu 

Dolního Povltaví v roce 2023. Z diskuze vyplynul souhlas s předloženým návrhem s tím, že 

výběr akcí, stanovení výše podpory a darovací smlouva budou projednány na nejbližším 

jednání svazku. 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví bere na vědomí informace k příspěvku svazku na pořádání akcí 

v roce 2023. 

 

7. Různé 

Starostové obcí projevili zájem o předložení vyúčtování zametacího stroje a řešení jeho 

dalšího využívání na nejbližší zasedání svazku. 

 

Další jednání se uskuteční 21. 3. 2023 v 9.00 hodin v Máslovicích. 

 

V Odoleně Vodě dne 28. 2. 2023 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 2. 2023  

 

Zapisovatel:  Iva Cucová  

  

 

Ověřovatelé:  Josef Veselý    

    

 

 

Petr Kovářík 

 

     

 

Předseda:   Ivo Kurhajec  
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