ZÁPIS
ze sněmu DSO Metuje, konaného ve čtvrtek 14. února 2019
v 16 hodin v obci Jasenná v pohostinství na křižovatce
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informace o vyvěšování dokumentů
Kontrola plnění úkolů
Rozpočet na rok 2018, konečné plnění
Kompostéry - vyúčtování, vratky příspěvků
Smlouva o spolupráci s MAS Mezi Úpou a Metují na rok 2019
Rozpočet 2019, SVR 2020 – 2025
Rozpočtová opatření
Profesionalizace vyúčtování 2018, žádost 2019
Inventura majetku
Delegace zástupců na Setkání DSO KHK, 25. 2. 2019
Informace o realizaci MAP, SCLLD, ESOČČ
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 10 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů
Přítomni dle prezenční listiny, sněm je usnášení schopen
Ověřovatelem zápisu byli navrženi a schváleni:
Veronika Velacková, Jan Kavan
Zapisovatel: Zdeňka Hovorková
pro 10 hlasů
proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

1. Informace o vyvěšování dokumentů
Paní Fraňková z obecního úřadu Velká Jesenice seznámila přítomné
s vyvěšováním dokumentů na elektronickou i úřední desku dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Pro DSO platí následující:
Návrh rozpočtu svazku a SVR – zveřejnit na obou ÚD všech členských obcí a
po sejmutí opatřit daty a podpisy a zaslat do kanceláře DSO.
Závěrečný účet – zveřejnit na obou ÚD všech členských obcí a po sejmutí
opatřit daty a podpisy a zaslat do kanceláře DSO.
Rozpočtová opatření – vyvěsit oznámení do 30 dnů od schválení, oznámení
vám zašle manažerka, po každé změně sejmout a vyměnit za nové oznámení
v ten samý den.
Oznámení opět opatřit daty a podpisy a zaslat do kanceláře DSO.
Příloha zápisu: vzor vyvěšování
Sněm bere na vědomí
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2. Kontrola úkolů
- aktualizaci webových stránek –Martina Koubíková průběžně
- vyzvednout baterie do hlásičů – trvá
- příspěvky do zpravodaje, zpravodaj 4/2018 distribuován 20. 12. 2018
Sněm bere na vědomí
3. Rozpočet rok 2018, konečné plnění
Předseda svazku informoval přítomné o plnění rozpočtu na konci roku 2018,
k 31. 12. 2018 příjmy po rozpočtových změnách ve výši 1790 615,- Kč.
Výdaje jsou ve výši 1 703 164,- Kč. Přebytek ve výši 87 451,- Kč, z toho se bude
v roce 2019 vracet částka 32 040,- Kč obcím Černčice a Šestajovice po
vyúčtování dotace na kompostéry.
Sněm bere na vědomí
4. Kompostéry - vyúčtování, vratky příspěvků
V roce 2018 DSO realizoval projekt na nákup kompostéru pro obce Šestajovice a
Černčice. Dotace činila 653 920,- Kč a mimořádné příspěvky od obcí Šestajovice
a Černčice byla ve výši 850 000,- Kč. Po závěrečném vyúčtování svazek zbývající
částky z mimořádných příspěvků obcí vrátí na účty zapojených obcí.
Předseda ukládá těmto obcím, aby zaslali vzorovou Smlouvu o výpůjčce,
seznamy a počty zapůjčených kompostérů do kanceláře svazku.
Sněm bere na vědomí
5. Smlouva o spolupráci s MAS Mezi Úpou a Metují na rok 2019
MAS prostřednictvím manažerky předložila sněmu návrh smlouvy o spolupráci
MAS a DSO Metuje na rok 2019. Smlouva se týká práce manažera pro DSO
Metuje, uzavírá se od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 a podmínky smlouvy se nemění.
MAS by svazku fakturovala 9 000,- Kč čtvrtletně. Předseda vyjmenoval činnosti,
které od manažera MAS svazek vyžaduje, mimo jiné přípravu, kontrolu podkladů
a účast na auditu svazku. Dále svazek požaduje následnou kontrolu, zda
jednotlivé obce správně vyvěsily oznámení, rozpočty či ZÚ.
Usnesení č. 1/2019:
Sněm svazku schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s MAS Mezi Úpou
a Metují na rok 2019 na rok 2019 – 2020.
10 hlasů ano
0 hlasů proti
Usnesení č. 1/2019 bylo schváleno

