Zápis z jednání 3. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka,
které se konalo ve středu 18. 3. 2015 od 10,00 hodin v kanceláři Svazku měst a obcí Rakovnicka,
Husovo náměstí 255, Rakovník

Přítomni členové rady svazku:
Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Jiří Klátil
Kontrolní komise: Václav Porazík
Hosté: Ing. Linda Polcarová, Bc. Patricie Kovářová, Ing. Lucie Prošková, Mgr. Tomáš Valer, Jiří Loskot
Kancelář svazku: Iveta Štěpánková, Renata Valerová
Omluveni: Alena Klobásová, Martin Dvořák, Hana Hajná,
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, kontrola zápisu, kontrola plnění úkolů
Projekt „Podpora meziobecní spolupráce“
Příprava 30. sněmu SMOR
Rozpočet SMOR na rok 2015
Závěrečný účet SMOR za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOR za rok 2014
Hospodářský výsledek za rok 2014 – Účetní závěrka SMOR za rok 2014
Odpisový plán SMOR na rok 2015
Žádost o finanční příspěvek
Dopravní obslužnost
Různé
a) Studentská praxe
b) Seminář „Odpovědný zastupitel“

1. Zahájení, kontrola zápisu z 2. rady, kontrola plnění úkolů
Jednání rady zahájil a řídil předseda svazku Ing. Zdeněk Nejdl.
Zapisovatelkou byla předsedou svazku ustanovena Iveta Štěpánková.
Ing. Zdeněk Nejdl konstatoval, že rada je schopná přijímat usnesení podle jednacího řádu rady SMOR.
Předseda svazku následně zahájil rozpravu k předloženému programu jednání rady.
Rozprava členů rady:
- V bodě 11. Různé bude projednáno: a) Studentská praxe, b) Seminář „Odpovědný zastupitel“
Usnesení č. 17/15:
Rada po projednání:
schvaluje:
- program jednání 3. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, tak jak byl předložen v pozvánce
k jednání rady s tím, že v bodě 11. Různé bude projednáno a) Studentská praxe, b) Seminář
„Odpovědný zastupitel“
(Přijato všemi hlasy.)
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Kontrola plnění úkolů, uložených na předchozím jednání rady:
Usnesení č. 9/15:
Rada po projednání:
pověřuje předsedu svazku:
- podpisem dohody o provedení práce s paní Stanislavou Vrbovou na vedení účetnictví od
1. 2. 2015 do konce roku 2015

/splněno/

Usnesení č. 11/15:
Rada po projednání:
pověřuje předsedu svazku:
- získáním dalších informací o žadateli a pořadateli festivalu, tak aby mohlo být projednáno na
dalším jednání rady SMOR

/splněno – bude projednáno v bodě č. 9/
Usnesení č. 12/15:
Rada po projednání:
Pověřuje manažerku svazku:
- Zadat zpracování Turistických novin Rakovnicko 2015 R. Hartlovi, za stejných podmínek jako
v roce 2014, za Kč 31 000,-- Zadat tisk Turistických novin Rakovnicko 2015 dle předložené cenové nabídky firmy Lokša PrePress

/splněno – členům rady předložen návrh obsahu Turistických novin Rakovnicko 2015 – nebyly vzneseny
žádné připomínky; v platnosti zůstává předložení zpracovaných novin před tiskem členům rady ke
korektuře a odsouhlasení obsahu/

Usnesení č. 15/15:
Rada po projednání:
pověřuje předsedu svazku:
- zaslat tyto pracovní materiály starostovi města Rakovníka, pro informaci o činnosti Svazku měst a
obcí Rakovnicka, dle jeho žádosti

/splněno – odesláno/

Usnesení č. 18/15:
Rada po projednání:
bere na vědomí:
- informaci o plnění úkolů uložených na předchozím jednání rady
- informaci o navrhovaném obsahu Turistických novin Rakovnicko 2015 s tím, že zpracované noviny
budou před tiskem předloženy členům rady svazku ke korektuře a odsouhlasení obsahu
(Přijato všemi hlasy.)

