Zápis

z jednání valné hromady Svazku obcí mikroregion Třemšín
konané dne 10.6.2020 od 10.00 hodin

v restauraci New Romance v Rožmitále pod Třemšínem

Přítomni: Vilém Trčka, Ladislav Doležal, Jaroslav Hudeček, Ing. Josef Vondrášek, Mgr.

Pavel Bartl, Ing. Jiří Čech, Ing. Pavel Hutr, Jaroslav Cibulka, Mgr. Marie
Chramostová, Blanka Strnadova

Omluveni: Markéta Balková, Ing. Karel Daniel

Program:

l. Zahájení
2. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2019
3. Účetní závěrka za r.2019

4. Závěrečný účet za r. 2019
5. Rozpočtový výhled 2021 - 2023
6. Rozpočtové opatření č. l pro rok 2020
7. Podíl jmění členů svazku
8. Zastoupení mikroregionu v MAS Podbrdsko
9. Různé

l. Zahájení

Valnou hromadu Svazku zahájil a řídil předseda svazku paní Ing. Josef Vondrášek.
Přivítal nového starostu obce Sedlice Ing. Jiřího Čecha. Seznámil přítomné
s programem jednání a nechal o něm hlasovat.
Hlasování: všichni PRO

2. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2019

Účetní - paní Matějková seznámila přítomné se zprávou auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření za r. 2019 [příloha č. l).
Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky.
Valná hromada Mikroregionu Třemšín souhlasí se Zprávou nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mikroregion
Třemšín za rok 2019 bez výhrad.
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Hlasování: všichni PRO

Usnesení č. 1/2020 bylo schváleno.

3. Účetní závěrka za r. 2019

Účetní - paní Matějková seznámila přítomné s účetní závěrkou za r. 2019. [příloha
č.2)
Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Po projednání dal předseda svazku hlasovat o návrhu usnesení:
Valná hromada Mikroregionu Třemšín schvaluje účetní závěrku
Míkroregionu Třemšín za r. 2019.
Hlasování: všichni PRO

Usnesení č. 2/2020 bylo schváleno.
4. Závěrečný účet za r. 2019
Paní Matějková seznámila přítomné se závěrečným účtem za r. 2019. [příloha č. 3)
Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Po projednání dal předseda svazku hlasovat o návrhu usnesení:
Valná hromada Mikroregionu Třemšín schvaluje závěrečný účet
Mikroregionu Třemšín za r. 2019.
Hlasování: všichni PRO

Usnesení č. 3/2020 bylo schváleno.

5. Roznočtow whled na roky 2021-2013

Paní Matějková seznámila přítomné se střednědobým výhledem rozpočtu Svazku

obcí na roky 2021 - 2023. [příloha č. 4) Výše členských příspěvků zůstává
zachována.

Nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Po projednání dal předseda svazku hlasovat o návrhu usnesení:
Valná hromada Mikroregionu Třemšín schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu Svazku obcí Mikroregion Třemšín na roky 2021 - 2023.
Hlasování: všichni PRO

Usnesení č. 4/2020 bylo schváleno.
6. RozDočtové opatření č. l pro rok 2020

Rozpočetové opatření - (příloha č. 5)
pí Matějková:
Vzhledem k tomu, že nebudou použity peníze určené jako příspěvek na stavbu
rozhledny na Třemšíně, je změna v rozpočtu + 600 tis. Kč.
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Ing. Vondrášek:
Vzhledem k tomu, že Arcibiskupství se nepodařilo získat dotaci na rozhlednu
a vzhledem k personálním změnám na Arcibiskupství pražském k výstavbě
rozhledny nedojde.
p. Cibulka:

Z Arcibiskupství odešel i Ing. Liebner, hlavní koordinátor stavby.
Po projednání dal předseda svazku hlasovat o návrhu usnesení:

Valná hromada Mikroregionu Třemšín schvaluje rozpočtové opatření č. l
pro rok 2020 Svazku obcí Mikroregion Třemšín.
Hlasování: všichni PRO

Usnesení č. 5/2020 bylo schváleno.
7. Seznam účetních jednotek - podíl na jmění člena svazku

[příloha č. 6)
pí Matějková:

Jedná se o podklad pro účetní jednotlivých obcí - podklad pro výkaz SEZK - účetní
jednotky patřící do dílčího konsolidačního celku státu. Výpočet podílu jmění
jednotlivých obcí v %.

8. Zastoupení mikroreeionu v MAS Podbrdsko

Ing. Vondrášek:

Mikroregion Třemšín dosud zastupovala v Místní akční skupině Podbrdsko Obec
Sedlice. Bude obec Sedlice nadále vykonávat tuto funkci?
Ing. Cech (nový starosta):
Ano.

