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ZÁPIS 
 

ze sněmu DSO Metuje, konaného ve čtvrtek 13. června 2019 
v 16 hodin v Rychnovku zasedací místnost OÚ TESKO   

  

Přítomni: dle prezenční listiny  

Program: 
 

1.  Kontrola plnění úkolů 

2.  Závěrečný účet svazku, účetní závěrka    
3.  Rozpočtová opatření, plnění rozpočtu 
4.  Profesionalizace 2019 
5.  Informace o realizaci MAP, SCLLD, ESOČČ 
6.  Různé, diskuze  

 
 

Sněm zahájil předseda Petr Jeništa, přivítal přítomné a seznámil je s programem. 
Konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a nebyly proti němu 

vzneseny žádné připomínky. Program byl všemi přítomnými schválen. 
pro 8 hlasů                       proti 0 hlasů                        zdržel se 0 hlasů 
 

Přítomni dle prezenční listiny, sněm je usnášení schopen, omluveni Slavětín, 
Vršovka 
Ověřovatelem zápisu byli navrženi a schváleni:  

Jitka Slezáková, Josef Hlávko 
Zapisovatel: Zdeňka Hovorková 

pro 8 hlasů                       proti 0 hlasů                        zdržel se 0 hlasů 
 

1. Kontrola úkolů 

- aktualizaci webových stránek – Martina Koubíková průběžně,  
- příspěvky do zpravodaje do 08. 03. 2019 - splněno 
- vyzvednout baterie do hlásičů - průběžně 

- účetní připravit podklady pro převod majetku obcím – na dnešním jednání 
splněno 

Sněm bere na vědomí 
2. Závěrečný účet svazku, účetní závěrka 
Závěrečný účet byl zveřejněn na ÚD i elektronických ve všech členských obcích 

po zákonnou dobu. Na dnešním jednání obce tyto vyvěšené ZÚ odevzdali a 
budou uloženy v kanceláři svazku ve Velké Jesenici. 

Usnesení č. 2/2019: 
Sněm svazku projednal závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích 
přezkoumání hospodaření svazku obcí za uplynulý kalendářní rok 2018, 

a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami.  
Usnesení č. 2/2019 bylo schváleno 
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Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Metuje za rok 2018  

byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 

420/2004 sb.):  

Předmět:  

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  

❖ Právní předpis: ČÚS č. 701 -710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)  

❖ ČÚS 710 – Územní celek nedodržel základní postupy účtování o dlouhodobém 

nehmotném a dlouhodobém hmotném majetku. ▪ Na účtu 968 je uveden zůstatek ve výši 

1.001.499,- Kč, ten se skládá z částek – Usnesení z VZ Jasenná ze dne 13.12.2011, kdy 

na svém VZ schválila obec Jasenná vložení oplocení pozemku p.č. 952 v hodnotě 108. 

999,- Kč do hospodaření DSO Metuje, dále potvrzení obce Nahořany ze dne 16.12.2011, 

kde se uvádí, že ZO Nahořany schválilo dne 14.12.2011 vklad budovy hasičské zbrojnice 

do majetku DSO Metuje k hospodaření.  

❖  Právní předpis: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 

pozdějších předpisů  

§ 2 – Územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby.  

Vratka přeplatku přijatého transferu v celkové výši 685.960,30 Kč nebyla zaúčtována 

jako snížení příjmového položky, ale byla nesprávně zaúčtována na výdajovou položku 

6341.  

V současné době již obec účtuje dle platných metod – výnosové a 

nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky 
obcí 
 

Sněm svazku přijímá opatření ke zjištěným chybám při přezkoumání 

hospodaření za rok 2018 uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření. příloha č. 1 tohoto zápisu 
Náprava bude provedena k 30. 9. 2019, zodpovídá účetní a předseda 

svazku. 
Informace o splnění opatření Vám bude zaslána do 30.10.2019 

 

  USNESENÍ číslo 3/2019 

Sněm svazku schvaluje účetní závěrku DSO Metuje za období 2018 
Usnesení č. 3/2019 bylo schváleno 
příloha č. 2 tohoto zápisu. 

