ZÁPIS
ze sněmu DSO Metuje, konaného v úterý 20. prosince 2016
v 16 hodin v novoměstském penzionu v Novém Městě nad Metují
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Kontrola plnění úkolů
2. Návrh rozpočtu a výhledu
3. Profesionalizace 2016
4. Projekt CSS a strategie obcí
5. Rozpočtová opatření
6. Informace o realizaci MAP
7. Smlouva o spolupráci MAS na rok 2017
8. Informace, různé, diskuze
Sněm zahájil předseda Ladislav Tylš, přivítal přítomné a seznámil je
s programem. Konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a
nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.
Program byl všemi přítomnými schválen.
pro 9 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů
Přítomni dle prezenční listiny, sněm je usnášeni schopen
Ověřovatelem zápisu byli navrženi a schváleni:
Ing. Petr Jeništa, Veronika Velacková
Zapisovatel: Zdeňka Hovorková
pro 9 hlasů
proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

1. Kontrola úkolů
Příspěvky do zpravodaje IV/Q – splněno
Podepsaná poslední stránka aktualizovaných stanov je k vyzvednutí v kanceláři
DSO ve Velké Jesenici.
Sněm bere na vědomí
2. Návrh rozpočtu a výhledu
Rozpočet Svazku obcí Metuje na rok 2017 je navržen jako schodkový.
Příjmy jsou 200 000,- Kč, výdaje ve výši 251 000,- Kč.
Schodek ve výši 51 000,- Kč bude financován z třídy 8–8115 - zůstatek
z předchozích let. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou oddíl paragraf.
Předseda také informoval o smlouvě s Ing. Davidem Plíštilem na zprostředkování
dotace na kompostéry pro obce Šestajovice a Černčice. Služby se budou hradit
pouze v případě úspěšné žádosti a s prostředky ve výši cca 50.000 Kč je
v rozpočtu počítáno v kapitole „služby zpravodaj“.
Rozpočtový výhled počítá s nutností od roku 2018 zvýšit členské příspěvky.
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Usnesení č. 1/4/2016:
Sněm schvaluje rozpočet Svazku na rok 2017, tak jak je uveden
v příloze. Sněm schvaluje rozpočet jako schodkový a jako závazné
ukazatele rozpočtu stanovuje „oddíl a paragraf“.
Sněm dále schvaluje rozpočtový výhled Svazku na roky 2017-2022, tak
jak je uveden v příloze.
pro

9 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel se 0 hlasů

3. Profesionalizace DSO Metuje 2016
Dotace ve výši 35 000,- Kč byla vyčerpána, manažerka provedla vyúčtování
projektu, fyzicky bude odesláno na KÚ.
Profesionalizace na rok 2017 se bude podávat od 6. 1. 2017 prostřednictvím
Dotisu KHK, nárokovat se opět bude práce manažera, Gordic, účetní služby,
zpravodaj.
Sněm bere na vědomí
4. Projekt CSS a strategie obcí
V březnu 2017 bude vyhlášená výzva pro obce a svazky v OP zaměstnanost, kde
bude možné opět žádat na strategie obcí a vzdělávání. Obec Říkov, Rychnovek,
Velká Jesenice, Šestajovice, Vršovka, Nahořany a Černčice mají i pro tuto výzvu
zájem se zapojit do projektu.
Svazek obcí Úpa zřídil CSS, kde pracuje manažer a specialista, kteří zajišťují pro
obce poradenský servis. Pokud budete potřebovat jejich služby, můžete se
obrátit na:
Mgr. Karel Turek 604 558 002
Ing. Jiří Škoda 773 585 555
Sněm bere na vědomí
5. Rozpočtová opatření 4/2016
Předseda okomentoval rozpočtové opatření č.3, které učinil 31.10. a navrhnul
sněmu ke schválení opatření č.4. Obě vyplývají z aktuálních skutečných i
administrativních potřeb svazku.
Usnesení č. 2/4/2016
Sněm svazku bere na vědomí rozpočtové opatření č.3 a schvaluje
rozpočtové opatření č.4/2016 tak jak jsou v příloze.
pro 9 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů
6. informace o realizaci MAP

MAP Jaroměř a MAP Nové Město – v červnu odevzdané Strategické rámce
(podmínka souladu podávaných projektů škol do IROP), pracuje se na
analýze školství a připravují se podpůrné akce pro školy. V prosinci bude
možné SR aktualizovat dle požadavků jednotlivých škol.
MAP Náchod – SR odevzdán v září.
MŠ a ŽŠ mají podané žádosti prostřednictvím šablon, je otevřená výzva
IROP na školství.
Sněm bere na vědomí
7. Smlouva o spolupráci MAS 2017
Sněmu DSO Metuje je předkládán návrh smlouvy o partnerství a spolupráci na
rok 2017, na základě této smlouvy vykonává MAS pro svazek požadovaný
management.
Usnesení č. 3/4/2016
Sněm svazku schvaluje uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci mezi
DSO Metuje a MAS Mezi Úpou a Metují, z. s.
pro 9 hlasů
proti 0 hlasů
zdržel se 0 hlasů
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8. Informace, různé, diskuze



Výměna zkušeností v oblasti veřejné a státní správy
Příspěvky do zpravodaje na rok 2017
20. 3., 19. 6., 18. 9., 13. 12
Navýšení výtisků Bohuslavice +50 ks, Jasenná + 30 ks, Rychnovek + 20 ks





Webové stránky svazku – doplnit chybějící údaje, opravit chybné údaje,
vkládat zápisy ze sněmu a zpravodaje zajistí Petr Jeništa a Martina
Koubíková
Aktualizace povodňových plánů provede Mgr. Karel Turek
Petr Jeništa informoval přítomné o průběhu dílčího auditu svazku,
závěrečný audit bude v dubnu 2017
Na příští jednání svazku připraví revizní komise zápis z kontroly

Usnesení

ze sněmu DSO Metuje, konaného v úterý 20. prosince 2016
v 16 hodin v v novoměstském penzionu v Novém Městě nad Metují sněm
bere na vědomí
- informace o plnění úkolů
- informace podané v bodech 1 až 8
sněm schvaluje:
- program, ověřovatele a zapisovatele
- rozpočet na rok 2017
- rozpočtová opatření 4/2016
- smlouvu o spolupráci s MAS na rok 2017
sněm ukládá
- aktualizaci webových stránek – Petr Jeništa, Martina Koubíková
- příspěvky do zpravodaje do 20. 03. 2017
- revizní komisi provést kontrolu hospodaření

Ověřovatelé:

za svazek:

zapsala: Zdeňka Hovorková 21. 12. 2016
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