DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
SVAZEK OBCÍ SEVER
D O L N Í P O U S T E V N A, D O U B I C E,
J I Ř Í K O V, K R Á S N Á L Í P A, L I P O V Á,
L O B E N D A V A, M I K U L Á Š O V I C E, R U M B U R K,
S T A R É K Ř E Č A N Y, Š L U K N O V, V E L K Ý Š E N O V, V I L É M O V

8. zasedání valné hromady
Dobrovolného svazku obcí
SVAZKU OBCÍ SEVER
Rumburk
Restaurace Dymník
dne 11. 12. 2020 od 11,00 hodin
Přítomni:
členové svazku a hosté dle prezenčních listin, viz příloha
Návrh programu jednání:
Zahájení, schválení programu
Zahájení, schválení programu
1.
Finanční záležitosti
- zůstatky na účtech
- rozpočtové opatření č. 3 a 4
- schválení členských příspěvků
- schválení zveřejněného návrhu rozpočtu 2021
- spolufinancování projektu Efektivní veřejná správa -„ Strategie řízení v obcích DSO
Sever“ CZ. 03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009947 (dále jen DOTACE).
2.
Poptávkové řízení na kompostéry.
3.
Plán inventarizace.
4.
Zápis kontrolního komise.
5.
Různé.
6.
Závěr.

Pořadí jednotlivých bodů může být upraveno

1. Zahájení:
Předseda DSO Svazku obcí SEVER p. Robert Holec (Dolní Poustevna) zahájil v 11:00 hod.
8. zasedání valné hromady svazku přivítáním přítomných a konstatoval, že jsou přítomni dle
prezenční listiny zástupci 12 obcí svazku a tím je zasedání usnášení schopné.

R. Holec - požádal přítomné o schválení programu.
K programu nebylo dalších připomínek a bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 54/8/2020:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje program 8. zasedání SVAZKU OBCÍ SEVER v Rumburku
restaurace Dymník dne 11.12.2020.
Hlasování: pro –

proti – 0

12

zdržel se - 0

Dále p. Robert Holec předal slovo
– starosta:

Kontrola usnesení ze 7. valné hromady:
Usnesení č. 52/7/2020:
DSO Svazku obcí Sever schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu svazku v roce 2020 pro Asociaci
TOM ČR, TOM 1027 STOPAŘI – 10.000,-Kč, AC Rumburk – Reprezentace šluknovského
výběžku – atletika 2020 – 10.000,-Kč; Žádost o prodloužení čerpání dotace - Dům kultury
Střelnice.

Splněno
2. Finanční záležitosti.
Stav účtů k 30.11.2020
Přítomní zástupci členských obcí DSO Svazek obcí Sever byli seznámeni se stavem účtů u
jednotlivých bank.
Zůstatky na účtu k 30.11.2020:

MONETA Bank
ČNB:

229.434,80 Kč
43.046,33Kč
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Rozpočtové opatření č. 3 a 4
Předseda předložil přítomným členům rozpočtová opatření č.3 a č.4.
Hlasování: pro –

12

proti – 0

zdržel se - 0

Usnesení č. 55/8/2020:
DSO Svazek obcí Sever bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a schvaluje rozpočtové opatření
č. 4.

Schválení členských příspěvků
Předseda přítomným připomněl článek ze stanov týkající se členských příspěvků a navrhl ponechat
je ve stejné výši jako v minulých letech - 7,-*trvale hlášení obyvatelé k 1.1.2021.
Mimořádným příspěvkem pro rok 2021 bude předfinancování pro úspěšné dokončení projektu
„Kompostéry“ a to dle rozpisu jednotlivých členských obcí, které jsou do projektu zapojeni. – viz
příloha zápisu. Po vyhodnocení projektu a získání dotace nebude vrácena spoluúčast, ta zůstane jako
mimořádný příspěvek.
XV.Členské příspěvky:
1.
Pravidelný roční členský příspěvek pro nadcházející kalendářní rok stanovuje valná hromada.
2.
V odůvodněných případech může valná hromada schválit mimořádný členský příspěvek.
Hlasování: pro –

12

proti – 0

zdržel se - 0

Usnesení č. 56/8/2020:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje členský příspěvek pro rok 2021 ve výší 7,-Kč * trvale hlášení
obyvatelé členské obce k 1.1.2021.
Hlasování: pro –

12

proti – 0

zdržel se - 0

Usnesení č. 57/8/2020:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje mimořádný příspěvek pro rok 2021 jako předfinancování
projektu „Kompostéry“ a to dle rozpisu jednotlivých členských obcí, které jsou do projektu
zapojeni. – viz příloha zápisu. Po vyhodnocení projektu a získání dotace nebude vrácena
spoluúčast, ta zůstane jako mimořádný příspěvek.

