Zápis č. 37 z jednání Valné hromady Slavník, z. s. p. o.,
ze dne 22. 4. 2016 v Malém Boru
Přítomni:

Obec Břežany - Mgr. Marie Metličková
Obec Hradešice - František Balíček
Obec Kovčín - Ing. Ivan Tesař
Obec Malý Bor - Radovan Faltys
Obec Maňovice – Josef Jirsa,
Karel Klozar
Obec Olšany – Zdeněk Kříž
Obec Pačejov - Ing. Jan Vavřička
AgAkcent, s.r.o. – Vlastimil Hálek
Lukáš Nedvěd

Nepřítomni: Miloslav Strolený, Marie Pícková, Richard Löbl.
Program:
1) zahájení
2) volba předsedy jednání
3) projednání a schválení členských příspěvků na rok 2016
4) projednání a schválení hospodaření sdružení v roce 2015
5) inventarizace majetku
6) projednání dalšího postupu – rozhledna Slavník
7) projednání a schválení přijetí dotace z PSOV PK společné projekty –
odpočívky 2016
8) diskuse
9) závěr
Program byl/nebyl jednohlasně schválen.

1)
Jednání zahájil starosta Obce Malý Bor Radovan Faltys, přivítal všechny přítomné a
následně se ujal vedení jednání.
2)
Volba předsedy jednání. Valnou hromadou byl předsedou jednání jednohlasně zvolen
p. Radovan Faltys.
3)
Projednání a schválení členských příspěvků na rok 2016
Valná hromada projednala výši členských příspěvků na rok 2016 a schválila všemi mandáty, že
výše členských příspěvků pro rok 2016 bude 5 Kč na jednoho obyvatele pro členské obce
sdružení a 1 000,- Kč pro podnikatelský subjekt AgAkcent, s.r.o. Členské příspěvky jsou
splatné do konce měsíce května 2016 na číslo účtu 135 982 814/0300. Jednotlivé obce uhradí
členský příspěvek dle aktuálních počtů obyvatel obce/města ke dni 31. 12. 2015.
Schváleno jednohlasně.
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4)
Projednání a schválení hospodaření sdružení v roce 2015. Valná hromada projednala
hospodaření sdružení v roce 2015. Příjmy činily 586 721,79 Kč a výdaje činily 188 624,00 Kč.
Hospodaření bylo ziskové ve výši 398 097,79 Kč.
Sdružení vede podvojné účetnictví.
Počáteční stav běžného účtu k 1. 1. 2015
Počáteční stav pokladny k 1. 1. 2015
Hodnota movité věci - Stanová hala
- Dřevěné čekárny 13 ks
Odpisy hmotného majetku k 31. 12. 2015
Zůstatková cena hmotného majetku – Stanová hala
- Dřevěné čekárny 13 ks
Příjmy:
Z toho:
Pronájem stanu, pódia, setů
Přijaté úroky na BÚ
Přijaté členské příspěvky
Dotace na dřevěné čekárny
Spoluúčast obcí na pořízení čekáren
Výdaje:
Z toho:
Vedení účetnictví
Oprava a údržba – oprava plachty stanu
Práce, služby (doprava, pronájem)
Poštovné
Pojištění stanu
Pronájem nebytových prostor
Bankovní poplatek
Odpis majetku
Výsledek hospodaření za rok 2015

220 357,39 Kč
452,00 Kč
700 988,00 Kč
530 078,00 Kč
-301 592,00 Kč
505 142,00 Kč
424 062,00 Kč
586 721,79 Kč
31 300,00 Kč
18,79 Kč
25 325,00 Kč
200 000,00 Kč
330 078,00 Kč
188 624,00 Kč
2000,00 Kč
10 405,00 Kč
21 829,00 Kč
284,00 Kč
11 510,00 Kč
120,00 Kč
359,00 Kč
142 117,00 Kč
398 097,79 Kč