2. Projekt MOS
- Stále se řeší způsob schvalování „transformace“ svazků v členských obcích – zatím není známo
stanovisko ministerstva
- Ve 23 obcích, které nejsou členy SMOR – bude projednáno na zastupitelstvech obcí – většinou
v dubnu 2015
- Pracuje se na „akčním plánu“ – dle podkladů od obcí
- Prodloužení projektu „MOS“ – zatím nejsou dány přesné podmínky; plánuje se prodloužení o zatím
4 měsíce; činnost realizačního týmu by byla zaměřena zejména na tvorbu zásobníku nápadů –
identifikaci konkrétních akcí meziobecní spolupráce a aktivity navazující na výsledky práce
v oblasti volitelných témat, zejména týkajících se spolupráce při zajišťování administrativní
podpory obcí
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Usnesení č. 19/15:
Rada po projednání:
bere na vědomí:
informaci o aktuálním dění v projektu Podpora meziobecní spolupráce
(Přijato všemi hlasy.)
3. Příprava 30. sněmu SMOR
-

-

Termín/čas: 15. 4. 2015 – středa – od 14:00 hodin
Místo konání: sál Kulturního centra, Na Sekyře 2377, Rakovník
Hosté: Ing. Ivan Černý (SMO ČR), Mgr. Zdeňka Hamousová (senátorka),
JUDr. Pavel Jenšovský (starosta města Rakovník)
Program:
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího, určení zapisovatele, volba 2 ověřovatelů zápisu, volba
komise pro přípravu usnesení, schválení programu sněmu
3. Kontrola zápisu 29. sněmu SMOR
4. Zpráva kontrolní komise SMOR o kontrole hospodaření s majetkem a
finančními prostředky svazku mezi 29. a 30. sněmem
5. Zpráva o činnosti SMOR za rok 2014
6. Plán činnosti SMOR na rok 2015
7. Projednání a schválení závěrečného účtu SMOR za rok 2014 vč. Zprávy o
výsledku přezkoumaní hospodaření SMOR za rok 2014
8. Schválení hospodářského výsledku za rok 2014 – Účetní závěrka SMOR za rok
2014
9. Schválení schodkového rozpočtu SMOR na rok 2015
10. Projekt „Podpora meziobecní spolupráce“
a) Zhodnocení průběhu prací na projektu v území ORP v období od 1.
oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů
obcí
b) Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového hospodářství,
sociálních služeb, školství, volitelného tématu včetně uvedení hlavních
výsledků benchmarkingu
c) Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu „Administrativní podpora
malých obcí“
d) Prezentace připravených právních dokumentů
e) Návrh na prohlášení o vzájemné spolupráci obcí
f) Možnost prodloužení projektu
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr
Ve stejném termínu, by proběhla i Valná hromada Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění
dopravní obslužnosti (od 13:00 hodin) a 2. oficiální setkání představitelů obcí v Územním obvodu
/společné organizační zajištění/

Usnesení č. 20/15:
Rada po projednání:
Bere na vědomí:
- Zprávu kontrolní komise SMOR o kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky mezi
29. a 30. sněmem
- Zprávu o činnosti SMOR za rok 2014
- Plán činnosti SMOR na rok 2015
schvaluje:
- termín, čas, místo konání a program jednání 30. sněmu SMOR
pověřuje:
- předsedu svazku ve spolupráci s kanceláří svazku připravit a rozeslat podklady a materiály pro
jednání 30. sněmu
(Přijato všemi hlasy.)
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4. Rozpočet SMOR na rok 2015
-

Členům rady svazku byl předložen návrh schodkového rozpočtu SMOR na rok 2015 jako
samostatný materiál pro jednání rady
Návrh rozpočtu byl projednán a účetní svazku podala informaci k jednotlivým položkám rozpočtu
Pro jednání sněmu bylo připraveno – Podrobné členění rozpočtu na rok 2015 – vysvětlení návrhu
rozpočtu na rok 2015
Rada svazku doporučuje návrh rozpočtu SMOR na rok 2015 ke schválení sněmem

Usnesení č. 21/15:
Rada po projednání
bere na vědomí:
- Návrh schodkového rozpočtu SMOR na rok 2015
doporučuje sněmu svazku:
- schválit rozpočet SMOR na rok 2015 jako schodkový s předpokládanými příjmy ve výši
2 334 278,00 Kč a s předpokládanými výdaji ve výši 3 551 078,00 Kč, včetně platné rozpočtové
skladby pro rok 2015.
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.
Ke krytí schodku bude použit zůstatek finančních prostředků z roku 2014 ve výši 1 216 800,00 Kč.
Případné změny v rozpočtu budou prováděny na základě pravidel pro hospodaření s rozpočtovými
prostředky, schválenými na 14. zasedání Sněmu Svazku měst a obcí Rakovnicka dne 11. 6. 2008,
usnesením č. 141/08.
- vzít na vědomí plán hospodaření VHČ
pověřuje manažerku svazku:
- rozesláním návrhu schodkového rozpočtu SMOR na rok 2015 členským obcím svazku k vyvěšení na
úředních deskách obcí
(Přijato všemi hlasy.)

