Zápis z Valné hromady Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní
obslužnosti konané v úterý 11. 12. 2012 v Rakovníku
1. Zahájení
- Předseda Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti (dále jen předseda
Svazku) Jiří Loskot zahájil jednání v 15:30 hod. Přivítal zástupce členských obcí Svazku a
hosty, jmenovitě za město Rakovník pana starostu Ing. Nejdla, za KÚSK pana Bc. Jiřího
Svobodu, který má na starosti náš okres Rakovník, za dopravce pana Kopřivu a Kováře
(Anexie), pana Navrátila (ČSAD Slaný), a pana Landu (ČSAD Kladno).
- Předseda Svazku konstatoval, že Valná hromada Svazku obcí okrasu Rakovník pro zajištění
dopravní obslužnosti byla řádně svolána, že je přítomno celkem 47 zástupců obcí + 3 plné
moci opravňující k hlasování na Valné hromadě z celkového počtu obcí 76 což je nadpoloviční
většina, takže svolaná Valná hromada je usnášení schopná.
- Návrh programu zástupci obdrželi současně s pozvánkou na jednání a má toto znění:

1)
2)
3)
4)
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Zahájení
Zpráva předsedy
Zpráva kontrolní komise
Schválení výše ročního příspěvku na 1 obyvatele pro rok 2013
Schválení rozpočtu na rok 2013
Volba 3členné komise pro schvalování účetní závěrky
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení:
10.12. Valná hromada Svazku schvaluje program jednání Valné hromady
- návrh byl přijat, pro 50, proti 0, zdržel se 0
Ověřovatelé zápisu – navrženi p. Štíbr a p Hajná.
K navrženým ověřovatelům nebyla žádná připomínka.
Zapisovatelem jednání byla jmenována Iveta Štěpánková, zaměstnanec SMOR
Kontrole usnesení z minulé Valné hromady Svazku – na minulé Valné hromadě Svazku
nebylo přijato v tomto smyslu žádné usnesení.
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2. Zpráva předsedy Svazku
Zpráva předsedy Svazku je přílohou č. 1 tohoto zápisu
Návrh na usnesení:
11.12.Valná hromada Svazku bere na vědomí:
- zprávu předsedy Svazku.

3. Zpráva kontrolní komise
Přítomné seznámil se zprávou člen kontrolní komise Svazku pan Martin Pinka.
Zápis z jednání kontrolní komise je přílohou č. 2 zápisu Valné hromady
Návrh usnesení:
12.12. Valná hromada Svazku bere na vědomí:
- zprávu kontrolní komise ze dne 09.10.2012
4. Schválení výše ročního příspěvku na 1 obyvatele pro rok 2013
Předseda Svazku předložil návrh představenstva Svazku stanovit pro rok 2013 výši ročního
příspěvku 100,- Kč na jednoho obyvatele členské obce Svazku.
V rozpravě zazněl dotaz od zástupce městyse Mšec ohledně počtu obyvatel při stanovení výše
příspěvku. Odpověděla p. Štěpánková – pro rok 2013 je rozhodující počet obyvatel obce dle
Českého statistického úřadu k 1.1.2012. Odpověď ještě upřesnil p. Valer a p. Loskot.
Návrh na usnesení:
13.12. Valná hromada schvaluje roční příspěvek pro rok 2013 ve výši 100,- Kč na jednoho
obyvatele každé členské obce Svazku.
- návrh přijat – pro 50, proti 0, zdržel se 0

5. Schválení rozpočtu na rok 2013
Návrh rozpočtu Svazku na rok 2013 obdržela každá členská obec k vyvěšení na úředních
deskách svého úřadu.
Předseda Svazku, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, předložil návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Rakovník pro
zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2013 jako schodkový se zapojením finanční rezervy
vytvořené v minulých letech. Tento návrh rozpočtu byl projednán na jednání představenstva
Svazku a představenstvo doporučuje jeho schválení. Při jeho sestavení předseda Svazku
vycházel z částky 100,- Kč na jednoho obyvatele a současně s přebytku hospodaření Svazku
z předcházejících let.
Účetní svazku p. Renata Valerová přítomné s návrhem podrobně seznámila.
Předseda Svazku neobdržel k uvedenému návrhu rozpočtu žádnou připomínku.
Rozprava: Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.
2

Návrh usnesení:
14.12. Valná hromada Svazku schvaluje rozpočet Svazku na rok 2013 a to příjmy
5 373 400,00 Kč, výdaje 5 773 400,00 Kč a použití rezerv financování 400 000,00 Kč.
- návrh přijat – pro 50, proti 0, zdržel se 0

6. Volba 3členné komise pro schvalování účetní závěrky
Předseda Svazku navrhuje, aby členy komise pro schvalování účetní uzávěrku byli: Bumba
Josef, Pinka Martin a Řezníček Bohuslav.
Informaci upřesnila R. Valerová – účetní Svazku.
Návrh na usnesení:
15.12. Valná hromada schvaluje 3 člennou komisi pro schvalování účetní uzávěrky ve
složení: Bumba Josef, Pinka Martin, Řezníček Bohuslav
- návrh přijat – pro 49, proti 0, zdržel se 1
7. Různé
a) Úprava Stanov Svazku
Jedná se pouze o administrativní opatření. Vzhledem k přistoupení města Jesenice v roce
2012 musí být doplněn seznam členů ve stanovách Svazku.
Předseda Svazku navrhuje dále změnu sídla Svazku na: Husovo náměstí 255, 269 01
Rakovník (kancelář SMOR).
Návrh usnesení:
16.12. Valná hromada schvaluje zařazení bodu Úprava Stanov Svazku do programu
dnešního jednání Valné hromady v bodě programu Různé
- návrh přijat – pro 50, proti 0, zdržel se 0
17.12. Valná hromada schvaluje změnu Stanov Svazku doplnění města Jesenice do
seznamu členů a změnu sídla Svazku na Husovo náměstí 255, 269 01 Rakovník
- návrh přijat – pro 50, proti 0, zdržel se 0

8. Diskuse
Předseda Svazku otevřel diskusi. Postupně se o slovo přihlásili: p. Kopřiva (Anexie), p. Landa
(ČSAD Kladno), p. Navrátil (ČSAD Slaný), Bc. Jiří Svoboda (KÚSK), Ing. Zdeněk Nejdl
(Město Rakovník), Luděk Štíbr (Město Rakovník) a předseda Svazku Jiří Loskot.
Zástupci dopravců kladně hodnotili spolupráci se Svazkem, chválili činnost a vůbec existenci
Svazku. P. Štíbr se dotazoval zástupce KÚSK na problematiku proplácení jízdného do škol
v roce 2013. Diskuse se dále dotýkala dotací na obnovu vozového parku dopravců, výše
ročního příspěvku, optimalizace spojů, apod.
K tomuto bodu jednání nebylo navrženo žádné usnesení.
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9. Závěr

Na závěr předseda Svazku všem přítomným poděkoval za vstřícnost a přístup k jednání a
popřál jim příjemný zbytek dne a jednání Valné hromady ukončil v 16:40 hodin.

……………………….
Luděk Štíbr
ověřovatel

Přílohy zápisu:

…………………….. …..
Jiří Loskot
předseda

…………………………
Hana Hajná
ověřovatel

č. 1 – Zpráva předsedy Svazku
č. 2 – Zápis z jednání kontrolní komise 09.10.2012
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