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Zápis č.2/2017 z jednání Valné hromady Dobrovolného 

svazku obcí ORP Příbram 

 
Datum konání: 14. června 2017  

Čas zahájení: 15:00 hodin  

Místo: obec Hvožďany, budova obecního úřadu 

 

Přítomni:                    členů dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu  

 

Omluveni:  Růžena Králová (Bohostice), Věra Smetanková (Pečice), David Lukšan 

(obec Háje), Josef Karas (obec Obecnice), Zdeněk Vrátný (obec Drásov), 

Ing. Jindřich Vařeka (město Příbram), Jiří Sláma (Vrančice) 

 

Program jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram  

 

1) Prezence účastníků (viz. Prezenční listina)  

 

Předsedající konstatoval, že Valná hromada DSO ORP Příbram je usnášeníschopná.  

Předsedající dále položil dotaz, zda má někdo z přítomných členů Valné hromady k poslednímu 

zápisu nějaké námitky či připomínky. Nikdo žádné neuplatnil, zápis je považován za schválený.  

 

2) Schválení programu  

 

Předsedající Ing. Jan Michálek navrhl schválení programu dle pozvánky na jednání Valné 

hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram s tím, že se vymění pořadí projednávaných 

bodů č. 6 a č. 7. 

 

1) Prezence účastníků 

2) Schválení programu 

3) Schválení zapisovatele 

4) Kontrola plnění přijatých usnesení z jednání poslední VH 

5) Projednání závěrečného účtu za rok 2016 a schválení účetní závěrky 

6) Přijetí nového člena Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 

7) Rozpočtové opatření 

8) Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného projektu, 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra 

společných služeb“. 

9) Různé 

10) Závěr 
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Usnesení č. 01/02/2017  

 

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložený návrh 

programu. 

 

Hlasování: PRO  9, PROTI 0, ZDRŽEL SE  0  

Usnesení bylo schváleno.  

 

3) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu  

 

Předsedající Ing. Jan Michálek navrhl paní Jaroslavu Vildovou jako zapisovatelku.  

Předsedající Ing. Jan Michálek navrhl jako ověřovatele zápisu paní starostku Blanku 

Strnadovou z obce Vranovice a pana starostu Václava Chmelaře z obce Dubno. 

 

K návrhu nebyly žádné námitky.  

 

Usnesení č. 02/02/2017  

 

a) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje zapisovatelku 

jednání paní Jaroslavu Vildovou.   

 

b) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje ověřovatele zápisu 

paní starostku Blanku Strnadovou z obce Vranovice a pana starostu Václava Chmelaře 

z obce Dubno. 

 

Hlasování: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0   

Usnesení bylo schváleno.  

 

4) Kontrola plnění usnesení z jednání poslední Valné hromady  

 

Předsedající Ing. Jan Michálek zahájil bod a předal slovo tajemníkovi svazku. Tajemník svazku 

Bc. Jiří Kužel přednesl informace týkající se:  

 

Plnění usnesení z jednání Valné hromady dne 5. dubna 2017 

 

• Usnesení č. 04/01/2017  

 

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu Svazu měst a obcí ČR o vzájemné 

spolupráci při realizaci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017. 

 

Dodatek byl uzavřen a od 1.5.2017 se projekt realizuje ve znění dodatku. Zaměstnanci mají 

splněn první bod, tj. čtyřdenní intenzivní seminář Zadávání veřejných zakázek a odpovědné 

zadávání v Táboře. Ing. Jan Michálek navrhl, aby se příští beseda pro starosty konala na 

téma „Zadávání veřejných zakázek“. Bc. Jiří Kužel sdělil, že besedu na toto téma připraví. 
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• Usnesení č. 05/01/2017  

 

a) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje v souladu s platnými 

stanovami Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, přijetí obce Háje, IČ 00662828, za člena 

Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. 

 

b) Změnu stanov DSO ORP Příbram v článku II, bod č. 3 Názvy a sídla členů svazku doplnit o 

obec Háje, IČ 00662828. 

 

Změna byla zapracována a odeslána na rejstřík DSO na KÚSK, kde byla ke dni schválení 

změna zapsána.   

 

 

• Usnesení č. 06/01/2017 

 

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace o 

rozpočtových opatřeních schválených Radou svazku na jednání 12. 1. 2017 a 5. 4. 2017. 

 

Zde neplynuly žádné další úkoly. 

 

 

• Usnesení č. 07/01/2017 

 

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schváluje vnitřní směrnici č. 1, 

metodika sestavení rozpočtu s účinností od 6. 4. 2017. S tím, že tato směrnice nahrazuje 

směrnici č. 1, metodika sestavení rozpočtu schválenou valnou hromadou svazku dne 13. 1. 

2016. 

 

Zde neplynuly žádné další úkoly. 

 

 

• Usnesení č. 08/01/2017 

 

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schváluje vnitřní směrnici č. 5, 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, s účinností od 6. 4. 2017. S tím, že tato směrnice 

nahrazuje směrnici č. 5, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou valnou 

hromadou svazku dne 13. 1. 2016. 

 

Zde neplynuly žádné další úkoly.   

 

 

• Usnesení č. 09/01/2017 

 

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace o stavu 

projektů „Změň svůj region“ a „Architektura města a obce očima školáka.   
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Projekty byly ukončeny dne 6. 6. 2017 v ZŠ Obecnice, předáním ocenění žákům zdejší školy, 

kteří se jako jediní ze základních škol na území DSO do soutěže přihlásili. Předání se 

zúčastnil spolu se zaměstnanci svazku pan ředitel ZŠ a pan starosta obce Obecnice Josef 

Karas. 

 

 

• Usnesení č. 10/01/2017 

 

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace 

předneseném v bodě. Projednání podání žádosti o podporu v rámci Operačního programu 

zaměstnanost – výzva č. 03_16_063 – Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní 

úrovni.   

