Zápis ze zasedání valné hromady DSO Svazek obcí CYKLOSTEZKY
konané v sídle Svazku dne 24. června 2019 na Obecním úřadě v Hoříně
Přítomni : Jaroslav Vrba – starosta obce Hořín, Miroslav Hrdý – starosta obce Dolní
Beřkovice, Jiří Svačina – starosta obce Horní Počaply
Hosté: Petr Fous – předseda předsednictva Svazku, Danuše Smolová 2. místopředsedkyně
Svazku, Ing. Jiří Pelák, člen předsednictva Svazku

1) Zahájení
Zahájení provedl předseda předsednictva Svazku pan Petr Fous, který navrhl, aby zasedání
řídila p. Smolová.
Přítomni: 3 členové

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Paní Smolová se ujala řízení zasedání a konstatovala, že zasedání valné hromady bylo řádně
svoláno, Oznámení o konání valné hromady včetně všech materiálů k účetní závěrce a
závěrečnému účtu Svazku bylo zveřejněno na úřední desce Svazku (www.socyk.cz) a
úředních deskách všech členských obcí. Dle prezenční listiny jsou přítomni zástupci všech tří
členských obcí Svazku obcí CYKLOSTEZKY na této valné hromadě, valná hromada je tudíž
usnášení schopná.
Přednesla návrh programu jednání valné hromady:
Program jednání
1) Zahájení, schválení programu jednání
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Projednání účetní závěrky a závěrečného účtu „Svazku“ za rok 2018 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření „Svazku“ za rok 2018
4) Pozemek v majetku Svazku p..č. 252/37 v k.ú. Hořín – darování-prodej
5) Návrh úpravy stanov Svazku obcí CYKLOSTEZKY v kap. VIII. bod 8.7
6) Diskuze
7) Usnesení
8) Závěr
p. Svačina navrhl, aby se bod 3 rozdělil na dva samostatně projednávané body, tj.
bod 3) Projednání účetní závěrky za rok 2018
bod 4) projednání závěrečného účtu Svazku za rok 2018 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2018
Ostatní body se pouze číselně upraví (posunou).
Valná hromada tento upravený program jednání schválila.

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

3 členové

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Paní Smolová navrhla jako ověřovatele zápisu Jiřího Svačinu a Miroslava Hrdého. Zapisovatelem byla
VH určena paní Smolová.

Usnesení č. 2
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Svačinu a Miroslava Hrdého a
zapisovatelku Danuši Smolovou.
Přítomni:

3 členové

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Projednání účetní závěrky Svazku za rok 2018
Svazek v roce 2018 hospodařil:
Příjmy Kč

Výdaje Kč

Schválený rozpočet dne 29.3.2018

200.000,--

530.000,--

1. rozp.opatření

280.000,--

530.000,--

2. rozp. Opatření dne 27.12.2018

290.000

96.700.--

Skutečnost

289.000,--

95.615,--

dne 30.6.2018

k 31.12.2018

Na straně výdajů došlo ke snížení rozpočtu o neuskutečněné opravy cyklostezky a jejího
příslušenství (odpočívadla).
Hospodaření Svazku bylo přezkoumáno odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského
kraje. Při dílčím přezkoumání dne 22.11.2018 a při celkovém přezkoumání hospodaření DSO
Svazku obcí CYKLOSTEZKY za rok 2018 dne 27.2.2019 nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.
Zveřejnění kompletní dokumentace k Závěrečnému účtu za rok 2018 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018 bylo na úřední desce Svazku
(www.socyk.cz) od 26.5.-24.6.2019 a na úředních deskách jednotlivých obcí Svazku obcí
CYKLOSTEZKY takto: v Dolních Beřkovicích od 17.5.-24.6., v Horních Počaplech od
26.5.-24.6. a v Hoříně od 17.5.-24.6.2019.
Usnesení č. 3)
Valná hromada schvaluje účetní závěrku DSO Svazek obcí CYKLOSTEZKY za rok 2018
4) Projednání závěrečného účtu Svazku za rok 2018 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2018

) Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí CYKLOSTEZKY za rok 2018,
závěrečný účet DSO Svazku obcí CYKLOSTEZKY za rok 2018 včetně Zprávy o
přezkoumání hospodaření Svazku obcí CYKLOSTEZKY za rok 2018 bez výhrad.
Přítomni:

3 členové

Pro:

3

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Pozemek v majetku Svazku p..č. 252/37 v k.ú. Hořín – darování/prodej
Pozemek p.č. 252/37 v k.ú. Hořín je ze ¾ v majetku Svazku, zbylá čtvrtina je majetkem bratrů
Trskových, kteří tuto část zdědili po svém strýci p. Bartůňkovi. Na tomto pozemku společně
ještě s dalšími pozemky různých majitelů je vybudována protipovodňová hráz, jenž je
majetkem s.p. Povodí Vltavy. Na koruně této hráze byla později realizována část stavby
cyklostezky.
Nákup pozemku byl realizován ze společných peněz 3 obcí a proto bylo navrženo, aby obec
Hořín odkoupila od Svazku pozemek za 2/3 původní ceny.
Usnesení č. 5)
Valná hromada schvaluje odprodej ¾ vlastnického podílu pozemku 252/37 o výměře 309 m2
v k.ú. Hořín z majetku Svazku do majetku obce Hořín za úplatu 13734,-- Kč.
Na vypracování kupní smlouvy a vklad do KN bude osloven JUDr. Petr Zikmund, Veslařská
3267, Mělník.
Přítomní

3 členové

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Návrh úpravy Stanov Svazku obcí CYKLOSTEZKY v kap. VIII. bod 8.7
Návrh: - Za výkon funkce předsedy, místopředsedů a členů předsednictva náleží roční
odměna, která bude stanovena podle zásluhovosti.
Usnesení č. 6)
Valná hromada nesouhlasí s nově navrženým zněním bodu 8.7 Stanov. O případné změně
rozhodnou až nově zvolené orgány (členové předsednictva a dozorčí rady by měli být
jmenováni v únoru 2020)
Přítomní

3 členové

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Diskuze
- p. Vrba navrhuje požádat MěÚ v Mělníku, vodoprávní úřad, aby se Svazek obcí
CYKLOSTEZKY stal účastníkem řízení ve věci zřízení a provozu přívozu v Hoříně, který
bude provozován po dobu rekonstrukce komor v Hořínském kanálu
- p. Pelák připomíná nutnost časového harmonogramu pro opravy odpočívadel a samotné
trasy cyklostezky – p. Fous se spojí s p. Vitvarem z fy. Bitunova na opravy povrchů a sám

předloží konkrétní cenové návrhy pro opravy stávajících odpočívadel tak, jak jím byly závady
popsány v materiálu z ledna 2019

- p. Svačina – o nutnosti zapsání trasy cyklostezky do KN
p. Smolová navrhuje oslovit p. Janu Krobovou, která pro Svazek pracovala na věcných
břemenech při kolaudaci cyklostezky.
- p. Vrba, p. Fous – na náklady Svazku nechat chemicky ošetřit krajnice cyklostezky v obou
směrech v šíři cca 20 cm. Potom se předsednictvo rozhodne, zda se ještě objedná odorávka
krajnic nebo ne
- p. Smolová apeluje na častější schůzky Předsednictva v rámci operativního rozhodování o
cenových nabídkách na opravy mobiliáře i povrchů

8) Usnesení
Předsedající přednesla návrh usnesení z dnešní VH Svazku.
Přítomni:

3 členové

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

9) Závěr
Zasedání valné hromady bylo zakončeno ve 12.30

Zapsala dne 24.6.2019 Danuše Smolová
Ověřovatelé zápisu:

…………………………………
Jiří Svačina
starosta obce Horní Počaply

………………………………
Miroslav Hrdý
starosta obce Dolní Beřkovice

