ZÁPIS
zesněmuDSOMetuje,konanéhovečtvrtek14.září2017
v 16hodinv zasedacímístnostiOÚŠestajovice
Přítomni
:dleprezenčnílistiny
Program:
1. Kontrolaplněníúkolů
2. Oznámeník
 nápravěchybanedostatkůzjištěnýchpřipřezkoumání
hospodařenízarok2016
3. Rozpočtováopatření
4. Profesionalizace2017
5. ProjektCSSastrategie
obcí
6. InformaceorealizaciMAP,SCLLD
7. Různé,diskuze
Sněm zahájil předseda Ladislav Tylš, přivítal přítomné a seznámil je
s programem. Konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a
nebylyprotiněmuvznesenyžádnépřipomínky.
Programbylvšemipřítomnýmischválen.
pro 8hlasů
proti 0hlasů
zdržel se 0
hlasů
Přítomni dle prezenční listiny, omluveni Bohuslavice, Nahořany, sněm je usnášeni
schopen
Ověřovatelemzápisubylinavrženiaschváleni:
Ing.Jitka
Slezáková,Ing.PetrJeništa
Zapisovatel:ZdeňkaHovorková
pro 8hlasů
proti 0hlasů
zdržel se 0
hlasů
1.Kontrolaúkolů
- aktualizaciwebovýchstránek–PetrJeništa,MartinaKoubíková-průběžně
Sněmberenavědomí
2.Oznámeník nápravěchybanedostatkůzjištěnýchpřipřezkoumání
hospodařenízarok2016
PřipřezkoumáníhospodařenídobrovolnéhosvazkuobcíMetuje

bylyzjištěnynásledujícíménězávažnéchybyanedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a
závazkůanakládánísnimi
❖ Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších
předpisů
● §65odst.6-Územníceleknedodrželpostuptvorbyopravnýchpoložek
kpohledávkám.
o DSO nevytvořilo opravnou položku k účtu 311. Na tomto účtu je k
31.12.2016 vedena Fa č. 201603 se splatností dne 1.7.2016, která
nebyla ani do dne konečného přezkoumání zaplacena. K této
pohledávce nebyla vytvořena opravná položka za každých 90 dnů
prodlení. K této pohledávce měla být vytvořena opravná položka na
účtu192vevýši4.036,-Kč.
Nápravabylaprovedenaopravak 30.6.2017,zodpovídáúčetní
Předmět:Zákonč.420/2004Sb.§2odst.2písm.h)účetnictvívedené
územním
celkem
❖ Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů
● § 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku
nebylyzjištěny.
o Kontrolou inventarizace všech oprávkových účtů k majetku obce
bylo zjištěno, že hodnota oprávek vykazovaných v účetnictví
neodpovídástavuoprávekvmajetkovéevidenci.
Náprava byla provedena k 30. 6. 2017 dokladem 1700700002, zodpovídá
účetní
Sněmberenavědomí
3.Rozpočtováopatřeníč.1/2017
Příjmy:
K 24. 7. 2017 byla na účet svazku připsána částka 42 000,- Kč na
profesionalizaci
částka21 140,-Kč-neinvestiční
transferyodobcí(Bohuslavice)
Výdaje:
Částka42 000,-Kčpřevedenanaparagraf3639–službymanažer
Částka21 140,-Kčbylapřevedenanaparagraf3639–školení,vzdělávání
SněmsvazkuschvalujeRozpočtovéopatřeníč.1/2017
pro 8hlasů
proti 0hlasů
hlasů

zdržel se 0

4.ProfesionalizaceDSOMetuje2017
Svazku byla schválena dotace na profesionalizaci v celkové výši 42 000,-Kč,
z toho 3 000,- Kč na DPP pro účetní, 39 000,- Kč je na úhradu nákladů
spojených s prací manažera a vydávání zpravodaje. Spoluúčast svazku
je minimálně78 000,-Kč. 
Sněmberenavědomí




5.ProjektCSSastrategieobcí
15. 6. byla podána žádost do OP zaměstnanost, kde DSO ÚPA žádá o dotaci na
strategie obcí, pasporty MK, VO, zeleně. Součásti projektu budou i aktivity
zaměřujícísenavzdělávání.V projektujsouzapojenyiobceDSOMetuje.
Svazek obcí Úpa zřídil CSS, kde pracuje manažer, specialista na dotační možnosti
a v současné době také specialista na výběrová řízení, kteří zajišťují pro obce
poradenskýservis.Pokudbudetepotřebovatjejichslužby,můžeteseobrátitna:
Mgr.KarelTurek604 558 002,Ing.JiříŠkoda773 585 555,Mgr.Tereza
Tyrychterová602 361 877.
Sněmberenavědomí
Sněmberenavědomí
6.InformaceorealizaciMAP,SCLLD
Manažerka seznámila přítomné s realizaci MAP na našem území. V obou
zpracovávaných MAP v našem území došlo k aktualizaci strategického rámce, MŠ
a ZŠ podali prostřednictvím šablon žádosti o dotace, jedná se především o
doplnění asistentů do škol a chův do školek. Dále budou moci žádat přes MAS.
InformaceomožnostizapojeníMASdoprojektůMAP2aImplementaceMAP.
SCLLD – v současné době MAS zpracovává připomínky k II. věcnému hodnocení,
pokud budou dodržovány lhůty ze strany ŘO, předpokládáme schválení strategie
dokonceroku2017.Jednotlivévýzvybymohlybýtvyhlášenyv I.polovině2018.
Sněmberenavědomí
7.Informace,různé,diskuze
Výměnazkušenostív oblastiveřejnéastátnísprávy
PovinnostproDSOnazveřejňovánísmluvnad50 000,-Kč,svazekzřídí
profilzadavatele–zajistíZ.Hovorková
● Příspěvkydozpravodajenarok2017odevzdávejtedo18.9.,13.12
● Webovéstránkysvazku–
doplnitchybějícíúdaje,opravitchybnéúdaje,
vkládatzápisyzesněmuazpravodajezajistíPetrJeništaaMartina
Koubíková
● Počtyzpravodajů:
Říkov+5,celkem85výtisků
Šestajovice+10,celkem70výtisků
VelkáJesenice-10,celkem270výtisků
Sněmberenavědomí
●
●

Usnesení

zesněmuDSOMetuje,konanéhovečtvrtek14.září2017
v 16hodinv zasedacímístnostiOÚŠestajovice
sněmberenavědomí
informaceoplněníúkolů
informacepodanév bodech1až7
sněmschvaluje:
- program,ověřovateleazapisovatele
- Rozpočtovéopatřeníč.1/2017
sněmukládá
- aktualizaciwebovýchstránek–PetrJeništa,MartinaKoubíková
- příspěvkydozpravodajedo18.09.2017
- zříditprosvazekprofilzadavatele–Z.Hovorková
- odeslatnaKÚKHKhlášeníonápravěchyb–Z.Hovorková

Ověřovatelé:
Ing.Jitka
Slezáková
Ing.PetrJeništa

zasvazek:

zapsala:ZdeňkaHovorková22.06.2017

