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ZÁPIS 
ze zasedání sněmu Dobrovolného svazku obcí Centrum Železných hor, 

konaného dne 24.6.2021 v hostinci na „Filousku“ v Horním Bradle 
 od 10.00 hodin 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 9 starostů  
Omluveni: Jiří Bakeš – Ctětín, Miroslav Blažek – Hodonín, Jan Zikmunda - Seč 
 
Předseda zahájil sněm. Oznámil, že dle prezenční listiny je Sněm usnášeníschopný. 
Předseda navrhl ověřovatele zápisu: pana Michala Vodrážku 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, předseda přednesl jeden bod na doplnění a to zpráva 
o činnosti Rady v roce 2021. 
 
Schválený program 

1) Zahájení. 
2) Zpráva o činnosti Rady v roce 2021. 
3) Hospodaření svazku. 
4) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2020 včetně zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření. 
5) Projednání účetní závěrky za rok 2020. 
6) Granty na rok 2021. 
7) Dotace od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova na rok 2021. 
8) Různé, diskuze. 
9) Závěr. 

 
Záznam hlasování o programu: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
K bodu 1 
Předseda seznámili přítomné, že se Rada setkala jednou a to dne 11.3.2021 od 
10:00 hod. na obecním úřadě v Horním Bradle. Na programu jednání bylo: 
organizační záležitosti, schválení podaných žádostí o grant CŽH na rok 2021, 
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 1.1.2020 a na konci roku 2020.  Přítomní měli možnost nahlédnout do 
výkazů.  Dále předseda informoval o aktuálním finančním zůstatku na běžném účtu 
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k 31.5.2021 Předseda vyzval přítomné, zda se někdo chce na něco zeptat ohledně 
hospodaření, nikdo nevznesl dotaz. Starostové berou hospodaření na vědomí.  
 
Sněm bere na vědomí hospodaření svazku. 
 
 
K bodu 4 
Dalším bodem zasedání bylo projednání Závěrečného účtu za rok 2020 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 
14.9.2020 – dílčí a 8.3.2021 konečné. Během přezkoumání nebyly zjištěny chyby ani 
nedostatky, za to předseda poděkoval paní účetní. 
Předseda dal hlasovat o schválení Závěrečného účtu za rok 2020 bez výhrad. 
Záznam o hlasování. 
Usnesení č.1/2020 
Pro:                 9  
Proti:                0  
Zdržel se: 0       
 
K bodu 5 
Účetní závěrka za rok 2020 dobrovolného svazku obcí DSO Centrum Železných hod 
činí 398 972,13 Kč. Finanční prostředky budou převedeny do následujících let. 
Předseda dal hlasovat o schválení Účetní závěrky ve výši 398 972,13 Kč 
Usnesení č.2/2020 
Pro:              9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
K bodu 6 
Následujícím bodem bylo projednání Grantů na rok 2021,  bohužel i začátek roku 
2021 byl ovlivněn pandemií a některé akce nemohli být realizovány z důvodu 
nařízení vlády. Předseda přednesl návrh , že akce které se nemohli uskutečnit 
v daném termínu, tak stejný žadatel může udělat jinou akci v jiném termínu, akce 
musí být vyúčtována do konce roku 2021. 
Předseda dal hlasovat nastaveném postupu. 
Usnesení č.3/2020 
Pro:              9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
K bodu 7 
DSO Centrum Železných hor žádal o dotaci Pardubický kraj POV 2021 na pořízení 
strojů na údržbu veřejné zeleně. Bohužel žádost dopadla neúspěšně a Pardubický 
kraj v roce 2021 nepodpořil žádný mikroregion dotací z POV 2021. Na dalším sněmu 
se bude řešit žádost z POV na rok 2022. 
 
Sněm bere na vědomí. 
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K bodu 8 
V bodě různém předseda informoval přítomné o plánu výpůjčky skákacích hradů a 
sitauaci, která obec si kolikrát vypůjčila hrad.  
 
K bodu 9 
Starosta všem poděkoval za pozornost, přítomnost, aktivní účast a sněm ukončil 
v 11:00 hodin. 
 
Zapisovatel: Radislav Kumpan 
   
Ověřovatelé zápisu: Michal Vodrážka     .............................................  
  
           
                                          Milan Nepovím     …………………………….. 
 
 
Předseda: Radislav Kumpan    ............................................  
  
 
 
Přílohy zápisu:  

- Prezenční listina 
- Závěrečný účet za rok 2020 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 31.5.2021 
 


