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ZÁPIS 
ze zasedání sněmu Dobrovolného svazku obcí Centrum Železných hor, 

konaného dne 10.12.2020 v hostinci na „Filousku“ v Horním Bradle 
 od 10.00 hodin 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 9 starostů  
Omluveni: Jiří Bakeš – obec Ctětín, Milan Nepovím – obec Krásné 
 
Předseda zahájil sněm. Oznámil, že dle prezenční listiny je Sněm usnášeníschopný. 
Předseda navrhl ověřovatele zápisu: pana Kose Petra  a Zikmundu Jana, 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, předseda přednesl jeden bod na doplnění a to Strategie 
rozvoje Centrum  Železných hor na období 2020 - 2025. 
 
Schválený program 

1) Zahájení. 
2) Hospodaření svazku: - jmenování inventarizační komise pro rok 2020  

- Odpisový plán 
- Návrh na vyřazení č.1/2020 

3) Projednání odměny. 
4) Návrh rozpočtu na rok 2021. 
5) Rozpočtová změna č.1/2020. 
6) Granty na rok 2020. 
7) Granty na rok 2021 + Veřejnoprávní smlouva. 
8) Dotace od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova na rok 2021. 
9) Strategie rozvoje Centrum Železných hor na období 2020-2025. 
10)Různé, diskuze. 
11)Závěr. 

 
Záznam hlasování o programu: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2 
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 1.1.2020 a na konci 11 měsíce roku 2020.  Za rok 2020 došlo 
k úsporám 255.274,-Kč. Přítomní měli možnost nahlédnout do výkazů.  Dále 
předseda informoval o aktuálním finančním zůstatku na běžném účtu k 31.11.2020. 
Dále předseda informoval o tom , že dne 14.9.2020 proběhlo dílčí přezkoumání 
hospodaře DSO a nebyly zjištěny nedostatky a vady. Předseda vyzval přítomné, zda 
se někdo chce na něco zeptat ohledně hospodaření, nikdo nevznesl dotaz. 
Starostové berou hospodaření na vědomí.  
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Příchod pana starosty z Křižanovic Michala Vodrážky. 
Sněm bere na vědomí hospodaření svazku. 
Předseda navrhl inventarizační komisi pro rok 2020 předseda Komberec Miroslav, 
místopředseda Kos Petr, člen Milan Nepovím 
Předseda dal hlasovat o návrhu. 
Záznam o hlasování. 
Usnesení č.4/2020 
Pro:                 9  
Proti:                0  
Zdržel se: 0       
 
Dále předseda seznámil přítomné s odpisovým plánem na rok 2021 viz. příloha č.1 
zápisu. Sněm souhlasí s předloženými plánovanými účetními odpisy hmotného 
majetku a soubory movitého majetku v roce 2021. 
Předseda dal hlasovat. 
Záznam o hlasování. 
Usnesení č.5/2020 
Pro:                 9  
Proti:                0  
Zdržel se: 0       
 
Sněm se dále zabýval Návrhem na vyřazení č.1/2020 viz. příloha č.2. Jedná se o 
vyřazení webkamer v Seči, v Českých Lhoticích a v Krásném. 
Předseda dal hlasovat o vyřezení. 
Záznam o hlasování. 
Usnesení č.6/2020 
Pro:                 9  
Proti:                0  
Zdržel se: 0       
 
 
K bodu 3 
Dalším bodem bylo projednání odměny předsedovi za rok 2020 za údržbu majetku 
např. skákací hrady, čtyřkolka, přívěsné vozíky, administrativa Grantů 2020 a 
půjčování skákacích hradů nově i za správu webových stránek a další administrativní 
práci, která nastala z důvodu ukončení spolupráce s paní Korejtkovou, např. psaní 
zápisu, podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj z POV na rok 2021. Pan starosta 
Michálek navrhl částku 35.000,-Kč. Nikdo s přítomných nic proti tomuto návrhu 
nenamítal. Předseda dal o návrhu hlasovat. 
Záznam o hlasování. 
Usnesení č.7/2020. 
Pro:                 8  
Proti:                0  
Zdržel se: 1 (p.Kumpan)       
 