Schválení zveřejněného návrhu rozpočtu 2021
Předseda přítomné požádal o vyjádření ke zveřejněnému rozpočtu pro rok 2021. Nikdo z přítomných
neměl připomínky a doplnění.
Hlasování: pro –

12

proti – 0

zdržel se - 0
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Usnesení č. 58/8/2020:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje rozpočet pro rok 2021. Rozpočet je schodkový, kdy příjmy
jsou ve výši 1.523.700,- Kč; výdaje 1.534.700,- Kč a financování 11.000,-Kč s tím, že bude použit
úvěr, který bude během roku splacen.
Spolufinancování projektu Efektivní veřejná správa -„ Strategie řízení v obcích DSO Sever“ CZ.
03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009947 (dále jen DOTACE) pomocí úvěru. Na valné hromadě dne
9.10.2020 byla schválena výzva na podání nabídky úvěru. Z oslovených společností přišly ve
schválené lhůtě dvě nabídky a to od KB a.s. Varnsdorf a ČSOB, a.s. Česká Lípa.
Na základě posouzení vhodnosti a výhodnosti podaných cenových nabídek a po analýze všech
podkladů jsme stanovili následující pořadí nabídek na poskytnutí neinvestičního krátkodobého úvěru
ve výši 400.000,- Kč:
1.

KB - Smluvní úrok - pohyblivá sazba:
Neúrokové náklady úvěru:
Nabídková cena:

2.

ČSOB - Smluvní úrok - pohyblivá sazba:
1M PRIBOR + 1,05%p.a.
Neúrokové náklady úvěru:
0,-CZK
Nabídková cena:
2.325,-CZK
Hlasování: pro –

1M PRIBOR +0,77%p.a.
0,-CZK
1.511,-CZK

proti – 0

12

zdržel se - 0

Usnesení č. 59/8/2020:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje cenovou nabídku na poskytnutí úvěru na spolufinancování
projektu Efektivní veřejná správa -„Strategie řízení v obcích DSO Sever“
CZ. 03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009947 (dále jen DOTACE) od KB a.s. Varnsdorf za nabídkovou
cenu 1.511,- a smluvní úrok 1M PRIBOR +0,77%p.a., pověřuje předsedu podpisem smlouvy.

3.

Poptávkové řízení na kompostéry.

Předseda přítomným představil jedinou došlou nabídku od společnosti Mevatec, Chelčiského
1228, 413 01 Roudnice nad Labem v celkové výši plnění zakázky 826.115,40Kč včetně DPH.
- financování projektu proběhne mimořádným příspěvkem dotčených členů dle rozpisu
a schválenou dotací od Ústeckého kraje ze dne 7.9.2020 pod usnesením 056/31Z/2020
Hlasování: pro –

12

proti – 0

zdržel se - 0

Usnesení č. 60/8/2020:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje přijetí nabídky od společnosti Mevatec, Chelčiského 1228,
413 01 Roudnice nad Labem v celkové výši plnění zakázky 826.115,40Kč včetně DPH.

4.

Plán inventarizace.

Předseda přítomným představil plán inventarizace pro rok 2020 a požádal o projednání. Nikdo
z přítomných neměl námitky k předloženému plánu.
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Hlasování: pro –

12

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 61/8/2020:
DSO Svazek obcí Sever schvaluje Inventarizaci pro rok 2020 včetně plánu inventur.

5.

Zápis kontrolního komise.

Kontrolní komise předložila zápis o provedené veřejnoprávní kontrole na základě schválených
stanov. Kontrola byla zaměřena na tyto okruhy:
a.
kontrola dodržování stanov svazku a platných právních předpisů,
b.
kontrola dodržování usnesení orgánů svazku,
c.
kontrola hospodaření svazku a nakládání s jeho majetkem nahlížením do účetních knih
a všech souvisejících dokladů a dokumentací,
Výsledek viz příloha.
Hlasování: pro –

12

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 62/8/2020:
DSO Svazek obcí Sever bere na vědomí zápis kontrolní komise ze dne 27.11.2020.

6.

Různé

Předseda informoval o přípravě nového webu, renovace stávajícího je v rámci projektu
Strategické řízení v obcích DSO Sever“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009947,
prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa.

Připomínky a náměty starostů:
Další zasedání valné hromady SOS: Dle potřeby bude upřesněno
Úkoly: Kalendář setkání na příští rok

7. Závěr
Program jednání byl vyčerpán, předseda p. Holec poděkoval všem za účast a zasedání ukončil
v 14:30hod.
V Rumburku dne 11.12..2020
Zapsala: Ing. Zděnka Šulcová
………. Robert Holec ……
předseda DSO Sever
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