5. Závěrečný účet SMOR za rok 2014
-

návrh závěrečného účtu za rok 2014 byl předložen členům rady SMOR jako samostatný materiál
k jednání rady SMOR
návrh závěrečného účtu SMOR za rok 2014 byl projednán, účetní svazku podala doplňující
informace, proběhla diskuse
byla změněna informace ohledně odpisů majetku svazku a zbytkové hodnoty majetku – zbytková
hodnota majetku se ruší a nastavuje se další odpisování majetku.
Rada SMOR doporučuje Sněmu schválit návrh závěrečného účtu SMOR za rok 2014, jehož součástí
je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOR za rok 2014 a vyslovit souhlas s celoročním
hospodařením SMOR - bez výhrad

Usnesení č. 22/15:
Rada po projednání:
bere na vědomí:
- Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí Rakovnicka za rok 2014
doporučuje sněmu svazku:
- Schválit závěrečný účet Svazku měst a obcí Rakovnicka za rok 2014, jehož součástí je Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření SMOR za rok 2014 a vyslovit souhlas s celoročním
hospodařením SMOR – bez výhrad
pověřuje manažerku svazku:
- Rozesláním návrhu závěrečného účtu SMOR za rok 2014 členským obcím svazku k vyvěšení na
úředních deskách obcí
(Přijato všemi hlasy.)

[4]

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOR za rok 2014
-

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOR za rok 2014 byla předložena členům rady
SMOR jako samostatný materiál
Kontrola byla provedena Krajským úřadem Středočeského kraje
Na sněmu bude zpráva projednána v rámci závěrečného účtu za rok 2014
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření SMOR za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení č. 23/15:
Rada po projednání
bere na vědomí:
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření SMOR za rok 2014
(Přijato všemi hlasy.)

7. Hospodářský výsledek za rok 2014 – Účetní závěrka SMOR za rok 2014
-

v roce 2014 hospodařil SMOR s celkovým ziskem Kč 99 781,69
v rámci hlavní činnosti činil zisk Kč 30 777,52
v rámci hospodářské činnosti hospodařil SMOR se ziskem ve výši Kč 69 004,17
Rada SMOR doporučuje sněmu schválit hospodářský výsledek za rok 2014 a jeho převedení na
účet 432 a vzít na vědomí účetní závěrku SMOR za rok 2014
Komise pro schválení účetní závěrky SMOR za rok 2014 se sešla 17. 3. 2015

Usnesení č. 24/15:
Rada po projednání
bere na vědomí:
- Účetní závěrku SMOR za rok 2014
- Hospodářský výsledek SMOR za rok 2014
doporučuje sněmu:
- schválit hospodářský výsledek SMOR za rok 2014 a jeho převedení na účet 432 – Nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta minulých let
- vzít na vědomí účetní závěrku SMOR za rok 2014
(Přijato všemi hlasy.)

8. Odpisový plán SMOR na rok 2015
-

odpisový plán SMOR na rok 2015 byl členům rady předložen jako samostatný materiál k jednání
rady SMOR
SMOR by odepisoval ¼ letně, způsob odpisu – rovnoměrný
Zbytková hodnota majetku by byla zrušena a odpisování majetku by se prodloužilo o pět let

Usnesení č. 25/15:
Rada po projednání
schvaluje:
odpisový plán Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2015, tak jak byl předložen v materiálech pro
jednání Rady SMOR, svazek bude odepisovat čtvrtletně a rovnoměrně
zrušení zbytkové hodnoty majetku a prodloužení odpisování majetku o pět let
(Přijato všemi hlasy.)
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9. Žádost o finanční příspěvek
-

