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ZÁPIS 
ze zasedání sněmu Dobrovolného svazku obcí Centrum Železných hor, 
konaného dne 16.11.2022 v zasedací místnosti městského úřadu Seč 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 10 přítomných  
Omluveni:  
 
Předseda zahájil sněm. Oznámil, že dle prezenční listiny je Sněm usnášeníschopný. 
Předseda navrhl ověřovatele zápisu: pana Milana Michálka a Milana Nepovíma, dále 
zapisovatele pana Radislava Kumpana. Všichni přítomní s návrhy souhlasí. 
Konstatoval, že se o každém bodě v programu 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) Organizační záležitosti – volby orgánů. 
3) Změna sídla. 
4) Hospodaření svazku. 
5) Granty na rok 2022. 
6) POV 2022. 
7) Různé, diskuze. 
8) Závěr. 

 
Záznam hlasování o programu: 
Pro: 10  
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
 
K bodu 2 
Předseda vyzval přítomné, aby aktualizovali své kontakty. Předseda vyzval přítomné 
o předložení návrhu na předsedu a na členy rady, nikdo z přítomných žádný návrh 
nepřednesl, a proto přednesl následující návrh:  
Předseda: Radislav Kumpan 
Rada: Milan Michálek, Milan Nepovím, Miloslav Stehno, Mgr. Milan Chvojka, 
Radislav Kumpan 
Záznam hlasování o programu: 
Usnesení č.6/2022 
Pro:10  
Proti:0  
Zdržel se:0  
 
Předseda vyzval přítomné členy rady, aby mezi sebou zvolili místopředsedu. 
Přítomní členové Rady svazku mezi sebou zvolili místopředsedu: Mgr. Milana 
Chvojku. Sněm volbu bere na vědomí. 
 
Předsedající dále přednesl návrh členů revizní komise: Petr Kos, Miroslav Komberec 
a Michal Vodrážka 
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Usnesení č.7/2022 
Pro:10  
Proti:0  
Zdržel se:0  
 
Přítomní členové revizní komise mezi sebou zvolili předsedu Miroslava Komberce a 
místopředsedu Petra Kose. Sněm volbu bere na vědomí. 
Předseda zajistí registraci změny orgánů na KÚ PK. 
 
Dále proběhla volba inventarizační komise, předseda navrhl stejné složení jako 
revizní komise a to ve složení předseda Miroslav Komberec a členové Petr Kos a 
Michal Vodrážka 
Předseda dal hlasovat. 
 
Usnesení č.8/2022 
Pro:10  
Proti:0  
Zdržel se:0 
 
K bodu 3 
Na dalším bodě jednání bylo projednání změny adresy mikroregionu CŽH a to 
z důvodu změny pracovního místa a delegování nového předsedy městem Seč. 
Předseda přednesl návrh změny adresy z Dolního Bradla 7, 539 53 Horní Bradlo na  
Chrudimská 1 , 538 07 Seč. 
Předseda dal hlasovat. 
 
Usnesení č.9/2022 
Pro:10  
Proti:0  
Zdržel se:0 
 
  
 
 
 
K bodu 4 
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 1.1.2022 a k 31.10.2022.  Přítomní měli možnost nahlédnout do 
výkazů.  Dále předseda informoval o aktuálním finančním zůstatku na běžném účtu a 
v pokladně k 31.10.2022. 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.1/2022.  
Slovo si vzala paní účetní Laštůvková ohledně vyřazení majetku, navrhla , že prověří, 
který majetek je na jednotlivých obcí a seznam pošle jednotlivým starostům a ten 
prověří, zda je majetek využívaný nebo odepsaný. V případě , že majetek bude 
využívaný , tak se převede na obec a pokud již není , tak se navrhne na vyřazení. 
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Sněm bere tuto informaci na vědomí a souhlasí. 
 
 
 
K bodu 5 
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, za obec Horní Bradlo 
TJ Horní Bradlo nepožádalo o proplacení grantu ve výši 5.000,- Kč, finanční 
prostředky zůstanou mikroregionu. Za město Nasavrky u spolku SDH došlo k dohodě 
, že z důvodu nevyčerpání celého finančního obnosu bude částka 10.000,- Kč 
převedena na příští rok. Rada schválila vyplacení grantů usnesení č.2/2022 dne 
25.3.2022. 
 
Sněm bere na vědomí            
 
K bodu 6 
DSO Centrum Železných hor žádal o dotaci Pardubický kraj POV 2022 na pořízení 
Party stanů. Pardubický kraj podpořil nákup stanů částkou 200 000,-Kč. Předseda 
zkonstatoval, že nákup a rozvoz stanů do jednotlivých obcí proběhl bez problémů. 
Faktura dodavateli uhrazená. Jednotlivé faktury na doplacení finální částky od 
jednotlivých obcí uhrazeny. Vyúčtování dotace na Pardubický kraj  zpracuje paní 
Laštůvková do 30.11.2022. 
 
Sněm bere na vědomí a nemá připomínek. 
  
 
 
K bodu 7 
V bodě různém předseda předal starostům knihy Čarovné Železné hory, počty knih si 
starostové rozebrali dle toho, zda mají informační centrum nebo školu. Předseda 
vznesl dotaz ohledně dotace z Pardubického kraje POV 2023. Na minulém sněmu se 
řešila možnost nákupu nové čtyřkolky, starostům se tato myšlenka líbí a nikdo jiný 
s dalším návrhem nepřišel. Předseda prověří u firmy JIROMOTO s.r.o, cenu nové 
čtyřkolky, čtyřkolka musí být kompatibilní s již nakoupenými sněžnými pásy. Dále 
předseda seznámil přítomné s půjčováním atrakcí a navrhl změnu půjčování, dle nyní 
nastavených pravidel má každá členská obec 8x půjčení zdarma a po té by měla 
platit 2.000,- Kč nový návrh je , že členské obce by měli půjčení zdarma. Případné 
opravy by byly hrazeny z finančních prostředků mikroregionu. Půjčování mimo 
členům mikroregionu zůstává stejné. Předseda požádal přítomné o zamyšlení o 
novém návrhu. 
 
 
K bodu 8 
Předseda všem poděkoval za pozornost, přítomnost, aktivní účast a sněm ukončil 
v 11:30 hodin. 
 
Zapisovatel: Radislav Kumpan 
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Ověřovatelé zápisu: Milan Michálek     ................................................  
  
           
                                          Milan Nepovím     …………………………….. 
 
 
Předseda: Radislav Kumpan    ............................................  
  
 
 
Přílohy zápisu:  

- Prezenční listina 
- Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních    

                                samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a      
                                           regionálních rad sestavený k 31.10.2022 

 


