Zápis z Valné hromady Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní
obslužnosti konané ve čtvrtek dne 18. 4. 2013 v Rakovníku
1. Zahájení
- Předseda Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti (dále jen předseda
Svazku) Jiří Loskot zahájil jednání v 14:30 hod. Přivítal zástupce členských obcí Svazku a
hosty, jmenovitě za město Rakovník pana starostu Ing. Nejdla, za KÚSK pana Mgr Lukáše
Kopřivu vedoucího odboru dopravy, za dopravce pana Kopřivu a Kováře (Anexie), pana Káše
(PROBO BUS Beroun), pana Navrátila a Soumara (ČSAD Slaný) a pana Kohouta
(Kohoutbus.). Zástupci dopravce ČSAD Kladno se omlouvají. Z pozvaných hostů pan
náměstek hejtmana Ing. Miloš Petera z pracovních důvodů svoji potvrzenou účast na jednání
zrušil.
- Předseda Svazku konstatoval, že Valná hromada Svazku obcí okrasu Rakovník pro zajištění
dopravní obslužnosti byla řádně svolána, že je přítomno celkem 41 zástupců obcí + 5 plných
mocí 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:
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Návrh usnesení:
1.13. Valná hromada Svazku po projednání schvaluje program jednání Valné hromady
- návrh byl přijat, pro 46, proti 0, zdržel se 0
Ověřovatelé zápisu – navrženi p. Luděk Štíbr a p. Hana Hajná.
K navrženým ověřovatelům nebyla žádná připomínka.
Zapisovatelem jednání byla jmenována Iveta Štěpánková, zaměstnanec SMOR
Kontrola 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 usnesení:
2.13. Valná hromada Svazku bere na vědomí:
- zprávu předsedy Svazku.

3. Zpráva kontrolní komise
Přítomné seznámila se zprávou účetní Svazku paní Renata Valerová.
Zápis z jednání kontrolní komise je přílohou č. 2 zápisu Valné hromady
Návrh usnesení:
3.13. Valná hromada Svazku bere na vědomí:
- zprávu kontrolní komise ze dne 19. 3. 2013
4. Projednání závěrečného účtu za rok 2012
Závěrečný účet za rok 2012 obdržela každá členská obec Svazku před jednáním Valné
hromady a měla ho zveřejnit na své úřední desce. Renata Valerová, účetní Svazku, všechny
přítomné seznámila se závěrečným účtem a se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření.
Přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2012 provedl KÚSK.
K návrhu závěrečného účtu Svazku nepřišla žádná připomínka z členských obcí Svazku.
V rozpravě k tomuto bodu žádný návrh nezazněl.
Návrh usnesení:
4.13. Valná hromada Svazku bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Svazku za rok 2012, se kterou byli zástupci členských obcí seznámeni a
schvaluje závěrečný účet Svazku za rok 2012, jehož součástí je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2012 - bez výhrad
- návrh přijat – pro 46, proti 0, zdržel se 0

5. Schválení hospodářského výsledku 2012 – účetní závěrka 2012
K tomuto bodu jednání předal předseda Svazku slovo účetní Svazku pí. Valerové, která
Valnou hromadu seznámila s hospodářským výsledkem za rok 2012.
Svazek hospodařil v roce 2012 se ztrátou Kč 1 254 054,96 – účet 493 – Výsledek hospodaření
běžného účetního období. Po závěrce 2012 se tato ztráta překlopila na účet 431 – Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení. Po schválení komisí pro schvalování účetní závěrky a
následně po schválení Valnou hromadou, bude ztráta za rok 2012 převedena na účet 432 –
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Předseda Svazku neobdržel k uvedenému návrhu rozpočtu žádnou připomínku.
Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
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5.13. Valná hromada Svazku bere na vědomí účetní závěrku Svazku, jejíž součástí je
Hospodářský výsledek za rok 2012 a
schvaluje hospodářský výsledek Svazku za rok 2012, ve výši Kč – 1 254 054,96 a jeho
převedení na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
- návrh přijat – pro 46, proti 0, zdržel se 0

6. Rozpočtový výhled na rok 2014 - 2015
Návrh rozpočtového výhledu na rok 2014 a 2015 obdržely členské obce spolu s materiály pro
jednání Valné hromady. Informaci upřesnila R. Valerová – účetní Svazku.
Rozpočtový výhled je přílohou č. 3 zápisu Valné hromady
V rozpravě vystoupil Ing. Nejdl, starosta Rakovníka a Mgr. Filip, starosta Nového Strašecí.
Návrh na usnesení:
6.13. Valná hromada Svazku schvaluje Rozpočtový výhled Svazku pro rok 2014 – 2015
- návrh přijat – pro 42, proti 0, zdrželi se 4

