
Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska konaná 13. května 2022  

od 9.00 hod. ve Štětkovicích v restauraci u Jiráčků 

Zápis a usnesení č. 1/2022 

 

1. Přivítání - místostarosta obce Štětkovice Karel Fiksl 
 

 

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

 souhlas s programem 

 ověřovatelé zápisu 

 

US VH souhlasí s navrženým programem. 

Pro: 16  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

US VH schvaluje jako ověřovatele zápisu: Karel Fiksl, Jaroslav Mašek 

Pro:16  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 

3. Kontrola usnesení – Š. Barešová 

Kontrola US ze 17. 12. 2021. 

 

US VH bere na vědomí kontrolu US ze 17. 12. 2022 – úkoly splněny.  

Trvá úkol pro Ing. J. Buriana projednat s jednotlivými obcemi ztrátovost na linkách obsluhující 

region Sedlčanska, nejpozději do 12. 6. 2022. 

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 

4. Výsledky hospodaření za rok 2021 – Š. Barešová 

 Seznámení starostů s výsledky hospodaření za rok 2021. 

 

US VH schvaluje výsledky hospodaření svazku za rok 2021, v příjmové části ve výši 4 247 000 

Kč, ve výdajové části ve výši 4 245 500 Kč, s přebytkem rozpočtu ve výši 1 500 Kč.  

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 

5. Účetní závěrka, závěrečný účet 2021 – T. Kuchařová 

Seznámení starostů s účetní závěrkou, závěrečným účtem, inventarizační správou a údaji o 

dalších finančních operacích. Starostové obdrželi Výkaz FIN 2-12, Rozvahu, Výkaz zisku a 

ztrát včetně příloh. 

 

US VH schvaluje účetní závěrku svazku za rok 2021 k 31. 12. 2021 a to bez výhrad. 

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

US VH souhlasí s celoročním hospodařením svazku a schvaluje Závěrečný účet svazku za rok 

2021. 

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 



6. Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2021 – T. Kuchařová 

Seznámení starostů se Zprávou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

svazku za rok 2021. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků: Vynaložené prostředky § 221 – 

ostatní záležitosti pozemních komunikací ve výši 30 644 Kč, doklad o úhradě výdaje – výpis 

z banky ze dne 12. 5. 2021, převýšily finanční prostředky schváleného rozpočtu k datu úhrady 

tohoto výdaje o 29 264 Kč. Toto překročení bylo narovnáno až rozpočtovým opatřením č. 2 

schváleným valnou hromadou Sdružení obcí Sedlčanska dne 28. 5. 2021. 

 

US VH bere na vědomí Závěrečnou zprávou auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

svazku za rok 2021 s vyjádřením ve znění: Při přezkoumání hospodaření Sdružení obcí 

Sedlčanska za rok 2021 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 

podle § 10 odst. 3. písmene c).  

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 

7. Čerpání rozpočtu k 30. 4.  2022, rozpočtové opatření č. 1  – Š. Barešová, T. Kuchařová 

Seznámení starostů s čerpáním rozpočtu k 30. 4. 2022, včetně rozpočtového opatření číslo 1. 

 

US VH bere na vědomí čerpání rozpočtu k 30. 4. 2022, v příjmové části ve výši 1 241 497,23 

Kč, ve výdajové části ve výši 764 970,76 Kč s přebytkem ve výši 476 526,47 Kč, stavem 

finančních prostředků na účtech a v pokladně ve výši 2 531 622,84 Kč.  

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

US VH schvaluje rozpočtové opatření č. 1, snížení příjmů a výdajů v paragrafu 2292 o 

1 015 000 Kč, doplnění rozpočtu o paragraf 2295 v příjmové i výdajové části – navýšení  o 

1 015 000 Kč, doplnění rozpočtu v příjmové části o paragraf  2144 - navýšení o 10 000 Kč, 

navýšení výdajů v paragrafu 3429 o 10 000 Kč.  

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 

8. Dopravní obslužnost – Ing. J. Burian 

Aktuální informace v oblasti dopravní obslužnosti – integrace veřejné linkové autobusové a 

železniční dopravy, tři tipy: minimální dopravní obslužnost 100% hradí kraj, rozšířená dopravní 

obslužnost hradí kraj + obce, dodatečná dopravní obslužnost – 100% hradí obce, podepsání 

Smlouvy s IDSK, jízdní řády, plánované setkání starostů k aktuálním jízdním řádům, nastavení 

systému přepočtu ztrátovosti v dopravě – model solidárnosti. 

 

US VH bere na vědomí aktuální informace týkající se dopravní obslužnosti. 

