
Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska konaná 2. září 2022 od 9.00 hod. 

v Obecním domě v Petrovicích 
Zápis a usnesení č. 2/2022 

 

1. Přivítání – starosta obce Petrovice – Petr Štěpánek 

 

 

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

✓ doplnění programu o bod Pošta Partner 

✓ souhlas s programem 

✓ ověřovatelé zápisu 

US VH souhlasí s navrženým programem a doplněním bodu Pošta Partner.  

Pro: 17  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

US VH schvaluje jako ověřovatele zápisu: Jana Pšeničková, Jaroslav First 

Pro:17  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

3. Kontrola usnesení – Š. Barešová 

Kontrola US ze 13. 5. 2022. 

US VH bere na vědomí kontrolu US ze 13. 5. 2022 – úkoly splněny.  

 

 

4. Čerpání rozpočtu k 15. 8. 2022, Rozpočtová opatření č. 2, 3 – Š. Barešová 

 Seznámení starostů s čerpáním rozpočtu k 15. 8. 2022 a návrhem rozpočtového opatření č. 3.  

US VH bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu k 15. 8. 2022 v příjmové části ve výši 

1.473.738,37 Kč, ve výdajové části ve výši 1.922.866,68 Kč. Stav na bankovních účtech k 31. 

7. 2022 ve výši 1.505.303,51 Kč, stav pokladny ve výši 5.618,00 Kč.  

 

US VH bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022 schválené představenstvem, hlasováním 

Per rollam 11. 7. 2022, doplnění paragrafu 3725 ve výdajové části k projektu Kompostéry pro 

obce DSO ve výši 66.550,00 Kč.  

 

US VH svaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 v příjmové části paragraf 3349 navýšení o 

36.000,00 Kč, ve výdajové části paragraf 3349 navýšení o 16.000,00 Kč.  

Pro: 17  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

5. Dopravní obslužnost – standardizace – Ing. J. Burian 

✓ seznámení starostů s tabulkou cenové kalkulace pro DSO Sedlčansko 

✓ pokračování v modelu systému přepočtu ztrátovosti v dopravě - model solidárnosti 

✓ připravit jednání obcí Nalžovice, Křepenice, Kňovice, Sedlčany – linka 360 

✓ připravit jednání obcí Petrovice, Nechvalice, Počepice, Vysoký Chlumec, Sedlčany, 

Kňovice, Nalžovice, Křepenice - linka 450 - požádat o vyhodnocení vytíženosti spoje 

za 3 měsíce (červenec, srpen, září), dle úseků mezi jednotlivými obcemi 



✓ vyvolat jednání týkající se vlakové dopravy – Sedlčany, Kosova Hora, Štětkovice, 

Olbramovice – zrušení ranního školního spoje 

✓ linka 419 – Klučenice, Milešov, Solenice – zachovat v uvedeném rozsahu 

✓ linka 549 – Sedlčany, Vysoký Chlumec, Petrovice, Vysoký Chlumec, Krásná Hora, 

Milešov, Klučenice – zachovat v uvedeném rozsahu 

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

 

US VH schvaluje pokračování modelu solidárnosti v přepočtu ztrátovosti v dopravní 

obslužnosti DSO Sedlčansko.  

Pro: 16  Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

US VH pověřuje Ing. J. Buriana projednat s jednotlivými obcemi ztrátovost na linkách 

obsluhující region Sedlčanska v dopravní obslužnosti – dle potřeb obcí. 

Pro:17  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

6. Malířský seminář 2022 v Luneburgu (německo) – Š. Barešová 

✓ 6. ročník, kterého se účastní děti ze Sedlčanska – termín 5. -9. 10. 2022 

✓ vše v gesci ZUŠ Sedlčany 

✓ celkové náklady 25.000,- Kč (doprava) 

✓ 10.000 Kč žádost Patronát Sedlčansko, 15.000 Kč vlastní náklady (od obcí) 

✓ žádost o finanční příspěvek od jednotlivých obcí – ZUŠ osloví napřímo dotčené obce 

✓ účast dětí (věk 13-18) z obce Kosova Hora (2 – 5.000 Kč), Sedlčany (3 – 7.500 Kč), 

Kňovice (1 – 2.500 Kč) 

US VH bere na vědomí informace týkající se dalšího ročníku malířského semináře. 