0 hlas zdržel

6. Rozpočet DSO Metuje na rok 2019, SVR 2020 - 2025
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na ÚD (i elektronických) ve všech členských obcích
po zákonnou lhůtu. K dnešnímu dni nebyly k návrhu rozpočtu vzneseny žádné
připomínky. Svazek byl osloven Svazem cestovního ruchu Kladské pomezí, který
v roce 2019 zřizuje „Projektový fond“ na vytvoření rezervy na spoluúčasti na
získaných projektech. Jedná se o částku 5,- Kč/občana, pro DSO Metuje je to
částka 25 015,- Kč. Sněm svazku projednal žádost, v současné době tuto částku
do rozpočtu neschvaluje o pověřuje manažerku odpovědí na žádost.
Schválený rozpočet bude vyvěšen na stránkách DSO Metuje, na ostatních obcích
musí být zveřejněno oznámení, kde jsou rozpočet, rozpočtový výhled a
rozpočtová opatření zveřejněny. Manažerka oznámení pošle všem členským
obcím.
Usnesení č. 2/2019:
Sněm svazku schvaluje rozpočet DSO Metuje na rok 2019, tak jak je
uveden v příloze. Rozpočet je schvalován jako schodkový s celkovými
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příjmy ve výši 200 160,- Kč a výdaji ve výši 285 040,- Kč. Schodek ve
výši 84 880,- bude financován zůstatkem z minulých let. Závazný
ukazatel je druhové (položkové) členění rozpočtové skladby.
pro 10 hlasů
proti 0 hlasů
Usnesení č. 2/2019 bylo schváleno

zdržel se 0 hlasů

Předseda s paní účetní připravil návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2020-2025, návrh byl vyvěšen na úředních deskách svazku po zákonnou dobu,
Usnesení č. 3/2019:
Sněm projednal a schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2020-2025, tak jak je v příloze
pro 10 hlasů
proti 0 hlasů
Usnesení č. 3/2019 bylo přijato