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 

9. Projekt DSO – pořízení kompostérů pro obce – Š. Barešová 

 Operační program životní prostředí – předcházení vzniku odpadů 

 výzva by měla být vypsána v červenci, ale na konec bude až v září/říjnu – 85% dotace, 

15 % vl. zdroje obcí 

 žádost bude podána prostřednictvím firmy EPRON – Consulting, s.r.o., firma zajistí 

zpracování, podání žádosti, zpracování analýzy potenciálu odpadů, VŘ na dodavatele, 



zprávy o realizaci projektu, závěrečnou zprávu a následné monitorovací zprávy v době 

udržitelnosti projektu 

 žadatelem o dotaci bude SOS 

 zapojeno 11 obcí – Kamýk nad Vlt., Nalžovice, Nedrahovice, Nechvalice, Počepice, 

Prosenická Lhota, Sedlec-Prčice, Svatý Jan, Radíč, Osečany a obec mimo SOS 

Křečovice (partnerská obec pro projekt) 

  

 

US VH bere na vědomí informace týkající se projektu pořízení kompostérů pro obce svazku. 

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

US VH pověřuje předsedu svazku Ing. J. Burianovi podpisem Příkazní smlouvu se společností 

EPRON – Consulting, s.r.o.  

 

US VH ukládá starostům obcí, zapojených do tohoto projektu, projednat ve svých 

zastupitelstvech zapojení do projektu kompostérů a garantování spoluúčasti obce na projektu – 

usnesení dodat do 30. 6. 2022.  

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 

10. Webové stránky SOS – Š. Barešová 

Zahájeny přípravné práce na novém webu svazku www.sedlcansko.cz ve spolupráci s firmou 

Galileo Corporation s.r.o. Web bude připraven bezplatně. Nad rámec základního nastavení 

navrhujeme dokoupit modul na převádění informací na FB – hodnota do 10 tis. Kč. Zobrazování 

na mobilních telefon. 

 

US VH bere na vědomí informace o tvorbě nového webu svazku. 

US VH schvaluje dokoupení modulu pro FB v hodnotě do 10 tis. Kč. 

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 

11. Strategie Sdružení obcí Sedlčanska – Š. Barešová 

 první strategie - PSER zpracován v roce 1998 – Ing. arch. Jan Přikryl 

 první aktualizace v roce 2008 

 další strategie zpracována v rámci projektu MOS s platností do roku 2024 

 v roce 2023 zahájení prací na nové strategii – zpracujeme sami 

 možnost získání dotačních prostředků na zpracování strategie (bude-li něco vypsáno) 

 

US VH bere na vědomí informace o zpracování nové strategie svazku. 

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 

12. Vymezení kompetencí mezi DSO a MAS – Ing. J. Burian, Š. Barešová 

 Výbor SMO uložil na svém prvním jednání zpracovat odpovědi na otázky týkající se 

vymezení kompetencí mezi DSO a MAS 

 z důvodu férovosti jsme oslovili MAS Sedlčansko, jehož jsme zakladatelé o společné 

jednání – proběhlo 19. dubna 2022 

 návrh kompetencí DSO byl odhlasován představenstvem hlasováním per rollam 

http://www.sedlcansko.cz/


 dotazník a odsouhlasená tabulka DSO a MAS s kompetencemi byla v daném termínu 

odeslána na SMO 

 

 

Kompetence Sdružení obcí Sedlčanska (DSO) Kompetence MAS Sedlčansko, o.p.s. 

výkon veřejné správy (samostatná a případně i 

přenesená působnost) 

komunitní rozvoj na základě schválené strategie 

SCLLD  

poskytování služeb obcím na základě jejich 

poptávky např. GDPR, výběrová řízení atd. zpracování strategie SCLLD 

administrativní podpora obcí spolupráce s podnikateli 

poradenství obcím, řešení společné problematiky, 

společné nákupy, zprostředkování výměny 

zkušeností mezi obcemi 

vypisování a administrace výzev pro uznatelné 

žadatele v rámci vyhlašovaných výzev MAS, 

dotační poradenství pro žadatele 

dopravní obslužnost, veřejná doprava školství, vzdělávání ve školství, MAP, Šablony 

odpadové hospodářství poskytování a zajišťování sociálních služeb 

dotace pro obce (zpracování žádosti, zúřadování 

žádosti, závěrečná zpráva) 

intervence v území v oblasti ochrany klimatu, boje 

se suchem 

dotace za svazek obcí (zapojeno více obcí svazku - 

zpracování žádosti, zúřadování žádosti, závěrečná 

zpráva) 

intervence v území v oblasti energetických úspor, 

alternativních zdrojů energie, komunitní energetika 

atd.  

zpracování strategických dokumentů pro obce, pro 

svazek obcí, pro externí žadatele životní prostředí 

sdílený úředník pro více obcí sociální politika 

cestovní ruch v gesci DMO, možná spolupráce na 

základě oslovení a dohody s DMO 

cestovní ruch v gesci DMO, možná spolupráce na 

základě oslovení a dohody s DMO 

Šablony pro ZŠ pouze stávající školy pořádání kulturních a společenských akcí 

vzdělávání starostů a zastupitelů (dohoda s MAS, 

aby nedocházelo k dablování aktivit) 

vzdělávání v území (dohoda s DSO, aby 

nedocházelo k dablování aktivit) 

zastupování obcí při jednáních např. SMO, kraj atd.  
pořádání kulturních a společenských akcí  

 

US VH bere na vědomí informace týkající se vymezení kompetencí mezi DSO a MAS na 

Sedlčansku.  