Po projednání dal předseda svazku hlasovat o návrhu usnesení:

Valná hromada Mikroregionu Třemšín zmocňuje Ing. Jiřího Čecha, starostu
obce Sedlice, zastupováním Svazku obcí Mikroregion Třemšín v Místní
akční skupině Podbrdsko.
Hlasování: všichni PRO

Usnesení č. 6/2020 bylo schváleno.
9. Zvolení kontrolora svazku

Ing. Vondrášek:

Ing. Zuzana Šourková v Mikroregionu Třemšín zastávala funkci kontrolora.
Po projednání dal předseda svazku hlasovat o návrhu usnesení:
Valná hromada Mikroregionu Třemšín volí do funkce
Mikroregionu Třemšín Ing. Jiřího Čecha.
Hlasování: všichni PRO

Usnesení č. 7/2020 bylo schváleno.
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kontrolora

10. Různé
Ing. Vondrášek:

Koronavirová krize přinese dopad na rozpočty obcí, které budou muset provést
škrty v investičních akcích. Úbytek ve sdílených daních stát částečně nahradí
příspěvkem 1.200,- Kč/obyvatele. Jak se bude situace vyvíjet v dalších letech je
otázkou. Současná politika - dotace především obcím do 3 tis. obyvatel. Vláda
slibuje pro obce více dotací, otázka, zda budou využitelné.
Navíc postihnou obce „odpadové zákony" - povinnost obcí třídit odpad v letošním roce 45 % separovaného odpadu, v dalších letech -55 %.... atd. až po 75
%. Pro obce nereálné - mají nerovné podmínky - tam, co se topí tuhými palivy. Za
každé tuny navíc směsného odpadu budou obce platit. Zákony se budou
projednávat v nejbližší době v posl. sněmovně, oslovil jsem několik poslanců.
Tonáž TKO bychom měli dostat na minimum. V Přešticích začali popelnice vážit.
Západočeské komunální služby při každém zdražení nafty reagují zvýšením ceny
vývozů, při rapidním snížení ceny pohonných hmot nereagují. Napsal jsem řediteli
dotaz, zda se snížením ceny PHM sníží i ceny vývozů.
pí Strnadova:

Ve Vranovicích probíhá stavba vodovodu i kanalizace. Od SFŽP prozatím nepřišly
žádné finance (dotace), dostali jsme návratnou půjčku od kraje 5 mil. Kč, jednáme
o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou.

Daň z nemovitosti máme na trojnásobku, prodáváme stavební pozemky.

Dotazovala jsem se na SFŽP - pokud by Sedlice nestavěla kanalizaci, zda můžeme
žádat o peníze na přivaděč - ano, ale jen s 50 % dotací.

Ing.Čech:
V důsledku koronakrize se počítá s 25 % propadem příjmů pro obce. To je suma,
která by měla krýt náklady na splátku úvěru na kanalizaci a vodovod. Daň
z nemovitostí máme prozatím na l.

Sedlice obdržela 50 % dotaci na veřejné osvětlení. Budeme muset pořídit sekačku
na sportoviště (fotbalový stadion).
p. Cibulka:

ČEZ dokončuje rekonstrukci elektr. sítě, obec položila současně rozvody rozhlasu
a firma rozvody internetu. Stavěli jsme čističku odpadních vod v Pročevilech,
Bubovice jsou kanalizací napojené na Březnici. V Nouzově máme čtyři nemovitosti,

uvažujeme o příspěvku na domovní ČOV. Opravovali jsme zářezy v Nouzově, hodně
jsme investovali do vodovodní sítě. Opravovali jsme místní komunikace ve
Volenicích.

p. Doležal:

VHudčicích jsme provedli zateplení obecního úřadu. Každým rokem opravujeme
část místních komunikací.

p. Hudeček:

V Koupi jsme měli v souvislosti skoronavirem náklady cca 35 tis. Kč - nákup
roušek.

Investice - provádíme rekonstrukci bývalé prodejny - přestěhujeme tam obecní
úřad a knihovnu.
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Hospoda funguje 4 dny v týdnu, občané se mají kde scházet.
Na bioodpad máme kontejner, odváží firma Mázdra.

Ing. Hutr:
Pracujeme také na výstavbě vodovodu a kanalizace. Máme problémy s majiteli

pozemků, některé pozemky jsme museli obejít.
Od kraje jsme získali dotaci na výměnu střešní krytina na skladech, od SFZP dotace
na zdroje vody - vrt [náklady na vrt cca 380 tis. Kč), dotace na dvě hasičská auta
(pro Věšín i Bukovou)

p. Trčka:
Obec Bezděkov p. Tř. odkoupila budovu bývalé hospody v dražbě. Chtěli bychom
tam vybudovat spolkový dům - pro konání společenských akcí. Prozatím jsme tam
provizorně opravili střechu, zprovoznili elektřinu, chtěli bychom využít dotací.
Obdrželi jsme také dotaci na hasičské auto od HZS i kraje.
Plánovali jsme nový zdroj topení v bytovce, asi budeme muset odložit.
Vybudovali jsme nové dětské hřiště.
Pí Matějková:

Upozornila starosty na povinnost vyvěšování rozpočtu svazku, rozpočtového
výhledu, zprávy auditora i závěrečného účtu na úředních deskách jednotlivých
obcí.

Nikdo další se do diskuze nepřihlásil.
Předseda svazku ukončil zasedání ve 12.10 hod.

Zapsala:

14.6.2020
Marcela Sladká

Ověřovatelé:
Blanka Strnadova

Ing. Pavel Hutr

Ing. Josef Vondrášek
předseda Svazku
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