zdržel se 0 hlasů

7. Rozpočtová opatření
V současné době nejsou žádná rozpočtová opatření
Sněm bere na vědomí
8. Profesionalizace, vyúčtování 2018, žádost 2019
Paní účetní s manažerkou připravila vyúčtování profesionalizace a bylo předáno
na KÚ KHK dne 19. prosince 2018. Dotace ve výši 85 500,- Kč, náklady svazku
ve výši 155 811,- Kč, spoluúčast svazku ve výši 67 311,- Kč.
Manažerka podala žádost na KÚ ve stanoveném termínu, rozpočet je postaven na
162 000,- Kč, požadovaná dotace 100 000,- Kč, spoluúčast 52 000,- Kč. V
žádosti jsou náklady na práce manažera, zpravodaj obcí, účetnictví a
poradenství.
Sněm bere na vědomí
9. Inventura majetku svazku k 31. 12. 2018
Předseda svazku na minulém jednání vydal příkaz k provedení inventury a plánu
inventur. Fyzická inventura majetku proběhla k 31. prosinci 2018. Podklady pro
provedení inventury připravila paní účetní. Byla provedena inventura
zapůjčeného majetku svazku jednotlivým obcím a na základě seznamu, který
připraví paní účetní, bude tento majetek v roce 2019 převeden jednotlivým
obcím, které jej měly ve výpůjčce. Ve výpůjčce jsou kompostéry z roku 2018 pro
obec Černčice a Šestajovice. Ostatní majetek v zápůjčce bude převeden obcím
v letošním roce na základě odsouhlasené inventury.
Sněm bere na vědomí
10. Delegování zástupců za DSO Metuje na setkání DSO KHK
25. února se koná na krajském úřadě v HK setkání dobrovolných svazků
královéhradeckého kraje. Za svazek jsou delegovány V. Velacková a J. Slezáková
Sněm bere na vědomí
11. Informace o realizaci MAP, SCLLD, ESOČČ
ESOČČ - v současné době probíhají klíčové aktivity:
Zpracování Programů rozvoje obcí:
Jasenná
Rychnovek
Říkov
Šestajovice
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Velká Jesenice
Zpracování Plánů rozvoje sportu v obcích
Jasenná
Rychnovek
Velká Jesenice
Zpracování Strategií rozvoje zeleně v obcích
Jasenná
Rychnovek
Říkov
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
Informace o výzvách MAS v SCLLD
IROP výzvy 2019
Udržování dobrého stavu infrastruktury pro vzdělávání – ZŠ, MŠ, SŠ. NNO
Budování dopravní infrastruktury – bezpečnost dopravy – chodníky, bezbarierové
zastávky
Cyklostezky
Kulturní dědictví
OPZ
Prorodinná opatření III. – příměstské tábory
Sociální služby a sociální začleňování II
PRV březen, duben 2019 výzva
Podpora zemědělských podnikatelů
Investice do lesnické infrastruktury
Investice do nezemědělských činností
Neproduktivní investice v lesích – odpočivadla, značení, mobiliář
Nově zařazení do OPŽP
Sídelní zeleň 6 milionu na celé období na výsadku v intravilánu obce – sídelní
zeleň
Z. Hovorková seznámila přítomné s dosavadním průběhem MAP v obou ORP
Náchod a Jaroměř
Realizace Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - ORP Jaroměř
Únor 2018 – prosinec 2022
Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2
Duben 2018 – březen 2022
12. Různé, diskuze
Výměna zkušeností v oblasti veřejné a státní správy
Starosta Slavětína dotaz na možnosti dotací přes svazek – cyklo nebo MK
Závěrečný audit svazku březen
Příspěvky do zpravodaje na rok 2019, uzávěrka příspěvků:
8. 3.
14. 6.
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
✓
✓
✓
✓
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usnesení
ze sněmu DSO Metuje, konaného ve čtvrtek 14. února 2019
v 16 hodin v pohostinství na křižovatce v obci Jasenná
sněm bere na vědomí
informace o plnění úkolů
informace podané v bodech 1 až 12
sněm schvaluje:
- program, ověřovatele a zapisovatele
- Smlouvu o spolupráci s MAS
- rozpočet svazku na rok 2019
- SVR na roky 2020 – 2025
sněm ukládá:
- aktualizaci webových stránek – Martina Koubíková,
- příspěvky do zpravodaje do 08. 03. 2019
- vyzvednout baterie do hlásičů
- účetní připravit podklady pro převod majetku obcím
Ověřovatelé:
Veronika Velacková, Jan Kavan
zapsala: Zdeňka Hovorková 16. 03. 2019
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Příloha zápisu

Obec XYXY
OZNÁMENÍ OBCE XYXY
O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické
podobě zveřejněny na úřední desce obce XYXY www.xyxy.cz (sekce rozpočty).
Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na adrese: SXYXY,
kancelář Obce XYXY v úředních hodinách: ……………………
Schválený rozpočet na rok 201….
Zastupitelstvo obce XYXY schválilo rozpočet na rok 20… dne ……….
Zveřejněno: ……….
Střednědobý výhled rozpočtu na období 20… – 20….
Zastupitelstvo obce XYXY schválilo střednědobý výhled rozpočtu na období
20.. – 20..
dne ………….
Zveřejněno: …………….
Schválený závěrečný účet obce za rok 20…
Zastupitelstvo obce XYXY schválilo závěrečný účet obce za rok 20.. dne
…………
Zveřejněno: ………………..
Rozpočtová opatření obce v roce 20..
Zastupitelstvo obce XYXY (případně jiný oprávněný orgán obce např. dle
pravomoci, která mu byla svěřena zastupitelstvem) schválilo Rozpočtové
opatření č. ……. dne ……….
Zveřejněno …………..
Vzor je navržen tak, aby se schvalované dokumenty doplňovaly postupně,
tak jak budou schvalovány a zveřejňovány a na pevné úřední desce by se
toto oznámení vyměňovalo s nově doplněným dokumentem. Oznámení
sejmutá z úřední desky je nezbytné uschovat a průběžně ukládat k ostatním
dokumentům zveřejňovaným na fyzické úřední desce.
Tento vzor je pouze příkladem a nevylučuje jakoukoliv jinou formu zveřejnění,
která ovšem musí splňovat všechny požadavky stanovené zákonem, včetně
dodržení podmínky současného zveřejnění dokumentů na internetových
stránkách a oznámení na úřední desce.
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