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Zápis č. 41 z jednání Valné hromady Slavník, z. s. p. o., 
ze dne 22. 9. 2017 v Nalžovských Horách 

 
Přítomni: Obec Břežany - Mgr. Marie Metličková 
  Obec Hradešice - František Balíček 
  Obec Kovčín - Ing. Ivan Tesař 
  Obec Kvášňovice - Miloslav Strolený 
  Obec Malý Bor - Radovan Faltys 
  Obec Maňovice – Josef Jirsa,  
  Obec Myslív – Marie Pícková 
  Město Nalžovské Hory - Richard Löbl 
  Obec Olšany – Zdeněk Kříž 

Obec Pačejov - Ing. Jan Vavřička 

Nepřítomni:   zástupce AgAkcent  

Program:  
 

1) zahájení  
2) volba předsedy jednání 

3) projednání a schválení členských příspěvků na rok 2017 
4) projednání a schválení hospodaření sdružení v roce 2016 

5) inventarizace majetku 
6) rozhledna Slavník – zpracování PD 
7) projekty na rok 2018(PSOVPK – návrhy integ. projektů na PK) 

8) diskuse   
9) závěr 

Program byl jednohlasně schválen. 

1) Jednání zahájil starosta Města Nalžovské Hory p. Richard Löbl, přivítal všechny 
přítomné a předal slovo předsedovy sdružení p. Faltysovi. 

2) Volba předsedy jednání. Valnou hromadou byl předsedou jednání jednohlasně 
zvolen p. Radovan Faltys. 

3)  Projednání a schválení členských příspěvků na rok 2017 
Valná hromada projednala výši členských příspěvků na rok 2017 a schválila všemi 
mandáty, že výše členských příspěvků pro rok 2017 bude 10,- 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 října 2017 na číslo účtu 135 982 814/0300. 



2 

 

Jednotlivé obce uhradí členský příspěvek dle aktuálních počtů obyvatel obce/města ke 
dni 31. 12. 2016. 
Schváleno jednohlasně. 

4) Projednání a schválení hospodaření sdružení v roce 2016. Valná hromada 
projednala hospodaření sdružení v roce 2016. Příjmy činily 50 528,10 Kč, výdaje činily 
121 107,85,00 Kč. Hospodaření bylo ztrátové ve výši 70 579,75 Kč. 
 
Sdružení vede podvojné účetnictví.  

Počáteční stav běžného účtu k 1. 1. 2016  229 588,18 Kč 

Počáteční stav pokladny k 1. 1. 2015  1 358,00 Kč 
Hodnota movité věci - Stanová hala                                                       700 988,00 Kč  

- Dřevěné čekárny 13 ks 530 078,00 Kč 
Odpisy hmotného majetku k 31. 12. 2016 -301 592,00 Kč 
Zůstatková cena hmotného majetku – Stanová 
hala  469 310,00 Kč 
Dřevěné čekárny 13 ks 413 355,00 Kč 
Přijatá záloha na odpočívky (dosud nezúčtovaná 
dotace) 355 383,98 
Příjmy:  50 528,10 Kč 
Z toho: 
Pronájem stanu, pódia, setů 29 900,00 Kč 
Přijaté úroky na BÚ 23,10 Kč 
Přijaté členské příspěvky 20 605,00 Kč 

Výdaje:  121 107,85,00 Kč 

Z toho: 

Materiál - vodováha 960,00 Kč 

Vedení účetnictví 2000,00 Kč 

Studie stavby rozhledny 15 000,00 Kč 

Výběrové řízení - odpočívky 12 795,75 Kč 

Doprava osob 11 350,00 Kč 

Ostatní drobné služby – poštovné, pronájem 318,00 Kč 

Pojištění stanu 11 510,00 Kč 

DPP  20 000,00 Kč 

Bankovní poplatek  365,00 Kč  

Odpis majetku 46 809,00 Kč  

Výsledek hospodaření za rok 2016  
- 70 579,75 

Kč 

Konečný stav pokladny k 31. 12. 2016  6 303,00 Kč  

Konečný stav na BÚ k 31. 12. 2016  200 872,41 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. 2016 členy inventarizační komise ve složení 
předseda – p. František Balíček a členové p. Mgr. Marie Metličková a p. Marie Pícková. 
Celková účetní hodnota majetku je 882 665,- Kč.  
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 VH jednohlasně schvaluje inventarizaci majetku sdružení provedenou inventarizační 
komisí ke dni 31. 12. 2016. 

