
Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska konaná 17. prosince 2021 od 9.00 

hod. v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech 
 

1. Přivítání 

Předseda svazku Ing. Jiří Burian 

 

2. Zahájení – Ing. J. Burian, předseda svazku 

 ověřovatelé zápisu 

 souhlas s programem 

 

US VH souhlasí s navrženým programem. 

Pro: 17  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

US VH schvaluje jako ověřovatele zápisu: Jiří Hejhal, Jiří Svatek. 

Pro:17  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3. Kontrola usnesení – Š. Barešová 

Kontrolu US č. 2/2021. 

 

US VH bere na vědomí kontrolu US č. 2/2021 – úkoly splněny.  

Pro: 17  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Čerpání rozpočtu k 30. 11.  2021, rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 – Š. Barešová 

Š. Barešová seznámila starosty s čerpáním rozpočtu k 30. 11. 2021, včetně rozpočtových 

opatření číslo 4, 5. Rozpočtové opatření číslo 4 bylo schváleno představenstvem svazku 19. 11. 

2021, hlasováním per rollam.  

 

US VH bere na vědomí čerpání rozpočtu k 30. 11. 2021, v příjmové části ve výši 3.963.600 

Kč, ve výdajové části ve výši 3.865.000 Kč s přebytkem rozpočtu ve výši 1.500 Kč, stavem 

finančních prostředků na účtech a v pokladně ve výši 1.869.270,87 Kč.  

Pro: 17  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

US VH bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4, schválené představenstvem svazku 19. 11. 

2021 hlasováním per rollam. Navýšení příjmové položky dofinancování Krčínovy cyklostezky 

o 59.000 Kč, navýšení výdajové položky Krčínova cyklostezka - údržba o 59.000 Kč.  

Pro: 17  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

US VH schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v příjmové části navýšení položky příjmy za služby 

kanceláře CSS o 75.000 Kč.  

Pro: 17  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

5. Příspěvek obcí na rok 2022 – Š. Barešová 

Projednání výše příspěvku za města a obce na rok 2022 – návrh, tak jako v předchozích letech 

ve výši 50 Kč/obyvatel, se splatností do 31. 1. 2022 na účet svazku. Starostové písemně sdělí 

do kanceláře SOS do 15. 1. 2022 počet obyvatel k 31. 12. 2021.  



US VH schvaluje příspěvek na rok 2022 ve výši 50 Kč/osoba. 

Pro: 17  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

US VH ukládá starostům písemně nahlásit, do kanceláře sdružení, počty obyvatel k 31. 12. 

2021 a to do 15. 1. 2022. 

Pro: 17  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2022 – Š. Barešová 

Š. Barešová seznámila starosty s jednotlivými příjmovými a výdajovými položkami 

navrhovaného rozpočtu na rok 2022. Příjmy ve výši 3.500.000 Kč, výdaje ve výši 4.110.000 

Kč s předpokládaným schodem ve výši 610.000 Kč, který bude hrazen z finančních prostředků 

na bankovních účtech. Rozpočet je navržen tříděný na paragrafy. 

 

US VH schvaluje rozpočet na rok 2022 v příjmové části ve výši 3.500.000 Kč, ve výdajové 

části ve výši 4.110.00 Kč s předpokládaným schodkem ve výši 610.000  Kč, který bude hrazen 

z finančních prostředků na bankovních účtech.  Rozpočet je schválen tříděný na paragrafy.  

Pro: 17  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

7. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 – 2025 – Š. Barešová 

Š. Barešová seznámila starosty s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 – 2025 

a to v roce: 

2023 v příjmové části ve výši 3.007.000 Kč, ve výdajové části ve výši 2.870.000 Kč 

2024 v příjmové části ve výši 2.962.000 Kč, ve výdajové části ve výši 2.870.000 Kč 

2025 v příjmové části ve výši 2.962.000 Kč, ve výdajové části ve výši 2.870.000 Kč 

 

US VH schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 – 2025 a to v roce:  

2023 v příjmové části ve výši 3.007.000 Kč, ve výdajové části ve výši 2.870.000 Kč 

2024 v příjmové části ve výši 2.962.000 Kč, ve výdajové části ve výši 2.870.000 Kč 

2025 v příjmové části ve výši 2.962.000 Kč, ve výdajové části ve výši 2.870.000 Kč 

Pro: 17  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

8. Plán inventur pro rok 2021, odpisový plán pro rok 2022 – T. Kuchařová 

Předložení plánu inventur pro rok 2021, návrh členů inventarizační komise:  

předseda komise – Štěpánka Barešová 

člen komise – Jana Pšeničková 

člen komise – Tereza Kuchařová 

Inventura započne 3. 1. 2022. 

