ZÁPIS
ze zasedání sněmu Dobrovolného svazku obcí Centrum Železných hor,
konaného dne 16.6.2022 v hostinci na „Filousku“ v Horním Bradle
od 10.00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny 9 starostů
Omluveni: Michal Vodrážka – Křižanovice, Miroslav Blažek – Hodonín, Ing. Milan
Cyprián - Seč
Předseda zahájil sněm. Oznámil, že dle prezenční listiny je Sněm usnášeníschopný.
Předseda navrhl ověřovatele zápisu: pana Komberce Miroslava a Milana Nepovíma,
dále zapisovatele pana Radislava Kumpana. Všichni přítomní s návrhy souhlasí.
Konstatoval, že se o každém bodu bude hlasovat jednotlivě zvednutím ruky, všichni
přítomní souhlasili.
Předseda seznámil starosty s navrhovaným programem jednání sněmu. Dotázal se,
zda někdo z přítomných má návrh na doplnění programu. Nikdo z přítomných
doplnění nepožadoval.
Schválený program
1) Zahájení.
2) Zpráva o činnosti Rady v roce 2022.
3) Hospodaření svazku.
4) Volba člena do rady.
5) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2021 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření.
6) Projednání účetní závěrky za rok 2021.
7) Granty na rok 2022.
8) Dotace od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova na rok 2022.
9) Různé, diskuze.
10)Závěr.
Záznam hlasování o programu:
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
K bodu 2
Předseda seznámili přítomné, že se Rada setkala jednou a to dne 25.3.2022 od
10:00 hod. na obecním úřadě v Horním Bradle. Na programu jednání bylo:
organizační záležitosti, schválení podaných žádostí o grant CŽH na rok 2022,
hospodaření mikroregionu, příprava sněmu, různé a diskuze, závěr
Sněm bere na vědomí činnost Rady svazku.

K bodu 3
Dále předseda seznámil přítomné s hospodařením svazku na základě výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků. Kontrola plnění
rozpočtu, informace o vynaložených nákladech, stav finančních prostředků na
začátku roku 1.1.2021 a na konci roku 2021. Přítomní měli možnost nahlédnout do
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výkazů. Dále předseda informoval o aktuálním finančním zůstatku na běžném účtu
k 31.5.2022 Předseda vyzval přítomné, zda se někdo chce na něco zeptat ohledně
hospodaření, nikdo nevznesl dotaz. Starostové berou hospodaření na vědomí. Dále
starostové berou na vědomí rozpočtové opatření č.2/2021. Inventarizační komise ve
složení p.Komberec (předseda), p.Kos a p.Nepovím (členové) předložili členské
základně návrh k vyřazení majetku v držení DSO CŽH a to Interaktivní mapy pro
web.aplikaci z října 2010 z důvodu nefunkčnosti a neopravitelnosti a Skákacího
hradu z března 2009 z důvodu naprosté opotřebovanosti a neopravitelnosti.
Členská základna odsouhlasila vyřazení obou druhů majetku dne 16.06.2022.
Předseda dal hlasovat o zrušení majetku.
Záznam hlasování o programu:
Usnesení č.1/2021
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
K bodu 4
Následujícím bodem měla být volba člena do rady, protože pan Jan Zikmunda
ukončil pracovní smlouvu s městem Seč. Přítomní se dohodli, že v radě jsou čtyři
členové a že za tři měsíce proběhnou komunální volby a že stávající rada dokončí
volební období ve čtyřech.
Záznam hlasování o programu:
Usnesení č.2/2021
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0

