Svazek obcí Blanský les – podhůří
se sídlem Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou

Zápis
z 59. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří
konaného dne 5. prosince 2017 od 9,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Včelná
Přítomno:
za obce:

10 zástupců z 20 členských obcí,
Boršov nad Vlt., Branišov, Čakov, Dubné, Habří, Jankov, Kamenný Újezd,
Planá, Vrábče, Žabovřesky

Hosté:

Ing. Václav Kolář za MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.
p. Ladislav Sviták, W Partner, s.r.o.

Program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Kontrola usnesení č. 58 ze dne 24.10.2017
3. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020
4. Schválení rozpočtu na rok 2018
5. Schválení výše členského příspěvku na rok 2018
6. Kontrola hospodaření svazku za období od 1-10/2017
7. Zpráva o činnosti rady svazku
8. Zpráva o provedených rozpočtových opatřeních radou svazku
9. Projednání společného projektu mikroregionu v rámci POV Jč. kraje 2018
10. Různé návrhy
Záznamy o hlasování uváděny v podobě: Pro-Proti-Zdržel se.
Shromáždění starostů zahájil předseda svazku p. František Ohrazda, přivítal přítomné hosty
a zástupce obcí.
K jednotlivým bodům:
1. Navržený program byl doplněn o podání informací o aplikaci nového nařízení na ochranu
osobních údajů GDPR, byl přijat všemi přítomnými a schválen hlasováním: 10-0-0
Jako ověřovatelé zápisu byli jmenováni: p. Božena Kudláčková a p. Josef Chromý
Předseda svazku předal slovo p. Svitákovi, aby přítomné uvedl do problematiky GDPR.
Jedná se o nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které bude platit pro všechny,
kteří zpracovávaní osobní údaje. Nová právní úprava bude účinná od 25. 5. 2018. Seznámil
přítomné s povinnostmi, které obecné nařízení GDPR přináší. Obce by si měly připravit
analýzu seznamů, které evidence vedou a zda v nich není více údajů, než je nutné a také
jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Obce by toto nařízení neměly podceňovat,
je třeba se býti připraveni. Zatím ještě neuzavírat žádné smlouvy s pověřenci a počkat zda
Ministerstvo financí připraví nějakou metodiku ke splnění těchto povinností.

2. Kontrola usnesení č. 58
Usnesením č. 58 ze dne 24. 10. 2017 byla schválena finanční odměna za aktualizaci
webových stránek svazku. Předseda svazku domluvil provedení úprav stránek s panem
Marešem. Stránky jím byly zaktualizovány i za spolupráce se zástupci členských obcí.
Odměna byla vyplacena. Přítomní zástupci obcí konstatovaly, že webové stránky
zkontrolovaly a jsou v pořádku.
3. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 obsahuje jen běžné příjmy a výdaje,
které jsou nutné k zajištění chodu svazku. Výdaje na pořízení majetku budou čerpány jen
v případě obdržení dotace.
Návrh usnesení č. 1/59/2017: „Shromáždění starostů schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2019 a 2020.“ schváleno hlasováním:10-0-0
4. Schválení rozpočtu na rok 2018
Rozpočet na rok 2018 počítá s příjmy ve výši 300 200 Kč a s výdaji ve výši 319 110 Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 18 910 Kč bude financován ze zůstatků minulých let.
Návrh usnesení č. 2/59/2017: „Shromáždění starostů schvaluje schodkový rozpočet
na rok 2018 s příjmy 300 200 Kč, s výdaji 319 110 Kč a financováním 18 910 Kč.“
schváleno hlasováním: 10-0-0
5. Schválení výše členského příspěvku na rok 2018
Vzhledem k tomu, že výdaje svazku byly v předešlých letech vyšší než příjmy
a i rozpočet na rok 2018 počítá opět s financováním cca 19 tis. Kč, bylo by třeba členský
příspěvek navýšit. Přítomní zástupci obcí se shodli na výši členského příspěvku 20 Kč.
Výše ročního členského příspěvku pro rok 2018 bude ve výši 20 Kč na obyvatele členské
obce trvale hlášené v obci k 31.12.2017.
Návrh usnesení č. 3/59/2017: „Shromáždění starostů schvaluje členský příspěvek
pro rok 2018 ve výši 20 Kč na 1 obyvatele členské obce trvale hlášeného v obci
k 31.12.2017.“ schváleno hlasováním: 10-0-0
6. Kontrola hospodaření svazku obcí za období od 1-10/2017.
Za leden až říjen roku 2017 příjmy po konsolidaci činí 1 332 918,81 Kč, z toho členské
příspěvky, v tom i mimořádné členské příspěvky, činí 747 588 Kč, neinvestiční dotace
z POV na mobiliář 500 000 Kč. Příjmy z prodeje plastových pytlů jsou 85 237,76 Kč a z
úroků 93,05 Kč. Plnění na 94,52 %.
Přijaté návratné finanční výpomoci jsou ve výši 1 370 000 Kč.
Výdaje po konsolidaci jsou ve výši 2 693 631,50 Kč, z toho na zajištění záchytné stanice
pro psy 16 050,50 Kč, nákup plastových pytlů 116 813 Kč, pořízení kompostérů
1 586 648 Kč a pořízení turistického mobiliáře 805 800 Kč, vedení ZBú 745 Kč,
poradenská činnost 60 000 Kč, reklama na Plese starostů 10 000 Kč, postavení stanu na
akci Štěstí s překážkou 8 199 Kč, pojištění majetku 30 131 Kč a výdaje na zajištění
chodu svazku 59 245 Kč. Plnění na 97,89 %.
Stav Zbú k 31. 10. 2017: 279 315,01 Kč
Shromáždění starostů bere na vědomí hospodaření svazku obcí za období leden až
říjen 2017.

