Magistrát města Pardubice
Svazek obcí Pardubická Labská
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČO: 04543017
tel. 724 900 137, e-mail: manazer.cyklostezka@gmail.com

Zápis z valné hromady Svazku obcí
Pardubická labská
Valná hromada 05/2017
Termín konání:
Místo konání:
Přítomni:

15. 6. 2017 od 15:00
Zasedací sál Městského úřadu Přelouč

Statutární město Pardubice

Ing. Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora
_____________, referent

Obec Srnojedy

Pavel Králíček, starosta
Ing. Vladimír Dvořák, místostarosta

Obec Valy

Dušan Doležal, starosta
Ing. Jindřich Ježek, Ph.D., místostarosta

Město Přelouč

Bc. Irena Burešová, starostka
Miroslav Manžel, vedoucí odboru správy majetku

Obec Semín

Jaroslav Trubač, starosta
Josef Kratochvíl, místostarosta

Obec Řečany nad Labem

Ing. Michaela Matoušková, starostka
Miloš Švejk, místostarosta

Obec Kladruby nad Labem

Ing. Lenka Gotthardová, CSc., starostka
Věra Vnenčáková, místostarostka

Obec Trnávka

Radek Valenta, starosta
JUDr. Marie Škopková, místostarostka

Město Chvaletice

Blanka Zaklová, starostka
Ing. Petr Sotona, místostarosta

Obec Kojice

Ing. Jana Bílá, starostka
Ing. David Morávek, místostarosta

Město Týnec nad Labem

Bc. Dušan Žmolil, starosta
Dušan Kovanda, místostarosta

Hosté:

Ing. Tomáš Jeřábek – projektový manažer
René Živný - člen Rady Pardubického kraje
Ing. Jana Šmedková – projektový koordinátor

Přítomno __ členů zakládajících obcí a měst z maximálního počtu 22 členů valné hromady, dle
přiložené prezenční listiny.
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Informace o konání valné hromady svazku obcí Pardubická labská byla vyvěšena společně na úředních
deskách fyzických i elektronických všech sdružených měst a obcí a elektronické desce svazku obcí
(webové stránky - http://www.pardubickalabska-cyklostezka.cz/valne-hromady ) v zákonném termínu
– 15 dní před konáním.
Program jednání:
1) Schválení programu valné hromady a volba ověřovatele zápisu
2) Schválení závěrečného účtu a výsledků hospodaření za rok 2016
3) Schválení výsledků přezkumu krajského úřadu Pardubického kraje
4) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Pardubického kraje
5) Schválení rozpočtové změny č.1 pro rok 2017
6) Průběžná informace o stavu příprav cyklostezky
7) Diskuze

Návrh usnesení číslo: 05/2017/01
Schválení programu valné hromady a ověřovatele zápisu
Valné hromadě navrhujeme schválit výše uvedený program jednání a jako ověřovatele zápisu
určit – Ing. Michaela Matoušková, Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
Usnesení číslo: 05/2017/01
Valná hromada po projednání schvaluje navržený program a určuje ověřovatele zápisu Ing. Michaela Matoušková, Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
Přítomno:
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo
Návrh usnesení číslo: 05/2017/02
Schválení závěrečného účtu a výsledků hospodaření za rok 2016

Celkové příjmy svazku za rok 2015 činily celkem 601.100 Kč, výdaje byly vyčísleny ve výši
555.549,31 Kč. Výsledek hospodaření 45.496,05 Kč bude převeden. Závěrečný účet byl
vyvěšen min. 15 dní na úředních deskách všech členských obcí. Krajský úřad provedl
kontrolu hospodaření za rok 2016.
Usnesení číslo: 05/2017/02
Valná hromada schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Pardubická labská pro rok 2016 dle
přílohy č. 1 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. Schvaluje účetní
závěrku Svazku obcí Pardubická labská za rok 2016 a rovněž schvaluje převod výsledku
hospodaření, a to zisku ve výši _______ Kč z účtu 431 na účet 432.
Přítomno:
Pro:
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Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo
Návrh usnesení číslo: 05/2017/03
Schválení výsledků přezkumu krajského úřadu Pardubického kraje
Krajský úřad provedl přezkum hospodaření svazku obcí viz. zápis z přezkumu příloha č.2
zápisu valné hromady. N základě přezkumu nebyli zjištěny žádné vady a nedostatky, případné
drobné nedostatky byli řešeny při samotném průběhu přezkumu dohledáním potřebných
dokumenů.
Usnesení číslo: 05/2017/03
Valná hromada beze na vědomí výsledky o přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Přítomno:
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo
Návrh usnesení číslo: 05/2017/04
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Pardubického kraje
V únoru 2017 byla podána žádost o poskytnutí dotace na výkupy pozemků na trase.
Pardubický kraj naši žádost projednal a vyhověl nám částkou 1 mil. Kč určenou na výkupy
pozemků a administrativní činnost pro cyklostezku Pardubice – Týnec nad Labem. V příloze
č. 3 znění smlouvy o poskytnutí dotace je stanoven termín vyúčtování 31.3.2019. Finanční
částka bude poukázána po podpisu smlouvy na obou stranách.
Usnesení číslo: 05/2017/04
Valná hromada po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Pardubického kraje dle smlouvy o poskytnutí dotace (příloha zápisu č.3) ve výši 1.000.000
Kč na účely uvedené ve smlouvě. Ukládá výkonnému řediteli podpis smlouvy.
Přítomno:
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo
Návrh usnesení číslo: 05/2017/05
Schválení rozpočtové změny č.1 pro rok 2017
Na základě závěrečného účtu a dosavadního hospodaření je třeba schválit rozpočtovou změnu
č.1 pro rok 2017. Původní zveřejněná změna rozpočtu na 1. mil. Kč prozatím nebude
schvalována – lze ji schválit až po fyzickém podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Nicméně
je třeba schválit změnu č.1 v jiném znění. Na straně příjmů jsou přijeté úroky na straně výdajů
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je započtena úhrada nákladů dohody p. Radilové (právní zastoupení), vratka dotace
Pardubického kraje (viz. usnesení valné hromady 04/2016/06) a drobná daň z úroku. Tato
rozpočtová změna č.1 bude uveřejněna dle zák. č. 250/2000 Sb. Ve znění posledních změn 30
dní na úředních deskách členů a trvale na úřední desce svazku (webové stránky).
Usnesení číslo: 05/2017/05
Valná hromada po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2017 dle níže
uvedené tabulky:
paragraf
položka popis
6310
2141
2219
6171
6399
6402

6121
5021
5362
5366

Budovy, haly a stavby
Ostatní osobní výdaje
Platby daní a poplatků
Finanční vypořádání min.let
Celkem

příjem Kč

výdej Kč
20

20

-64185
3000
5
61200
20

Přítomno:
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo
Návrh usnesení číslo: 05/2017/06
Průběžná informace o stavu příprav cyklostezky
Usnesení číslo: 05/2017/06
Valná hromada po projednání bere ne vědomí informace o aktuálním průběhu příprav
realizace cyklostezky….??
Přítomno:
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Usnesení bylo

Diskuze
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Zapsal:
Ing. Tomáš Jeřábek

.........................................................

Ověřil:
Ing. Michaela Matoušková

.........................................................

Ing. Lenka Gotthardová, CSc.

.........................................................

Schválil:
Bc. Irena Burešová

.........................................................

V Přelouči 15. 6. 2017
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Závěrečný účet 2016
Výsledky přezkoumání hospodaření́ za rok 2016
Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti cestovního ruchu – Pardubický kraj
Prezentace o aktuálním stavu příprav

