
                                              
 
                 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského 

                               regionu ze dne 28. 4.2 017 – č. 201704/1 

 

 
Přítomni: viz prezenční listina 
                            

 

Místo konání: Kovohutě Příbram – salonek v restauraci „ Kuželkárna“ 

 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2016 

5. Rozpočtové opatření 

6. Účetní závěrka za rok 2016 

7. Různé 

8. Diskuse 

 

 

 

1. Zahájení VH  

 

Předseda Svazku pan Ladislav Turek zahájil Valnou hromadu, přivítal přítomné zástupce 

členských obcí a hosta – vedoucího Policie ČR - Příbram venkov p. Synka. 

 

 

2. Schválení programu 

 

Přítomní zástupci členských obcí - starostové odsouhlasili program Valné hromady tak, jak 

byl navržen 

 

Návrh usnesení: 

Přítomní starostové odsouhlasili program VH tak, jak byl navržen. 

 

       Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

 

    Usnesení č. 201704/1 - 2 bylo schváleno. 

 



 

 

 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

Předseda Svazku navrhl jako zapisovatele paní Zeiskovou, jako ověřovatele zápisu pana 

Brůčka (zástupce obce Sádek) a paní Duškovou (zástupce obce Podlesí). 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada určila jako zapisovatele paní Zeiskovou, jako ověřovatele pana Brůčka a 

paní Duškovou. 

 

      Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

 

      Usnesení č. 201704/1 – 3 bylo schváleno. 

 

 

4. Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2016 

 

Závěrečný účet za rok 2016, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření byl projednán a 

schválen bez výhrad. 

 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje Závěrečný účet Svazku za rok 2016 včetně Zprávy o přezkoumání 

hospodaření bez výhrad. 

 

     Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

 

     Usnesení č. 201704/1 – 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Rozpočtové opatření 

 

Účetní Svazku seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1. Na základě tohoto 

RO dochází k navýšení finančních prostředků v položkách 5169 – služby a 5175 – 

občerstvení. 

 

Valná hromada schvaluje RO č. 1 

 

Návrh usnesení: 

   Valná hromada schvaluje RO č. 1 

 

 

         Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0   

                                                                      

         Usnesení č. 201704/1 –  5  bylo schváleno. 

 

 

 



6. Účetní závěrka Svazku obcí za rok 2016 

 

Valná hromada rozhodla počtem 9 hlasů, že schvalovaná účetní závěrka Svazku obcí za rok 

2016 poskytuje v obsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Svazku obcí a účetní závěrku 

schvaluje. 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016 

 

     Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

 

     Usnesení č. 201704/1 – 6 bylo schváleno. 

 

 

7. Různé 

 

   a) Koordinační dohoda 

 

Předseda Svazku seznámil přítomné s návrhem „Koordinační dohody“ mezi Svazkem obcí a 

Policií ČR.   

Na základě této dohody bude probíhat spolupráce, kdy občané budou mít možnost seznámit se 

s aktuálním děním v regionu z pohledu policie. Policie – venkov také uvítá podněty ze strany 

občanů. 

Koordinační schůzky se budou konat pravděpodobně každé čtvrtletí, kdy budou probírány 

podněty na změnu a zlepšení spolupráce.  

Dotazy k výše uvedenému tématu zodpovídá zástupce Policie ČR p. Synek. 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje uzavření Koordinační dohody. 

 

 

       Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0 

 

       Usnesení č. 201704/1 – 7a bylo schváleno 

 

                   

b) Destinační společnost Brdy 

 

Ing. Jindřich Vařeka – starosta Města Příbram seznámil přítomné s dosavadním průběhem  

založení Destinační společnosti. 

Probral spolupráci Středočeského a Plzeňského kraje při zakládání této společnosti, o vstupu 

obcí a svazků. V nejbližší době vznikne „pracovní skupina“ tvořená zástupci krajů, města a 

obcí, která bude koordinovat založení Destinační společnosti. 

Svazek obcí ze zákona zastupují statutární zástupci, tj. p. Turek a p. Kropáč. V případě 

jednání na Krajském úřadě Středočeského kraje doporučuje předseda možnost zastupovat 

Svazek starostou Příbrami p. Vařekou.  

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada bere na vědomí informace týkající se Destinační společnosti Brdy. 



 

 

Hlasování: VH bere na vědomí 

Usnesení č. 201704/1 – 7b bere na vědomí. 

 

 

8. Diskuze 

 

    Stanovy Svazku 

Starosta města Příbram sdělil všem přítomným, že návrh stanov Svazku je v současné době 

připomínkován právním oddělením města Příbram.  Následně, až budou stanovy připraveny a 

odsouhlaseny Krajským úřadem, bude tento bod zařazen na program nejbližší VH Svazku. 

 

      

    Členské příspěvky 

Předseda Svazku navrhl, aby výše příspěvku v roce 2018 činila u obcí 6 Kč na obyvatele. U 

městyse Jince, obce Bohutín a města Příbram bude výše příspěvku předmětem diskuze. 

 

Výše příspěvků pro rok 2018 se bude odsouhlasovat na příští Valné hromadě Svazku. 

 

 

 

 

Zapsala dne 28. 4. 2017 Kristýna Zeisková         

 

 

 
 