Konečný stav pokladny k 31. 12. 2015
Konečný stav na BÚ k 31. 12. 2015

1 358,00 Kč
229 588,18 Kč

Hospodaření sdružení Slavník z. s. p. o. bylo přítomnými členy jednohlasně schváleno.
5)
Inventarizace majetku: Valná hromada byla seznámena inventarizací hmotného majetku
sdružení, provedenou k 31. 12. 2015 členy inventarizační komise ve složení předseda – p.
František Balíček a členové p. Mgr. Marie Metličková a p. Marie Pícková. Celková hodnota
majetku je 929 204,- Kč.
VH jednohlasně schvaluje inventarizaci majetku sdružení provedenou inventarizační komisí
ke dni 31. 12. 2015.
6)
Projednání a schválení přijetí dotace z PSOV PK integrované projekty 2016 – na
projekt pod názvem „Vybavení obcí sdružení Slavník krytým posezením k odpočinku a
setkávání.
VH projednala přidělení dotace z PSOV PK integrované projekty 2016 – na projekt pod názvem
„Vybavení obcí sdružení Slavník krytým posezením k odpočinku a setkávání v částce 290 000,Kč.
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VH schvaluje přijetí dotace 290 000,- Kč z PSOV PK 2016 integrované projekty na projekt“
„Vybavení obcí sdružení Slavník krytým posezením k odpočinku a setkávání v částce 290 000,Kč. Do projektu budou zapojeni a požadavek na množství pořízených posezení k odpočinku
vznesly tyto obce a města: Břežany 1 ks, Hradešice 2 ks, Kovčín 1 ks, Kvášňovice 2 ks, Malý Bor
2 ks, Myslív 2 ks, Olšany 1 ks, Pačejov 4 ks a Nalžovské Hory 2 ks. Projekt bude financován tak,
že jednotlivé zúčastněné obce převedou na účet sdružení částku, odpovídající skutečně
vynaloženým nákladům, zjištěným poptávkovým řízením na tu část projektu, týkající se jejich
obce. Po obdržení dotace z PK bude část prostředků vrácena jednotlivým obcím v poměru
k vynaloženým nákladům. Zajištěním poptávkového řízení VH pověřuje společnost AgAkcent,
s. r. o.
Schváleno jednohlasně.
7)
Projednání dalšího postupu – rozhledna Slavník
VH projednala další postup týkající se uvažované výstavby rozhledny na vrchu Slavník.
Z přítomných zastupitelů obcí jsou pro výstavbu rozhledny obce: Pačejov, Hradešice, Kovčín,
Malý Bor a Olšany, kde starosta této obce upozornil na možné problémy se spoluúčastí této
obce na financování tohoto projektu. Dále pan Vavřička navrhl projednání záměru výstavby
rozhledny na veřejných zasedáních jednotlivých členských obcí sdružení.
VH schvaluje projednání záměru výstavby rozhledny na veřejných zasedáních
jednotlivých členských obcí sdružení a dále pověřuje p. Vavřičku zajištěním poptávkového
řízení na projektovou dokumentaci - jednostupňový projekt pro stavební povolení včetně
rozpočtu na akci "Rozhledna Slavník" dle podkladů studie, kterou zpracoval Ing. arch. Jiří
Kučera.
Schváleno jednohlasně.
Diskuse:

Diskutováno bylo k jednotlivým bodům v průběhu celého jednání.
8)
Usnesení.
Valná hromada Slavník, z. p. s. o. schvaluje:
- že výše členských příspěvků pro rok 2016 bude 5 Kč na jednoho obyvatele pro členské obce
sdružení a 1 000,- Kč pro podnikatelský subjekt AgAkcent, s.r.o. Členské příspěvky jsou
splatné do konce měsíce května 2016 na číslo účtu 135 982 814/0300. Jednotlivé obce uhradí
členský příspěvek dle aktuálních počtů obyvatel obce/města ke dni 31. 12. 2015.
- hospodaření sdružení v roce 2015.
- inventarizace majetku sdružení provedenou k 31. 12. 2015.
- přijetí dotace 290 000,- Kč z PSOV PK 2016 integrované projekty na projekt“ „Vybavení obcí
sdružení Slavník krytým posezením k odpočinku a setkávání v částce 290 000,- Kč. Do
projektu budou zapojeni a požadavek na množství pořízených posezení k odpočinku vznesly
tyto obce a města: Břežany 1 ks, Hradešice 2 ks, Kovčín 1 ks, Kvášňovice 2 ks, Malý Bor 2 ks,
Myslív 2 ks, Olšany 1 ks, Pačejov 4 ks a Nalžovské Hory 2 ks. Projekt bude financován tak, že
jednotlivé zúčastněné obce převedou na účet sdružení částku, odpovídající skutečně
vynaloženým nákladům, zjištěným poptávkovým řízením na tu část projektu, týkající se
jejich obce. Po obdržení dotace z PK bude část prostředků vrácena jednotlivým obcím
v poměru k vynaloženým nákladům. Zajištěním poptávkového řízení VH pověřuje
společnost AgAkcent, s. r. o.
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- projednání záměru výstavby rozhledny na veřejných zasedáních jednotlivých členských obcí
sdružení a dále pověřuje p. Vavřičku zajištěním poptávkového řízení na projektovou
dokumentaci - jednostupňový projekt pro stavební povolení včetně rozpočtu na akci
"Rozhledna Slavník" dle podkladů studie, kterou zpracoval Ing. arch. Jiří Kučera.

Závěr. Předseda jednání p. Faltys poděkoval všem přítomným za účast a oficiálně
ukončil jednání Valné hromady.

Zapsal: Radovan Faltys

Ověřovatelé:
František Balíček

……………….

Mgr. Marie Metličková

……………….

………………………….
Radovan Faltys
předseda sdružení
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