      
 
K bodu 4 
Následujícím bodem bylo projednání Návrhu rozpočtu na rok 2021 viz. příloha č.3. 
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Sněm DSO CŽH schvaluje schodkový rozpočet DSO CŽH na rok 2021 příjmy 
441.640,-Kč výdaje 541.640,-Kč, výdaje budou hrazeny z finanční úspory minulých 
let. 
Předseda dal hlasovat o Návrhu rozpočtu na rok 2021. 
Usnesení č.8/2020 
Pro:              9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
K bodu 5 
Dále se projednávala rozpočtová změna č.1/2020 viz. příloha č.4. 
Předseda dal hlasovat kdo je pro rozpočtovou změnu. 
Usnesení č.9/2020 
Pro:              9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
K bodu 6 
Předseda informoval přítomné o využití a plnění Grantů za rok 2020 a opět opakoval 
dohodu, která byla domluvená na minulém sněmu, že finanční prostředky, které 
nebyly vyčerpány v roce 2020 budou rozpuštěny v roce 2021. 
 
Sněm bere informace na vědomí. 
 
K bodu 7 
Následujícím bodem bylo projednání podmínek Grantů na rok 2021 a Veřejnoprávní 
smlouvy na 2021. U některých obcí dochází k navýšení částky z důvodu nevyužití 
finančních prostředků v roce 2020. Podmínky Grantů a Veřejnoprávní smlouva je 
součástí zápisu příloha č.5 a č.6. 
Předseda dal hlasovat o podmínkách a Veřejnoprávní smlouvě 
Záznam o hlasování 
Usnesení č.10/2020 
Pro:              9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
K bodu 8 
Dalším bodem jednání bylo využití dotační možnosti Pardubického kraje programu 
obnovy venkova na rok 2021. Přítomní navrhují, že pokud bude možné požádat o 
dotaci tak o dotaci požádat a konkrétně požádat o Zařízení na údržbu zeleně a 
veřejného prostranství. 
Předseda dal hlasovat o požádání dotace na Zařízení na údržbu zeleně a veřejného 
prostranství. 
Záznam o hlasování 
Usnesení č.11/2020 
Pro:              9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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K bodu 9 
Předseda seznámil starosty s návrhem Strategie rozvoje Centrum Železných hor na 
období 2020-2025.Slovo si vzal místopředseda Milan Chvojka  a popsal důležitost 
dokumentu a využití. 
Předseda dal hlasovat o dokumentu Strategie rozvoje Centrum Železných hor na 
období 2020 – 2025. 
Záznam o hlasování 
Usnesení č.11/2020 
Pro:              9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
K bodu 10 
Probíhala diskuse o současné situaci v ČR ohledně epidemie.  
Poznatky starostů v jednotlivých obcí. 
Likvidace okolních lesů z důvodu kůrovce 
 
K bodu 11 
Starosta všem poděkoval za pozornost, přítomnost, aktivní účast a sněm ukončil 
v 11:15 hodin. 
 
Zapisovatel: Radislav Kumpan 
   
Ověřovatelé zápisu: Jan Zikmunda     .................................................  
  
           
                                         Kos Petr     …………………………….. 
 
 
Předseda: Radislav Kumpan    ............................................  
  
 
 
Přílohy zápisu:  

 
Č.1 – Odpisový plán rok 2021/plánované účetní odpisy 
Č.2 – návrh na vyřazení č.1/2020 
Č.3 – Návrh rozpočtu na rok 2021 
Č.4 – Rozpočtové opatření č.01/2020 
Č.5 – Grant na podporu pořádání akcí na území mikroregionu Centrum 
Železných hor pro rok 2021. 
Č.6 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního grantu z rozpočtu 
svazku obcí Centrum Železných hor na rok 2021. 
Č.7 – prezenční listina 