 

US VH schvaluje navržený plán inventur na rok 2021, schvaluje inventarizační komisi ve 

složení: předseda Štěpánka Barešová, člen Jana Pšeničková, člen Tereza Kuchařová. 

 

Předložení odpisového plánu na rok 2022 – odpisy budou prováděny dle platných směrnic a to 

měsíčně, rovnoměrně.  

Pro: 17  Proti: 0 Zdržel se: 0 



 

US VH schvaluje odpisový plán na rok 2022. 

Pro: 19  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

9. Dopravní obslužnost – Š. Barešová, Ing. J. Burian, T. Kuchařová 

    host Ing. Andrej Hoffman, zástupce ředitele pro ekonomiku a Matěj Sobota projektant  

    autobusových linek - IDSK 

 přivítání hostů 

 krátká rekapitulace 

 2 pracovní schůzky – Sedlčany 22. 10. 2021, Praha 25. 11. 2021 

 železniční trat Sedlčany – Olbramovice – zůstává zachována 

 integrace dopravy ve Středočeském kraji 

 zavedení nových standardů dopravní obslužnosti a nové metodiky výpočtu podílu 

obcí/DSO na dopravní obslužnosti, s platností od 1. 1. 2022 (minimální dopravní 

obslužnost – hradí kraj, rozšířená dopravní obslužnost – hradí kraj a obce, nadstandardní 

dopravní obslužnost – hradí obec) 

 zachování soudržnosti obcí v přepočtu dopravní obslužnosti, tak jako v předchozích 

letech 

 návrh Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se Středočeským 

krajem zastoupeným Integrovanou dopravou Středočeského kraje a Sdružením obcí 

Sedlčanska na rok 2022 od 1. 1. pro spoj S 98 (vlak) – ostatní doplatkové linky odloženy 

až od 12. 6. 2022 (zálohy placeny k 15. 1. ve výši 331.000 Kč, 15. 4. ve výši 331.000 

Kč), s podpisem Smlouvy počkat po schválení Radou Středočeského kraje 

 požádání o uskutečnění profilového průzkumu u všech doplácených linek 

z autobusového nádraží v Sedlčanech o víkendovém provozu – jaro 2022 – odeslána 

žádost na IDSK panu Drobnému 

 Arriva – návrh Dodatku č. 14 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní 

linkové osobní dopravě ze dne 22. 12. 2008 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o 

silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, a podle § 161 zákona č. 500/2004, 

správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Cena dopravního výkonu pro rok 2022 

od 1. 1. 2022 za 1km činí 46,04 Kč (rok 2021 42,56 Kč – navýšení o 3,48 Kč). 

Dodatek by měl být uzavřen pouze do 11. 6. 2022. 

 

US VH bere na vědomí informace týkající se standardizace dopravní obslužnosti prezentované 

IDSK Ing. Andreem Hoffmanem.  

Pro: 19  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

US VH schvaluje a zároveň pověřuje předsedu svazku Ing. J. Buriana podpisem Dodatku č. 

14 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě ze dne 22. 12. 

2008 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, 

a podle § 161 zákona č. 500/2004, správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Cena 

dopravního výkonu pro rok 2022 od 1. 1. 2022 do 11. 6. 2022 za 1km činí 46,04 Kč. 

Pro: 19  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 



US VH schvaluje a zároveň pověřuje předsedu svazku Ing. J. Buriana podpisem Smlouvy o 

zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti mezi Středočeským krajem, zastoupeným 

Integrovanou dopravou Středočeského kraje, p. o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha Karlín, IČ: 

05792291 a Sdružením obcí Sedlčanska, nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany, 

IČ:61904040, na úhradu ztrátovosti železniční dopravy (spoj S 98) od 1. 1. 2022. 

Pro: 19  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

US VH ukládá Ing. J. Burianovi projednat s jednotlivými obcemi ztrátovost na linkách 

obsluhující region Sedlčanska, nejpozději do 31. 3. 2022. 

Pro: 19  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

10. Různé: 

 

Odpadové hospodářství – Mgr. Č. Sosnovec – starosta Nedrahovice 

 zpracovány informace o odpadech za SOS 

 power point prezentace, novelizace vyhlášek, neustálé zdražování 

 pokud zůstane poplatek na hlavu, lidé nemají motivaci třídit 

 

Zastaralé webové stránky SOS – návrh na modernizaci. 

 

US VH bere na vědomí informace týkající se odpadového hospodářství. 

