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Usnesení č. 2/2021 

 
z  valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska, která se konala dne 24. září 2021  

v Nalžovicích na obecním úřadu v zasedací místnosti 

 

 
VH souhlasí s navrženým programem. 

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

 

VH souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: Jana Pšeničková – Nalžovice, Ing. Otakar 

Jeřicha – Dublovice. 

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

 

VH bere na vědomí kontrolu usnesení č. 1/2021 ze dne 28. 5. 2021 – úkoly splněny. 

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

 

VH bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31. 8. 2021, v příjmové části ve výši 2 381,25 tis. Kč, 

ve výdajové části ve výši 2 538,65 tis. Kč se schodkem rozpočtu ve výši 73,50 tis. Kč, stavem 

finančních prostředků na účtech a v pokladně ve výši 1 603 514,83 Kč.  

 

 

VH schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 v příjmové části navýšení v položkách: Toulava 

o.p.s. – analýza Orlické nádrže o 120,00 tis. Kč, dotace Strategické dokumenty – MPSV ČR o 

160,00 tis. Kč, dotace mzdy DSO – SKÚ o 250,00 tisk. Kč, celkem navýšení příjmové části o 

530,00 tis. Kč. Ve výdajové části navýšení v položkách: mzdové náklady kanceláře SOS o 

60,00 tis. Kč, Toulava o.p.s. – vklad zakladatele (spoluúčast na projektu Stezky do Prčice) o 

49,00 tisk. Kč, Krčínova cyklostezka – údržba o 40,00 tis. Kč, snížení v položkách: 

vyúčtování služeb – kancelář (elektro, voda) o – 10,00 tis. Kč, nájemné kanceláře o – 11,00 

tis. Kč, celkem navýšení výdajové části o 128 tis. Kč. 

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

 

VH ukládá kanceláři sdružení podat Závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu CSS – do 

konce listopadu 2021. 

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

 

VH bere na vědomí informace o ukončeném projektu Vytvoření strategických dokumentů pro 

obce svazku - reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014623 z operačního programu 

zaměstnanost – MPSV. 

 

VH bere na vědomí informace týkající se dopravní obslužnosti. 

 

 

VH ukládá předsedovi svazku Ing. J. Burianovi a T. Kuchařové uskutečnit jednání na IDSK 

se zástupcem ředitele pro ekonomiku / CFO Ing. A. Hoffmanem. 

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 
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VH ukládá kanceláři sdružení odeslat obcím tabulku rozpočtených nákladů na dopravní 

obslužnost na rok 2022.  

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

 

VH ukládá P. Štěpánkovi vyvolat jednání s radním pro dopravu  KÚ SK p. Boreckým – 

nesouhlas se zrušením železniční tratě Sedlčany – Olbramovice - za celý svazek obcí.  

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

 

VH souhlasí se zrušením Region Sedlčansko o.p.s. a ukládá kanceláři sdružení administrativní 

provedení. 

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

 

VH bere na vědomí informace o kalendáři na rok 2022 a souhlasí s cenou přefakturace pro 

obce ve výši 50 Kč/ks, doporučená částka prodeje 60 Kč/ks. 

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

 

VH bere na vědomí informace týkající se odpadového hospodářství. 

 

 

VH bere na vědomí informace týkající se cyklostezky Sedlčany Prčice (Krčínova 

cyklostezka). 

 

 

VH bere na vědomí informace týkající se činnosti turistické oblasti Toulava o.p.s. 

 

 

VH souhlasí se zpracováním Auditu Orlické přehrady prostřednictvím svazku za cenu 

uvedenou ve Smlouvě o dílo 120 000 Kč. 

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

 

VH schvaluje spoluúčast svazku na projektu Stezky do Prčice, I. etapa ve výši 49 000 Kč se 

splatností do konce roku 2021. 

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

 

VH bere na vědomí informace týkající se konání Farmářských trhů. 

 

 

VH bere na vědomí informace o pořádaném 3. ročníku charitativní cyklojízdy Na kole dětem 

Toulavou a souhlasí se zapojením svazku do 4. ročníku. 

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 
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VH bere na vědomí informace o fotografické knize Milana Dlouhého. 

 

VH bere na vědomí informace týkající se Programu 2021 – 2024 pro poskytování dotací na 

rozvoj obcí do 2 000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova. 

  

VH ukládá předsedovi svazku a kanceláři sdružení zajistit on-line schůzku se starostou 

Tomaszem Krancem z Powiat Wagrowiecki. 

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

VH ukládá Š. Barešové zjistit na KÚ SK, kde všude došlo ke změnám ve značení na 

cyklistických trasách.  

(PRO 14 hlasů, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0) 

 

 

Ověřovatelé usnesení:  

 

 

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

                                            Jana Pšeničková    Ing. Otakar Jeřicha 

                                           Nalžovice     Dublovice 

 

 

                          

Zapsala: Tereza Kuchařová 

 