7. Změna stanov – doplnění orgánů o komisi pro schválení účetní závěrky
Dle změny zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), kterou byl doplněn § 50 odst. 2
bod c) je nutno doplnit do Stanov Svazku – komisi pro schválení účetní závěrky
Do rozpravy tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
7.13. Valná hromada Svazku schvaluje změnu - doplnění Stanov Svazku a to doplnění
orgánů Svazku o komisi pro schválení účetní závěrky
Stanovy – III. Orgány Svazku obcí, způsob jejich ustanovování, jejich působnost a způsob
jejich rozhodování:
- doplnění 1. řádku „a komise pro schválení účetní závěrky“
- Valná hromada 2. volí ze svého středu – doplnit za „c) komisi pro schválení účetní
závěrky“
- doplnit: „Komise pro schválení účetní závěrky je tříčlenná a členové jsou voleni na období
shodné s volebním obdobím do zastupitelstva jejich příslušné obce. Komise pro schválení
účetní závěrky schvaluje účetní závěrku Svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle
zákona o účetnictví.“
- návrh přijat – pro 46, proti 0., zdržel se 0

8. Různé
Předseda Svazku otevřel bod „různé“ jednání Valné hromady a dotázal se, zda někdo
navrhuje do tohoto bodu projednat problematiku Svazku, která je dle stanov vyhrazena
rozhodováním Valné hromady. Připomněl, že by se mělo jednat pouze o proceduru, která je
v pravomoci jednání Valné hromady.
Do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil a nebylo navrženo žádné usnesení.
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9. Diskuse
Předseda Svazku otevřel diskusi. Postupně se o slovo přihlásili:
- pan Martin Dvořák (Kolešovice) – navrhl přijmout usnesení ohledně financování dopravní
obslužnosti KÚSK, připomněl důvod vzniku Svazku a nutnost jeho zachování;
- Mgr. Lukáš Kopřiva (vedoucí odboru dopravy KÚSK), - připomněl jednání probíhající mezi
KÚSK a Svazkem, ohledně financování dopravní obslužnosti v roce 2013 a dalších letech,
připomněl kontakty na KÚSK ohledně problémů v dopravní obslužnosti: svobodaj@kr-s.cz,
ruzicka@kr-s.cz, kopriva@kr-s.cz;
- Pavel Kopřiva (Anexie) - reagoval na dotovanou a nedotovanou dopravu, zmiňovanou
„neekonomickou dopravu“, navrhoval, aby se zástupci velkých měst (Rakovník a Nové
Strašecí) zúčastnili jednání o optimalizaci dopravy na jednotlivých obcích a přimluvil se za
zachování Svazku (solidarita);
- Jiří Loskot – doplnil informaci, jak probíhají jednání o optimalizaci dopravy v jednotlivých
obcích a následné jednání k řešení jednotlivých problémů v dopravní obslužnosti. Zmínil
problém kvality silnic ve Středočeském kraji;
- Mgr. Lukáš Kopřiva ( KÚSK) – reagoval na problém o kvalitě silnic ve Středočeském kraji;
- Ing. Zdeněk Nejdl (Město Rakovníka) – město řeší vybudování zastávky na ulici Lišanská a
Plzeňská;
- Bc. Jan Polák (Jesenice) – chybí zde provázanost druhů dopravy a propojení krajů – (pozn.
pana Loskota – toto by vyřešil kvalitní Dopravní plán Středočeského kraje – dle Mgr. Kopřivy
nový Dopravní plán Středočeského kraje bude schválen 11/2013)
- p. Navrátil (ČSAD Slaný) – znovu připomněl funkci Svazku, reagoval na předchozí
příspěvky;
Návrh usnesení:
8.13. Valná hromada Svazku vyzývá samosprávu Středočeského kraje, aby převzala zpět
financování dopravních spojů, jejichž financování bylo převedeno na obce během roku
2011. Výzva bude zaslána k rukám Ing. Miloše Petery náměstka hejtmana pro oblast
dopravy.
- návrh přijat – pro 45, proti 0., zdržel se 1
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10. Závěr
Předseda Svazku vyzval zástupce členských obcí, aby pokud budou mít nějaký problém
s dopravou řešili jej přes Svazek, a pokud se někdo chce zúčastnit jednání s panem hejtmanem
Středočeského kraje plánovaného na 3.5.2013 může.
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 16:35 hodin.

……………………….
Luděk Štíbr
ověřovatel

Přílohy zápisu:

…………………….. …..
Jiří Loskot
předseda

…………………………
Hana Hajná
ověřovatel

č. 1 – Zpráva předsedy Svazku
č. 2 – Zápis z jednání kontrolní komise 19.3.2013
č. 3 – Rozpočtový výhled na rok 2014 - 2015
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