Žádost o finanční příspěvek – sponzorský dar od neziskového sdružení Hvězda countryon na
pořádání nadačního festivalu Country a Blugrass nad Berounkou v obci Račice. (Žádost a další
podrobnosti – viz. příloha pozvánky k minulému jednání rady.)
- Rada na minulém jednání pověřila předsedu svazku získáním dalších informací o žadateli a
pořadateli festivalu, tak aby mohlo být znovu projednáno
- Bylo jednáno s paní starostkou obce Račice, která předmětnou akci doporučuje podpořit a také
potvrdila účast obce na spolupořádání této akce
- Na základě zjištěných informací rada navrhuje podpořit akci finančním darem ve výši Kč 5 000,-- Darovací smlouva bude uzavřena po schválení rozpočtu SMOR na rok 2015 a bude obsahovat tyto
podmínky: zveřejnění loga SMOR v průběhu akce a do 30 dnů po ukončení akce zaslat dárci
stručné vyúčtování finančního daru a fotodokumentaci dokládající zveřejnění loga dárce
Usnesení č. 26/15:
Rada po projednání:
schvaluje:
- finanční dar neziskovému sdružení Hvězda countryon na pořádání nadačního festivalu Country a
Blugrass nad Berounkou v obcí Račice ve výši Kč 5 000,--, s tím, že darovací smlouva bude
uzavřena po schválení rozpočtu SMOR na rok 2015
pověřuje předsedu svazku:
- podpisem darovací smlouvy, která bude obsahovat podmínku zveřejnění loga SMOR v průběhu
akce a do 30 dnů po ukončení akce zaslat dárci stručné vyúčtování finančního daru a
fotodokumentaci dokládající zveřejnění loga dárce
(Přijato všemi hlasy.)

10. Dopravní obslužnost
-

Předseda Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti informoval přítomné o
aktuální situaci v oblasti dopravní obslužnosti v regionu, o řešení požadavků obcí na úpravy a
změny spojů, apod.
Proběhla diskuse a informace byly ještě upřesněny
Bylo projednáno společné organizační zajištění valné hromady a sněmu

Usnesení č. 27/15:
Rada po projednání:
bere na vědomí:
- informace o aktuálním dění v oblasti dopravní obslužnosti v regionu Rakovnicko,
rada SMOR bude i nadále tuto oblast sledovat
společné organizační zajištění valné hromady a sněmu dne 15. 4. 2015
(Přijato všemi hlasy.)

11. Různé
a) Studentská praxe
-

Masarykova obchodní akademie Rakovník požádala svazek o zajištění bezplatné odborné praxe pro
2 studentky třetích ročníků: Viktorie Nové a Elišky Valerové
Praxe se uskuteční v prostorách SMOR v době od 18. 5. 2015 do 29. 5. 2015
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Usnesení č. 28/15:
Rada po projednání:
schvaluje:
- Uzavření smlouvy o zajištění odborné praxe studentů MOA Rakovník pro Viktorii Novou a Veroniku
Valerovou
pověřuje předsedu svazku:
- Podpisem smlouvy o zajištění odborné praxe pro studeny MOA Rakovník – Viktorii Novou a
Veroniku Valerovou
(Přijato všemi hlasy.)

b) Seminář „Odpovědný zastupitel“
-

-

Vzhledem k zájmu z řad zastupitelů členských obcí, bude v regionu uspořádán bezplatný
„Vzdělávací seminář pro členy zastupitelstva obcí a měst“ v rámci projektu SMO ČR „Odpovědný
zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“
podrobná informace byla zaslána všem členským obcím
seminář proběhne v úterý 12. května 2015 od 15:00 hodin do 21:00 hodin v zasedací místnosti
Hasičského záchranného sboru Rakovník, Dukelských hrdinů 2502
zastupitelé zašlou do 31. 3. 2015 závaznou přihlášku a dvě vybraná témata pro druhý blok
semináře

Usnesení č. 29/15:
Rada po projednání:
bere na vědomí:
- informaci o připravovaném vzdělávacím semináři „Odpovědný zastupitel“, která byla rozšířena o
termín, čas, místo konání semináře vč. dalších informací
(Přijato všemi hlasy.)
Jednání rady ukončil předseda svazku v 11:57.

Rakovník dne 18. 3. 2015

Zapsala: Iveta Štěpánková

Ing. Zdeněk Nejdl
předseda svazku

Příloha:

Blanka Čebišová
místopředsedkyně svazku

- Prezenční listina 3. rady svazku
- Odpisový plán SMOR pro rok 2015
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