6) Rozhledna Slavník – zpracování PD 
VH byla seznámena s postupem prací na zpracování projektové dokumentace na 
vybudování rozhledny na vrchu Slavník. PD je téměř připravena pro podání žádosti o 
územní rozhodnutí. PD zpracovává Ing. Arch. Jiří Kučera z Horažďovic. 

7) Projekty na rok 2018(PSOVPK – návrhy integrovaných projektů na PK) 
VH projednala připomínky, které budou zaslány na PK k tvorbě pravidel Programu 
stabilizace a obnovy Plzeňského kraje v oblasti integrovaných projektů a shodla se na 
zaslání těchto připomínek tohoto dotačního titul pro rok 2018.  

a) zvýšení částky na 1 projekt – současná maximální částka 400 000,- Kč neumožňuje 
realizovat integrované projekty většího rozsahu při dodržení požadované integrity  

b) pro integrované projekty požadovat maximálně zapojení 3 členů sdružení do 
projektu – u větších sdružení nelze dosáhnout požadované integrity vzhledem 
vzdálenostem jednotlivých členských subjektů (nejen obcí) 

Dále VH projednala přípravu integrovaného projektu na rok 2018 který by podával 
v rámci Programu stabilizace a obnovy Plzeňského kraje Slavník z. s. p. o. v roce 2018. Na 
návrh Ing. Vavřičky se všichni přítomní shodli na podání žádosti na projekt „Vybudování 
zpevněných ploch k umístění nádob pro sběr separovaného odpadu v členských obcích 
mikroregionu Slavník“. Dále VH rozhodla, že PD k tomuto projektu bude hrazena 
z rozpočtu sdružení.   
Schváleno jednohlasně. 

8) Diskuse: 
Diskutováno bylo  
 k problematice dokumentu EÚ upravující nakládání s osobními údaji 
 ke kvalitě služeb a absenci fakturace společnosti Odpady Bohemia po převzetí 
společností Marius Pedersen a. s. 

9) Usnesení. 
Valná hromada Slavník, z. p. s. o. schvaluje:  

- výši členských příspěvků pro rok 2017 v částce 10,- 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 října 2017 na číslo účtu 135 982 814/0300. 
Jednotlivé obce uhradí členský příspěvek dle aktuálních počtů obyvatel obce/města ke 
dni 31. 12. 2016. 

- hospodaření sdružení v roce 2016.  

- inventarizaci majetku sdružení provedenou k 31. 12. 2016. 

- zaslání připomínek k tvorbě pravidel Programu stabilizace a obnovy Plzeňského kraje 
v oblasti integrovaných projektů pro rok 2018 a to: 
a) navýšení částky na 1 projekt – současná maximální částka 400 000,- Kč neumožňuje 

realizovat integrované projekty většího rozsahu při dodržení požadované integrity  
b) pro integrované projekty požadovat maximální se zapojení 3 členů sdružení do 

projektu – u větších sdružení nelze dosáhnout požadované integrity vzhledem ke 
vzdálenostem jednotlivých členských subjektů (nejen obcí) 
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 přípravu integrovaného projektu na rok 2018 který v rámci Programu stabilizace a 
obnovy Plzeňského kraje v roce 2018 podá Slavník z. s. p. o  a to projekt pod názvem 
„Vybudování zpevněných ploch k umístění nádob pro sběr separovaného odpadu 
v členských obcích mikroregionu Slavník“.  

 úhradu projektové dokumentace k projektu zpevněných ploch z rozpočtu sdružení. 

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 
 

 


