
Zápis z jednání Valné hromady DSO Blanicko-Otavského regionu   
konané dne 23.2.2017 od 14hod ve Vodňanech 

 
Paní předsedkyně přivítala přítomné starosty obcí a konstatovala, že valná hromada je usnášení schopná, 
přítomno 13zástupců členských obcí z 20 – viz. prezenční listina. 
 
Dále jmenovala: 

Zapisovatel: Jaroslav Němejc 
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Fenc, Ing. Jiří Kulík 

Program: 

1. Kontrola usnesení z minulé VH 
2. Činnost CSS Vodňany  
3. MAS Vodňanská ryba z.s. – žádost o návratnou finanční výpomoc 
4. Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016  
5. Rozpočtové opatření č. 01/2017 
6. Informace o zaměstnávání osob z evidence ÚP 
7. Propagace svazku obcí 
8. Různé  
9. Seminář – legislativa v odpadovém hospodářství pro obce 
10. Závěr 

Usnesení 01/23022017: 

VH svazku obcí schvaluje návrh programu zasedání. 

Hlasování:   Pro  13                     Proti  0 

 

Ad1) Předsedkyně zkontrolovala usnesení z minulé valné hromady a zkonstatovala, že všechny body byly 

naplněny.  

Usnesení 02/23022017: 

VH svazku obcí bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z VH konané dne 6.12.2016. 

Hlasování:   Pro  13                   Proti  0 

Ad2)  Manažer CSS informoval přítomné o činnosti v uplynulém období 
 
Usnesení 03/23022017: 
VH svazku obcí bere na vědomí zprávu o činnosti rady svazku v uplynulém období. 
Hlasování:   Pro 13                     Proti  0 

Ad.3) MAS Vodňanská ryba z.s. – žádost o návratnou finanční výpomoc 
Předsedkyně svazku obcí seznámila přítomné s žádostí MAS Vodňanská ryba o návratnou finanční výpomoc. 

Sdělila rovněž stanovisko a doporučení rady svazku obcí k žádosti. 

Usnesení  04/23022017: 
VH svazku obcí schvaluje návratnou finanční výpomoc pro MAS Vodňanská ryba z.s. o ve výši 200.000 Kč, 
termín vrácení do 31.12.2017 a pověřuje předsedkyni svazku obcí podpisem Smlouvy o návratné finanční 
výpomoci.  
Hlasování:   Pro 13                     Proti  0 

Ad.4) Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016  
Předseda inventarizační komise svazku – Miroslav Fenc seznámil přítomné se zprávou o výsledku provedené 

inventarizace majetku svazku k 31.12.2016. 

Usnesení  05/23022017: 
VH svazku obcí bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2016. 



Hlasování:   Pro  13                     Proti  0                 
 
Ad5) Rozpočtové opatření č. 01/2017   
Předsedkyně svazku obcí seznámila přítomné s návrhem RO č. 01/2017 a dala prosto k podání 
pozměňovacích návrhů a diskuzi. 
Usnesení 06/23022017: 
VH svazku obcí schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2017.  
Hlasování:   Pro  13                     Proti  0 

Ad6) Informace o zaměstnávání osob z evidence ÚP   
D. Chmelíková seznámila přítomné s aktuálními podmínkami zaměstnávání osob z evidence ÚP. 
Usnesení 07/23022017: 
VH svazku obcí bere na vědomí informace o zaměstnávání osob z evidence ÚP.  
Hlasování:   Pro  13                      Proti  0 

Ad7) Propagace svazku obcí 
Zástupce kanceláře svazku seznámil přítomné s návrhem na zhotovení propagačních materiálů svazku a dal 
prostor ke sdělení dalších návrhů. 
Usnesení 08/23022017: 
VH svazku obcí ukládá kanceláři svazku připravit propagační materiály svazku.  
Hlasování:   Pro  12                      Proti  0 

Ad8) Různé  

 Nebyly vzneseny žádné podněty k projednání 
 
Ad9) Seminář odpadové hospodářství  

 Legislativa týkající se malých obcí – Ing. Hana Dvořáková, MŽP 

 Aktuální informace a představení společnosti EKOKOM – Lenka Pravdová, regionální manažer 
 

Ad10) Závěr 
Předsedkyně svazku obcí ukončila zasedání VH v 18h. 

Zapsal: Jaroslav Němejc 

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Fenc 

                                    Ing. Jiří Kulík 

Jana Študentová  

Předsedkyně DSO 

 