K bodu 5
Dalším bodem zasedání bylo projednání Závěrečného účtu za rok 2021 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku. Všechny dokumenty byly
starostům včas zaslány a následně zveřejněny dle zákona. Předseda podrobněji
informoval o přezkoumání hospodaření Pardubickým krajem, které proběhlo
3.11.2021 – dílčí a 8.3.2022 konečné. Během přezkoumání nebyly zjištěny chyby ani
nedostatky, za to předseda poděkoval paní účetní.
Předseda dal hlasovat o schválení Závěrečného účtu za rok 2021 bez výhrad.
Záznam o hlasování.
Usnesení č.3/2021
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0
K bodu 6
Účetní závěrka za rok 2021 dobrovolného svazku obcí DSO Centrum Železných hod
činí 56.541,32 Kč. Finanční prostředky budou převedeny do následujících let.
Předseda dal hlasovat o schválení Účetní závěrky ve výši 56.541,32 Kč
Usnesení č.4/2020
Pro:
9
Proti:
0
2

Zdržel se:

0

K bodu 7
Následujícím bodem bylo projednání Grantů na rok 2022. Předseda seznámil
přítomné s žádostí o Granty, přečetl, které Granty jsou vyplacené a které ještě
neproběhly. O granty nepožádala obec Hodonín a obec Ctětín. Rada schválila
vyplacení grantů ve výši 290.000,-Kč
Sněm bere na vědomí
K bodu 8
DSO Centrum Železných hor žádal o dotaci Pardubický kraj POV 2022 na pořízení
Party stanů. Pardubický kraj podpořil nákup stanů částkou 200 000,-Kč. Při zapojení
všech obcí k pořízení stanů vychází částka na jednu obec 16.666,-Kč , jedná se o
částku z dotace, která činí jen 70%. K dotaci musí být spoluúčast 30% , obec musí
doplatit min. 7.142,-Kč. Z toho vyplývá, že minimální cena stanu musí být 23.808,-Kč.
Pokud by některá obec stan nechtěla, částka se rozpočítá mezi zbylé obce . Přítomní
se dohodli na následujícím postupu pořízení. Předseda poptá stany u firmy Trigi
s.r.o., Hlinsko. Nabídku přepošle starostům a po emailovém potvrzení starostů ,
provede předseda objednávku. Přítomní se domluvili na stanu o rozměrech 3mx6m,
bočnice, 2xokno, dveře , barva bílá. Pokud by si chtěla koupit stan obec sama ,
může, ale fakturační údaje na faktuře musí být mikroregionu a na faktuře musí být
název akce „Party stany“. Fakturační údaje: Centrum Železných hor, Dolní Bradlo 7,
539 53 Horní Bradlo IČ: 70151113 , Název akce : Party stany
Všichni přítomní souhlasí s přijetím dotace od Pardubického kraje ve výši 200.000,Kč. Předseda dal hlasovat o Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova.
Usnesení č.5/2020
Pro:
9
Proti:
0
Zdržel se:
0

K bodu 9
V bodě různém předseda informoval přítomné o zakoupení 25ks knih Čarovné
Česko a prezentace v knize, celková částka činí 10.973,-Kč. Po obdržení knih je
předseda rozdá obcím (2ks). Dále se vedla diskuse o situaci v Chrudimské
nemocnici, bohužel je malá informovanost starostů na Chrudimsku, pan Chvojka
přislíbil, že zavolá panu starostovi Pilnému (starosta Chrudimi). Dále se řešila situace
ohledně čtyřkolky, pan Hanousek nám doporučil popřemýšlet nad výměnou, čtyřkolka
už je pět let stará a prý se na tento typ těžko budou shánět náhradní díly. Nabízí se
zde možnost požádání o dotaci z Pardubického kraje u Programu obnovy venkova
na rok 2023 nebo z cestovní ruchu.
K bodu 10
Starosta všem poděkoval za pozornost, přítomnost, aktivní účast a sněm ukončil
v 11:30 hodin.
Zapisovatel:

Radislav Kumpan
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Ověřovatelé zápisu:

Komberec Miroslav
Milan Nepovím

Předseda:

Přílohy zápisu:
-

-

.........................................

……………………………..

Radislav Kumpan

............................................

Prezenční listina
Závěrečný účet za rok 2021 a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného
svazku DSO Centrum Železných hor.
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a
regionálních rad sestavený k 31.5.2022
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