7. Zpráva o činnosti rady svazku
Rada svazku se sešla od 58. shromáždění starostů celkem 1x.
Dne 14. listopadu 2017 rada svazku projednala a připravila návrh rozpočtu na rok
2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020. Toto bylo rozesláno všem
členským obcím ke zveřejnění.
Dále projednala a schválila rozpočtové opatření č. 7/2017, které navyšuje příjmy
celkem o 15 928 Kč (příjem hotovosti do pokladny 5 000 Kč, prodej plastových pytlů
navýšení o 38 110 Kč a přijaté transfery od obcí snížení o 27 182 Kč). Výdaje se navyšují
celkem o 81 046 Kč (výběr hotovosti do pokladny 5 000 Kč, navýšení na nákup
plastových pytlů o 76 322 Kč, OON o 3 000 Kč a snížení rozpočtovaných výdajů
na skutečné čerpání – snížení celkem o 3 276 Kč). Financování se navyšuje o 65 118
Kč.
Také se zabývala přípravou shromáždění starostů. Připravila body jednání, které
se budou projednávat a stanovila termín konání na 5. prosince 2017.
8. Zpráva o provedených rozpočtových opatřeních radou svazku
Rada provedla 1 rozpočtové opatření č. 7/2017. Projednáno v předchozím bodě 8.
Shromáždění starostů bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 7/2017
s navýšením příjmů o 15 928 Kč a výdajů o 81 046 Kč provedené radou svazku
na základě pověření z usnesení č. 8/48/2014.
9. Projednání společného projektu mikroregionu v rámci POV Jč. kraje 2018
Na základě informací, které přednesl p. Sviták o GDPR, byl návrh ze strany přítomných
starostů zažádat o grant do POV Jč. kraje na zajištění analýzy GDPR pro členské obce.
Jako další varianta bylo navržení pořízení vybavení mateřských a základních škol, neboť
nebylo jisté, zda bude možné na analýzu GDPR grant čerpat.
Návrh usnesení č. 4/59/2017: „Shromáždění starostů schvaluje jako společný
projekt mikroregionu v rámci POV Jihočeského kraje 2018 „zajištění analýzy GDPR
pro členské obce“, pokud na analýzu GDPR nebude možné grant z POV Jč. kraje
poskytnout, tak shromáždění starostů schvaluje jako společný projekt
mikroregionu „pořízení vybavení do mateřských a základních škol v členských
obcích“ a pověřuje předsedu svazku k podání žádosti o dotaci do POV Jč. kraje
pro rok 2018.“ schváleno hlasováním: 10-0-0
10. Různé návrhy
- Ing. Kolář vznesl dotaz na přítomné starosty, zda bude ze strany svazku zájem
o poskytování poradenské činnosti na zpracování krajských grantů i v roce 2018.
V letošním roce zpracovali pro naše členské obce celkem 67 žádostí. Předseda svazku
a i přítomní zástupci obcí jsou pro to, aby se poradenství od MAS Blanský les –
Netolicko, o.p.s. zachovalo za stejných podmínek jako v předešlých letech, tj.
poradenská činnost za 80 tis. Kč.
Návrh usnesení č. 5/59/2017: „Shromáždění starostů schvaluje jako poradce
svazku na rok 2018 MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s. a pověřuje předsedu
svazku k podpisu smlouvy o dílo na poradenskou činnost ve výši 80 000 Kč.“
schváleno hlasováním: 10-0-0
- Předseda svazku navrhl, že když již po několik let svazek finančně podporoval akce
Štěstí s překážkou a ples starostů, opět poskytnout tuto podporu i v příštím roce 2018.
Všichni přítomní souhlasili.
Návrh usnesení č. 6/59/2017: „Shromáždění starostů schvaluje poskytnutí finanční
podpory ve výši 10 000 Kč na Ples jihočeských starostů 2018 a zapůjčení
mobilního stanu a uhrazení nákladů spojených s jeho stavbou na akci „Štěstí
s překážkou“, která se bude konat v roce 2018.“ schváleno hlasováním: 10-0-0

- Svazek má uzavřeny smlouvy o návratné finanční výpomoci s obcemi Planá
na 80 tis. Kč, Dubné na 590 tis. Kč, Žabovřesky na 310 tis. Kč, Lipí na 190 tis. Kč, Čakov
na 100 tis. Kč a Branišov na 100 tis. Kč. Celkem 1 370 tis. Kč s ustanovením, že finanční
prostředky budou splaceny do 31.12.2017. Vzhledem k tomu, že vyúčtování dotace
s MŽP zatím není vyřízeno, vypadá to tak, že dotace do konce letošního roku nebude
zaslána na účet svazku a z toho důvodu nebude možné návratné finanční výpomoci
obcím vrátit. Svazek by mohl vrátit po 100 tis. Kč obci Čakov a Branišov. S ostatními
obcemi je třeba uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci,
kde bude prodloužena splatnost až do doby, kdy svazek obdrží dotaci od MŽP. Obce
Planá, Dubné, Žabovřesky a Lipí by měly projednat dodatky ke smlouvě na zasedání
svého obecního zastupitelstva.

Zapsala: J. Medová
Ve Včelné dne 5.12.2017

František Ohrazda
předseda svazku obcí

Ověřovatelé zápisu:
Božena Kudláčková

…………………………….

Josef Chromý

……………………………….