Pro: 19  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Cyklostezka Sedlčany – Prčice (Krčínova cyklostezka) – Š. Barešová 

 SFDI požádáno o prodloužení termínu ZVA z 31. 12 2021 – schváleno do 30. 4. 2022 

z důvodu majetkového vypořádání pozemků pod cyklostezkou (dokončeno Kosova 

Hora, Nedrahovice, Sedlec-Prčice, v řešení Sedlčany, Jesenice) 

 náklady uhrazené SOS za rok 2021 – 308.717,20 Kč z toho investice ve výši 163.792,50 

Kč, údržba 144.924,70 Kč 

 stále neprovedena oprava podemleté části cyklostezky u Prčice, urgence p. Poustka 

BES, s.r.o. 

 

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

cyklostezka). 

Pro: 19  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

TOULAVA, o.p.s. – Š. Barešová 

 velký prodej v eshopu – zrušení Adventních trhů 

 podpora z obcí v nákupu dárkových balíčků  

 nominace zástupce zakladatele do SR a DR na další 3 roky, konec mandátu 22. 1. 2022 

– Mirka Jeřábková 

 jednání zakladatelů se uskuteční 18. 1. 2022 dle epidemiologické situace bude upřesněn 

způsob jednání 

 podrobnější informace na VH v únoru – plán aktivit, žádosti o dotace atd. 



 

US VH bere na vědomí informace z turistické oblasti Toulava. 

Pro: 19  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

US VH nominuje Miroslavu Jeřábkovou, za zakladatele Sdružení obcí Sedlčanska, do SR 

TOULAVA, o.p.s. na období 2022 – 2024. 

Pro: 19  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Dopis Meditera – Ing. J. Burian 

 informace o dopise oslovujícím neočkované pacienty z rizikové skupiny nad 65 let 

věku, možnost mobilního očkovacího centra pro obce 

 

 

Rozšíření D4 na 3 pruhy – P. Halada 

 podrobnější informace 

 město Dobříš – dopis na ŘSD ČR– žádost o rozšíření D4 na 3 pruhy od Lahovic na 

Jíloviště – v ranních hodinách stojí doprava 

 DSO Příbram – dopis na ŘSD ČR – žádost o zřízení jízdního pruhu pro autobusy 

 

US VH podporuje zájem o rozšíření D4 v úseku Lahovice – Mníšek. Úkol pro kancelář - poslat 

na vedení ŘSD ČR. 

Pro: 19  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

SMO – nominace člena Výboru DSO 

 schválena změna stanov SMO umožňující vznik nového orgánu Svazu – Výbor DSO 

 nově místo ve vedení Svazu, představitel Výboru bude prezentovat požadavky a 

stanoviska obcí 

 možnost nominace při splnění 50% obcí svazku je členy SMO 

 členem Výboru se může stát člen zastupitelstva členské obce DSO, který byl 

nominován svazkem a zároveň je členem zastupitelstva obce, která je členem SMO 

 možnost přizvání manažerů DSO jako hostů, bez možnosti hlasovacího práva 

 

US VH nominuje jako člena Výboru DSO při SMO Mgr. Č. Sosnovce, starostu obce 

Nedrahovice a jako nehlasujícího hosta tajemníka svazku Š. Barešovou.  

Pro: 19  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Přeshraniční spolupráce s Powiat Wagrowiecki – Š. Barešová 

 dopis od starosty Tomasze Krance – v listopadu proběhlo online setkání, kde se 

projednaly plány a úkoly do budoucna, co covid dovolí? 

 

 

RSK Venkov pro území Středočeského kraje 

 program podpory malých prodejen na venkově „OBCHUDEK 2021+ 

 alokace výzvy 39 mil. Kč pro kraje mimo území Hl. města Prahy 

 maximální dotace pro kraj 3 mil. Kč 



 prodejna v obci do 1.000 obyvatel (nemáme místní části) 

 1 maloobchodní prodejna max. 100.000 Kč (10 měsíců/ á 10.000 Kč) 

 program 2021 – 2025 

 2021 výzva již ukončena 

 zajímavá prezentace Daniel Sixta – výroba automatů pro prodej farmářských produktů 

 nebylo podpořeno Středočeským krajem – obchůdky nemohou žádat (prostřednictvím 

kraje) 

 

Zapsala: Štěpánka Barešová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení: 

 

 

 

 

……………………………………….  ………………………………………… 

Jiří Hejhal, starosta Nechvalice   Jiří Svatek, starosta Vysoký Chlumec 

 

 

 

 

 

 