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 

13. Různé: 

 

Krčínova cyklostezka – Š. Barešová 

 podána žádost o druhé prodloužení termínu na podání ZVA na SFDI – 2 pozemky ještě 

nezapsány na katastru 

 organizační schůzka k údržbě cyklostezky s TS Sedlčany a starosty dotčených obcí 

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

cyklostezka). 

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 



TOULAVA, o.p.s. – Š. Barešová 

 proběhla první SR v novém volebním období 2022-2025, tzn. i v novém složení SR a 

DR  

 práce na stezce Lužnice 

 přípravné práce na stezkách do Prčice, první schůzka na městě Sedlec-Prčice 

 proběhla jarní schůzka se zástupci IC 

 připravuje se velké setkání partnerů 

 připravuje se schůzka k Orlické přehradě 

 atd. 

 návrh – na příští VH pozvat projektového manažera Jana Sochora – podrobnější 

informace v samostatném bodě 

US VH bere na vědomí informace z turistické oblasti Toulava a souhlasí s přizváním Jana 

Sochora na další VH. 

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Na kole dětem Toulavou – Š. Barešová 

 4. ročník charitativní cyklojízdy pro onkologicky nemocné děti – 25. června 2022 

 start v 9.30 hod. z votického náměstí 

 zastávky v Sedlčanech 11.20 h., Počepicích u Radešínka 12.40 h., Petrovicích 13.40 h., 

Sedlci-Prčici 15.20 h. 

 spolupráce s městem Sedlčany  

US VH bere na vědomí informace týkající se připravované akce Na kole dětem Toulavou. 

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

15. ročník otvírání cyklistické sezóny na Sedlčansku aneb „Vzhůru do pedálů“ 

 29. května 2022 (neděle), start mezi 13 až 14 h z náměstí v Sedlčanech 

 2 okruhy (20 a 40 km) 

 cíl na tenisových kurtech v Sedlčanech 

 živá hudba, občerstvení 

 reklamní partnerství ČEZ v hodnotě 10 tis. Kč 

US VH bere na vědomí informace o přípravě a pořádání 15. ročníku otvírání cyklistické 

sezóny na Sedlčansku aneb „Vzhůru do pedálů“. 

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Dotace pro DSO od Středočeského kraje – Š. Barešová 

 vypsán Program 2022 na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti 

strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje  

 možnost žádat o 300 000 Kč, 50% dotace, 50% spoluúčast 

 podávání žádostí od 16. 5. 2022 do 3. 6. 2022 

 způsobilými náklady jsou mzdy a odvody na soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců 

 podmínka 1 přepočtený pracovní úvazek, z toho alespoň jeden úvazek v minimální 

velikosti 0,5 

US VH ukládá kanceláři svazku zpracovat a podat žádost o dotaci do Programu 2022 na 

podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků 

obcí Středočeského kraje ve stanoveném termínu. 

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 



Žádost o rozšíření nebytových prostor svazku 

 uvolněná kancelář velikosti 25,70 m2 na stejném patře, jako je současná kancelář 

 vlastník Město Sedlčany 

 zasedací místnost svazku 

 hrazeny pouze náklady spojené se spotřebou vody, elektriky a svozu odpadu 

 schvaluje Rada města Sedlčany 

US VH schvaluje rozšíření nebytových prostor svazku v ulici Kpt. Jaroše 482 v Sedlčanech. 

Pro: 17  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Malířský seminář v roce 2022 – Š. Barešová 

 proběhne v Německu v Lunenburgu 

 5. – 9. října 2022 

 organizačně zajišťuje ZUŠ Sedlčany – p. ředitelka Vladimíra Křenková 

 možnost příspěvků obcí na dopravu žáků (dle vybraných žáků) 
 

 

Výjezdní zasedání – Š. Barešová 

 září – Modré vinařství 8. – 9. září nebo 15. – 16. září 

 červen jednodenní setkání v Nalžovicích 
 

 

Pochod Praha – Prčice 2022 – Š. Barešová 

 21. května 2022 

 omezení cyklistů od 10 h do 20 h v úseku Mezné – Prčice 

 doplňkové cedule, zakrytí cykloznaček 

 zajistí kancelář sdružení ve spolupráci s pořadatelem pochodu p. Karlovským  
 

 

14. Diskuse 

 

Čestmír Sosnovec – létající úředník  

 dle dohody půjde v případě za DSO ne MAS 

 např. FB, instagram 

 návrhy na to, kde pomoci 
 

 

15. Závěr 

 

 

Zapsala: Štěpánka Barešová 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení: 

 

 

……………………………………….  ………………………………………… 

     

             Jaroslav Mašek           Karel Fiksl 



 


