
1 

Usnesení č. 1/2020 

z valné hromady svazku Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 19. 6. 2020 na Zrůbku 

– restaurace u Fárů

VH souhlasí s navrženým programem. 

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

VH souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: V. Hrubý – Svatý Jan, H. Kolínová - Počepice 

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 6/2019 ze dne 13. 12. 2019 – úkoly: VH ukládá 

starostům obcí písemně nahlásit počty obyvatel k 31. 12. 2019 do 15. 1 2020 do kanceláře 

sdružení – splněno.VH pověřuje předsedu svazku Ing. J. Buriana podpisem Smlouvy o 

poskytování poradenských služeb k projektu Cyklostezka Sedlčany - Prčice (Krčínova 

cyklostezka) s firmou  ACCON managers a partners, s.r.o. – splněno. 

(PRO 20 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

VH bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31. 5. 2020 v příjmové části ve výši 13.695,40 tis. Kč, 

ve výdajové části ve výši 12.508,02 tis. Kč. Stav k 31. 5. 2020 na  BÚ u ČS ve výši 942,28 

tis. Kč, u ČNB účet SFDI ve výši 1,89 tis. Kč, u ČNB účet Strateg. dok. ve výši 862,63 tis. Kč 

stav pokladny ve výši 8,9 tis. Kč. 

(PRO – 20, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) 

VH schvaluje rozpočtové opatření RO č. 1/2020 v příjmové části o doplnění položek Převody 

mezi účty +1.400,00 tis. Kč, Region o.p.s. +1,70 tis. Kč, Dotace Strateg. Dokumenty 

+1.400,00 tis. Kč, Dofinancování Krčínova cyklostezka mim. Příspěvek dotčených obcí + 

4.000,00 tis. Kč a navýšení u položek Dotace Krčínova cyklostezka – SFDI ve výši 

+70.154,00tis. Kč, Mimořádný příspěvek Krčínova cyklostezka +1.094,00 tis. Kč a Projekt – 

Centrum společných služeb +211,00 tis. Kč. Celkově tedy navýšení příjmů o +78.260,70 tis. 

Kč.  

Ve výdajové části doplnění položek Převody mezi účty +1.400,00 tis. Kč, Projekt Strateg. 

Dok.(mzdy+odvody) +460,00 tis. Kč, Projekt Strateg. dok. (přímé náklady) +780,00 tis. Kč, 

Projekt Strateg. dok. (nepřímé náklady) +160,00 Kč. Navýšení položky Projekt Krčínova 

cyklostezka +75.226,20 tis Kč, Mzdy CSS +252,00, Odvody ZP, SP, zákon. poj. CSS +86,00 

tis. Kč. Celkově tedy navýšení výdajů o +78.364,20 tis. Kč. 

(PRO – 20, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) 

VH bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o přezkoumání výsledků hospodaření za rok 

2019 bez výhrad. 

VH schvaluje Účetní závěrku svazku za rok 2019 sestavenou k 31. 12. 2019 a to bez výhrad. 

(PRO – 20, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) 

VH schvaluje Závěrečný účet svazku za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o 

přezkoumání výsledků hospodaření za rok 2019 a to bez výhrad. 

(PRO – 20, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0) 
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VH bere na vědomí informace o Projektu cyklostezka Sedlčany – Prčice (Krčínova 

cyklostezka). 

 

VH bere na vědomí informace o podepsání DODATKU Č. 5 KE SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ 

SPOLUPRÁCI PŘI PROJEKTU „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce“ ze dne 14. 6. 2016 reg. č. projektu: 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 mezi Svazem měst a obcí České republiky, se sídlem 5. 

května1640/64, 140 21 Praha 4, IČ: 63113074 a svazkem, ke kterému došlo 1. 4. 2020. 

  

VH bere na vědomí informace o probíhajícím Projektu Centra společných služeb. 

 

VH bere na vědomí informace z Toulavy o.p.s. 

 

VH bere na vědomí informace o farmářských trzích v roce 2020. 

 

VH bere na vědomí informace o akci Na kolem dětem Toulavou. 

 

VH bere na vědomí informace o zrušení akce Otvírání cyklistické sezony 2020. 

 

VH bere na vědomí informace o výjezdním zasedání. 

 

VH bere na vědomí informace o kalendáři na rok 2021. 

 

 

 

Ověřovatelé usnesení:  

 

 

 

                                                 ………………………….              ………………………… 

     Václav Hrubý        Hana Kolínová 

 

 

Zapsala: Tereza Kuchařová 