8 hlasů ano                      0 hlasů proti                                   0 hlasů zdržel 
 

3. Rozpočtová opatření, plnění rozpočtu 
Rozpočtové opatření číslo 1/2019 se týká přijetí dotace z grantu KHK ve výši 
92 000,- Kč v příjmové části. Ve výdajové části 91 000,- převedeno na zpravodaj 

svazku – služby a 1 000,- Kč na zpracování účetnictví. 
Přítomní byli seznámení s plněním rozpočtu k dnešnímu datu. 

  USNESENÍ číslo 4/2019 

Sněm svazku schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 
Usnesení č. 4/2019 bylo schváleno 
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4. Profesionalizace 2019 
Svazek získal dotaci z grantu KHK na profesionalizaci ve výši 92 000,- Kč. 

Rozpočet je postaven na 162 000,- Kč, spoluúčast 70 000,- Kč. V žádosti jsou 
náklady na práce manažera, zpravodaj obcí, účetnictví a poradenství.                                                                                        
 

Sněm bere na vědomí 
5. Informace o realizaci MAP, SCLLD, ESOČČ 

ESOČČ - v současné době probíhají klíčové aktivity:  
Zpracování Programů rozvoje obcí: Jasenná, Rychnovek, Říkov, Šestajovice, 
Velká Jesenice 

Zpracování Plánů rozvoje sportu v obcích: Jasenná, Rychnovek, Velká Jesenice 
Zpracování Strategií rozvoje zeleně v obcích: Jasenná, Rychnovek, Říkov a 

Velká Jesenice 
Zpracování vybraných druhů pasportů v obcích 
Pasport místních komunikací a dopravního značení -  Říkov, Velká Jesenice 

Pasport veřejného osvětlení -  Nahořany, Velká Jesenice 
Pasport zeleně 

Pasport kanalizační sítě -  Nahořany 
Realizace Místní akční plán rozvoje vzdělávání II -  ORP Jaroměř 
Z. Hovorková seznámila přítomné s dosavadním průběhem MAP v obou ORP 

Náchod a Jaroměř 



 

 4 

Informace o výzvách MAS v SCLLD  
Manažerka informovala přítomné plánované výzvě z PRV: 

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech  
Veřejná prostranství v obcích 

Podpora je zaměřena na obnovu veřejných prostranství specifikovaných níže, a 
to včetně herních prvků.  
Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné 

Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost 

(obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a 
divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. 
Výzva bude otevřena cca říjen, listopad 2019 

 
6.  Různé, diskuze 

 

✓ Převedení majetku svazku do obcí 
Na dnešním jednání byly zástupcům jednotlivých členských obcí předány 
protokoly o převedení majetku ze svazku na obce  

  USNESENÍ číslo 5/2019 

Sněm svazku schvaluje převedení majetku svazku do majetku členských 
obcí  

Usnesení č. 5/2019 bylo schváleno 
 

 
✓ Výměna zkušeností v oblasti veřejné a státní správy 
✓ Výměna zkušeností v oblasti veřejné a státní správy 

✓ Příspěvky do zpravodaje na rok 2019, uzávěrka příspěvků: 
13. 9.            6. 12. 

Do zpravodajů přidávat informace o činnosti MAS a jejich výzvách a ostatních 
dotačních možnostech, informace o Kladském Pomezí a další zajímavosti z území 
Zpravodaj svazku připraví J. Kriegler a předá k vytištění. 
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usnesení 

ze sněmu DSO Metuje, konaného ve čtvrtek 13. června 2019 
v 16 hodin v Rychnovku v zasedací místnosti OÚ TESKO 

 
sněm bere na vědomí  

- informace o plnění úkolů 
- informace podané v bodech 1 až 6 

 

sněm schvaluje:  

- program, ověřovatele a zapisovatele 
- závěrečný účet svazku za rok 2018 

- účetní závěrku za rok 2018 
- rozpočtové opatření číslo 1 

- převod majetku svazku do majetku obcí 
 

sněm ukládá: 

- aktualizaci webových stránek – Martina Koubíková,  
- příspěvky do zpravodaje do 13. 09. 2019 

- vyzvednout baterie do hlásičů 
- účetní připravit informaci o splnění nápravných opatření do 30. 10. 2019 

 

 
Ověřovatelé: 

 
Jitka Slezáková, Josef Hlávko 
                             

zapsala: Zdeňka Hovorková 15. 06. 2019 