 

 

7. Stolní kalendář na rok 2023 -  pohledy z výšky – Š. Barešová 

✓ foto Jiří Jiroušek, pohledy z výšky 

✓ 3.000 ks 

✓ celkové náklady (tisk, grafika, foto) 165.631,60 Kč včetně DPH (55,21/ks) 

✓ návrh na přefakturaci 56 Kč/obec 

✓ návrh prodejní ceny 70 Kč (kvůli DPH) 

✓ téma a fotograf na rok 2024 (voda v krajině Jiroušek, Zemánek život na vsi, Krejčí, co 

fotí pro Sedlčany…….) 

US VH schvaluje cenu za přefakturaci stolní kalendář pro obce na rok 2023 ve výši 56 Kč/ks 

a prodejní cenu ve výši 70 Kč/ks. 

Pro: 17  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

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

✓ vypořádán poslední pozemek pod cyklostezkou (podmínka pro podání ZVA SFDI) 

✓ v následujícím týdnu podáno na SFDI ZVA 

✓ po schválení ZVA SFDI bude podáno ZVP na SK 

✓ probíhá pravidelná údržba 

✓ po přívalových deštích velké poškození na cyklostezce, řešíme s BES s.r.o. 

✓ bude svolána schůzka obcí, kterých se týká cyklostezka – fond oprav 



✓ jednání na SK k nové cyklokoncepci a zařazení prostředků na možné opravy 

US VH bere na vědomí informace týkající se cyklostezky. 

 

US VH schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění cyklostezky Sedlčany – Prčice 

(Krčínova cyklostezka), pověřuje předsedu svazku podpisem smlouvy. 

Pro: 17  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

9. Pošta Partner – V. Hrubý 

✓ 1. 8. 2022 problém s doručováním zásilek (dopisy, balíky) – Svatý Jan 

✓ M. Jeřábková – problém s Českou poštou 

 

US VH ukládá starostům obcí dodat písemně do kanceláře sdružení své stížnosti a připomínky 

k fungování České pošty (do 9. 9. 2022) a následně kancelář vše zpracuje a dopis odešle na 

Českou poštu. 

 

 

10. Různé: 

 

✓ Čestmír Sosnovec - projevil zájem o sdílení praxe pro budování čističky odpadních vod, 

možnost uspořádání schůzky, případně externí zkušenosti v gesci DSO. 

✓ Toulava – pracujeme na přípravě Stezky Lužnice na recertifikaci LQT, pracujeme na 

Stezkách do Prčice, jednání s SK o nových dotačních podmínkách, 4. ročník 

ToulavaFESTU v Milevsku, nové video ke Stezkám do Prčice atd. – na další VH Power 

point prezentace produktového manažera – představení i pro nové starosty. 

✓ Farmářské trhy v Sedlčanech – 17. 9. a 10. 12. – nově účtováno za el. energie cca 2.500 

Kč, zvážení do příštího roku, zda budeme pořádat. 

✓ Projekt kompostéry – je v přípravě – fa. EPRON Consulting s.r.o., starostové dodávali 

požadované podklady pro zpracování Analýzy. 

✓ Nové webové stránky ve spolupráci s fa. Galileo Corporation s.r.o. se finalizují – 

naplňování obsahu, odladění nedostatků. 

 

 

11. Diskuse: 

✓ Ing. J. Burian poděkování všem starostům, kteří již nebudou v dalším volebním období 

pokračovat, za skvělou spolupráci s DSO – předání Děkovného listu. 

 

 

Zapsala: Štěpánka Barešová 

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení: 

 

 

 

……………………………………….  …………………………………………

  


