Zápis
ze zasedání valné hromady DSO Svazek obcí CYKLOSTEZKY
konané v sídle Svazku na Obecním úřadě v Hoříně dne 30. 3. 2020
Přítomni: Jaroslav Vrba – starosta obce Hořín, Miroslav Hrdý - starosta obce Dolní
Beřkovice, Jiří Svačina – starosta obce Horní Počaply a 1. místopředseda Svazku
Hosté: Petr Fous – předseda Svazku, Danuše Smolová 2. místopředsedkyně Svazku, Ing.
Pelák člen předsednictva Svazku a Ing. Vladimír Moravec
Zahájení provedl v 9.00 hod. předseda Svazku obcí CYKLOSTEZKY pan Petr Fous.
Konstatoval, že zasedání valné hromady bylo řádně svoláno, Oznámení o konání valné
hromady DSO zveřejněno na webu Svazku a úředních deskách všech sdružených obcí s tím,
že program zasedání obdrželi všichni a včas. Dle prezenční listiny jsou přítomni zástupci
všech tří členských obcí Svazku obcí CYKLOSTEZKY na této valné hromadě a valná
hromada je usnášení schopná.
Přednesl návrh programu jednání valné hromady s tím, že se původní bod programu č 4)
rozdělí na dva samostatné body.
Program jednání
Zahájení, schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení rozpočtu Svazku na rok 2020
Projednání účetní závěrky 2019
Projednání závěrečného účtu DSO za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Svazku za rok 2019
6) Volba Předsednictva Svazku
7) Volba Dozorčí rady Svazku
8) Diskuze
9) Unesení
10) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)

Usnesení č. 1)
Valná hromada schvaluje takto upravený program dnešního zasedání.
Přítomni:

členové 3

Pro: 3 hlasy

Proti: 0

2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Jako ověřovatele zápisu navrhl Jiřího Svačinu a Petra Fouse
Zapisovatelem Danuši Smolovou.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2)
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Svačinu a Petra Fouse, zapisovatelkou
Danuši Smolovou.
Přítomni:

členové 3

Pro: 3 hlasy

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Návrh rozpočtu na rok 2020
Předsedající přednesl návrh rozpočtu Svazku tak, jak byl zveřejněn na webu Svazku
i na úředních deskách členských obcí Svazku po dobu 15ti dnů.
Příjmy rozpočtu tvoří příspěvky členských obcí Svazku a jsou rozpočtovány ve výši 280000,- Kč. Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 626000,-- Kč. Tvoří je především výdaje na opravy
povrchů a udržování cyklostezky v navrhované výši 500 tis. Kč, dále náklady na pojištění
stavby, služby a vedení účetnictví svazku. Schodek bude uhrazen z přebytku hospodaření
Svazku za předchozí období.
Usnesení č. 3)
Valná hromada schvaluje rozpočet Svazku obcí CYKLOSTEZKY na rok 2020 dle
zveřejněného písemného materiálu „Návrh rozpočtu DSO Svazek obcí CYKLOSTEZKY na
rok 2020“.
Přítomni:

členové

3

Pro: 2 hlasy

Proti: 0

Zdržel se: 1

4) Projednání účetní závěrky Svazku za rok 2019
Svazek v roce 2019 hospodařil:
Příjmy Kč

Výdaje Kč

Schválený rozpočet dne 29.3.2019

280.000,--

581.000,--

1. rozp. opatření dne 27.12.2019

280.000

269.000,--

Skutečnost

278.800,--

268.375,--

k 31.12.2019

Na straně výdajů došlo ke snížení rozpočtu o neuskutečněné opravy povrchů cyklostezky.
Plánovaný nákup nových odpočivadel v počtu 10 ks byl uskutečněn v září 2019.
Hospodaření Svazku bylo přezkoumáno odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského
kraje. Při dílčím přezkoumání dne 11.12.2019 a při celkovém přezkoumání hospodaření DSO
Svazku obcí CYKLOSTEZKY za rok 2019 dne 26.2.2020 nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.
Usnesení č. 4)
Valná hromada schvaluje účetní závěrku DSO Svazek obcí CYKLOSTEZKY za rok 2019
Přítomni:

členové

3

Pro: 3 hlasy

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Projednání závěrečného účtu Svazku za rok 2019 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2019
Zveřejnění kompletní dokumentace k Závěrečnému účtu za rok 2019 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019 bylo na úřední desce Svazku
(www.socyk.cz) od 13.3.2020 dosud a na úředních deskách jednotlivých obcí Svazku obcí
CYKLOSTEZKY takto: v Dolních Beřkovicích od 13.3.2020 – dosud (2 opomenuté přílohy
od 16.3.2020)., v Horních Počaplech od 13.3.2020. a v Hoříně od 13.3.2020 dosud.
Usnesení č. 5)
Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí CYKLOSTEZKY za rok 2019
Závěrečný účet DSO Svazku obcí CYKLOSTEZKY za rok 2019 včetně Zprávy o
přezkoumání hospodaření Svazku obcí CYKLOSTEZKY za rok 2019 a to bez výhrad.
Přítomni:

členové 3

Pro:

3

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Volba předsednictva Svazku obcí CYKLOSTEZKY
Dle Stanov Svazku se volí Předsednictvo Svazku na období čtyř roků. Funkční období
stávajícího předsednictva končí dnešním dnem, tj. 30.3.2020 a k tomuto dni je nutné
jmenovat předsednictvo nové.
Delegování do Předsednictva Svazku byli tito zástupci členských obcí
za obec Hořín
Ing. Jiří Pelák
za obec Horní Počaply:
Jiří Svačina
za obec Dolní Beřkovice
Miroslav Hrdý
Dle platných Stanov je Předsednictvo čtyřčlenné a proto byl dále navržen Petr Fous, který pro
Svazek jako předseda pracuje již od r. 2008.
Usnesení č. 6
Do Předsednictva Svazku obcí CYKLOSTEZKY na období čtyř let byli valnou hromadou
zvoleni:
Ing. Jiří Pelák, Jiří Svačina, Miroslav Hrdý a Petr Fous.
Přítomni:

členové 3

Pro:

3

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Pan Miroslav Hrdý abdikoval na funkci v Předsednictvu Svazku a navrhl, aby za obec
Dolní Beřkovice byla VH dovolena paní Danuše Smolová.
Usnesení č. 7
Do předsednictva Svazku obcí CYKLOSTEZKY byla za obec Dolní Beřkovice zvolena
Danuše Smolová
Přítomni:

členové 3

Pro:

3

Proti: 0

Zdržel se: 0

8) Volba dozorčí rady Svazku
Dle stanov Svazku je nutné jmenovat novou Dozorčí radu rovněž k datu 30.3.2020.
Zastupitelstva sdružených obcí delegovala do Dozorčí rady Svazku tyto zástupce:

za obec Hořín
za obec Horní Počaply
za obec Dolní Beřkovice

Ing. Jan Žižka
Ing. Vladimír Moravec
Miroslav Hrdý

Usnesení č. 8)
Do Dozorčí rady Svazku obcí CYKLOSTEZKY byli vanou hromadou zvoleni:
Ing. Jan Žižka, Ing. Vladimír Moravec a Miroslav Hrdý
Přítomni:

členové 3

Pro:

3

Proti: 0

Zdržel se: 0

9) Diskuze
Ing. Jiří Pelák
– navrhuje dál řešit pozici administrátora Svazku, návrh pracovní náplně předložil
bývalému Předsednictvu ve 12/2019.
Předsednictvo se návrhem zabývalo na svém zasedání v lednu 2020 s tím, že rozhodnutí
ponechá na nově zvoleném orgánu.
- věnovat se společně s obcí dořešení situace kolem přívozu, který má být znovu v provozu od
1.4.2020
Petr Fous
- informace o účasti na 4 kontrolním dni na stavbě komor v Hoříně
- v souvislosti s vytyčením hranic staveniště hrozí pojezd těžké techniky přes cyklostezku pod
starým mostem
Usnesení č. 9)
Valná hromada pověřuje Petra Fouse zajištěním a umístěním silničních zábran (2x) na
cyklostezku tak, aby se zabránilo jejímu poškození, ale aby cyklisté mohli i nadále tímto
úsekem projíždět.
Dále jej pověřuje odstraněním náletového topolu, jehož kořeny ohrožují podloží cyklostezky.
.
Přítomni:

členové 3

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ing. Vladimír Moravec
- upozorňuje na nutnost aktualizace stávajících Stanov, které v mnoha bodech neodpovídají
reálné skutečnosti
Bývalé Předsednictvo Svazku o tomto problému ví, dořešit by měly nově zvolené orgány
společně se starosty členských obcí. Reálný Návrh aktualizovaných stanov předložit do konce
roku 2020, pokud bude shoda, schválit ještě v r 2020 na VH Svazku
Danuše Smolová
- navrhuje, aby zajištění běžné údržby cyklostezky (sekání, prořezávky, úklid) i nadále zajistily
na svých úsecích jednotlivé obce. Svazkem by byly zadávány pouze práce mimořádné, které
by se převážně týkaly celé trasy cyklostezky (např. odorávky krajnic, chemické ošetření atd.).

Usnesení č. 10)
Valná hromada schvaluje návrh p. Smolové ohledně zajištění údržby cyklostezky v plném
rozsahu
Přítomni:
členové 3
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
- dále žádá valnou hromadu, aby Předsednictvo Svazku mohlo v průběhu roku provádět
rozpočtová opatření tak jako dosud
Usnesení č. 11)
Valná hromada pověřuje Předsednictvo Svazku k provádění rozpočtových opatření v průběhu
roku 2020 a to pouze v rozsahu schváleného rozpočtu.
Přítomni:

členové 3

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

9) Usnesení
Předsedající přednesl všechna usnesení z dnešní VH Svazku včetně usnesení přijatých
v diskuzi
Přítomni:

členové

3

Pro:

3

Proti: 0

Zdržel se: 0

10) Závěr
Předsedající vyzval nově zvolené členy Předsednictva a Dozorčí rady aby se co nejdříve sešli
a zvolili si své předsedy a místopředsedy. Zápisy ze zasedání předají elektronicky
p. Smolové.
Předsedající ukončil zasedání valné hromady v 10.45 hod.

Zapsala: D. Smolová

Ověřovatelé zápisu:

……………………………..
Petr Fous

…………………………………
Jiří Svačina