 

Zde neplynuly žádné další úkoly. Markéta Balková, starostka obce Hvožďany dodala, že 

MAS Podbrdsko žádost podala a uvedla informaci, že město Příbram má podat žádost o 

dotaci na Plán sociálních služeb. 

 

 

• Usnesení č. 11/01/2017 

 

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje termín příští Valné 

hromady na den 14. června 2017 od 15:00 hodin v obci Hvožďany. 

 

Termín je dnešním jednáním dodržen.   

 

Usnesení č. 03/02/2017  

 

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené 

v bodě kontrola plnění usnesení. 

  

Hlasování: PRO  9, PROTI 0, ZDRŽEL SE  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5) Projednání závěrečného účtu za rok 2016 a schválení účetní závěrky 

 

V úvodu projednávaného bodu předseda vznesl dotaz, zda všechny členské obce doloží patnácti 

denní lhůtu pro vyvěšení Závěrečného účtu na úřední desce své obce. Po konstatování, že byla 

u všech partnerů splněna podmínka vyvěšení po dobu minimálně patnácti dní do schválení 

Valnou hromadou, bylo pokračováno v projednání bodu. 

 

a) Projednání Závěrečného účtu za rok 2016 

Valná hromada projednala a schválila Závěrečný účet Dobrovolného svazku ORP Příbram za 

rok 2016, jehož nedílnou součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2016, provedeného Krajským úřadem 

Středočeského kraje č.j. 002818/2017/KUSK a to s vyjádřením, že nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. 
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Usnesení č. 04/02/2017  

 

 

Valná hromada projednala a schválila Závěrečný účet Dobrovolného svazku ORP Příbram za 

rok 2016, jehož nedílnou součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2016, provedeného Krajským úřadem 

Středočeského kraje č.j. 002818/2017/KUSK, a to s vyjádřením, že nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. 

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

 

Hlasování: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

b) Projednání účetní závěrky 

Valná hromada projednala účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram a souhlasí 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Valná hromada schvaluje uhradit ztrátu ve výši 

147 409,80 Kč z hlavní činnosti z účtu 432 - Nerozdělený zisk z předchozích let. Valná 

hromada projednala a schválila Zápis o výsledku inventarizace účetní jednotce Dobrovolný 

svazek obcí ORP Příbram k 31.12.2016. Skutečné stavy podle inventarizace odpovídají účetním 

stavům, inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.  

Dále tajemník informoval o povinnosti vytvořit Protokol o schválení účetní závěrky: do 

protokolu vepsat datum rozhodování – datum jednání, jména zúčastněných jednání za každou 

obec a tohoto zástupce podpis.  Pokud by byl proti nebo se zdržel, musí být uveden čitelný 

důvod – proč. Protokol se pak vkládá do výkazů pro kraj přes program Výkazy – CSUIS.  

Následně byla podána informace, že neprodleně po schválení závěrečného účtu valnou 

hromadou svazku, starostové členských obcí předkládají svým zastupitelstvům závěrečný účet 

svazku obcí, které ho mohou vzít pouze na vědomí.  

 

 

Usnesení č. 05/02/2017  

 

Valná hromada souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

Valná hromada schvaluje uhradit ztrátu ve výši 147 409,80 Kč z hlavní činnosti z účtu 432 - 

Nerozdělený zisk z předchozích let.  

Valná hromada projednala a schválila Zápis o výsledku inventarizace účetní jednotky 

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram k 31.12.2016. Skutečné stavy podle inventarizace 

odpovídají účetním stavům, inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 

Valná hromada projednala a schvaluje účetní závěrku Dobrovolného svazku ORP Příbram, 

IČ:04513151, k 31.12.2016 bez připomínek na základě podkladů a nevznáší další požadavky.  

 

Hlasování: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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6) Přijetí nového člena Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 

 

Předsedající Ing. Jan Michálek seznámil členy Valné hromady s přihláškou obce Trhové 

Dušníky, IČ 00 663 000, do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Byla podána informace 

o následné změně stanov, kdy každý člen obdrží v elektronické podobě nové znění stanov v 

souladu s článkem V. odstavec 13. stanov. K uvedenému bodu proběhla diskuse, kde přítomní 

doporučují, aby obec Trhové Dušníky byla přijata za člena Dobrovolného svazku obcí ORP 

Příbram.  

 

Usnesení č. 06/02/2017  

 

a) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje v souladu s platnými 

stanovami Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, přijetí obce Trhové Dušníky, IČ 00 663 

000, za člena Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. 

 

b) Změnu stanov DSO ORP Příbram v článku II, bod č. 3 Názvy a sídla členů svazku doplnit o 

obec Trhové Dušníky, IČ 00 663 000. 

 

 

Hlasování: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0  

 

Usnesení bylo schváleno 

 

7) Rozpočtové opatření 

 

Předsedající Ing. Jan Michálek seznámil přítomné s nutností provedení rozpočtového opatření 

č. 2/2017. Na základě realizace projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, a 

v souladu s dodatkem smlouvy o spolupráci došlo k zaslání zálohy na mzdy ze strany SMO. 

Přítomní obdrželi návrh rozpočtového opatření. K bodu proběhla diskuse (.) 

 

 

Usnesení č. 07/02/2017 

 

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtové opatření 

č.2/2017. 

 

. 

Hlasování: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0    

 

Usnesení bylo schváleno.   
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8) Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného 

projektu, „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – 

Centra společných služeb“. 

 

Předsedající Ing. Jan Michálek zahájil bod a předal slovo tajemníkovi svazku. Tajemník 

svazku Bc. Jiří Kužel přednesl informace týkající se: 

 

a) zpráva o činnosti CSS 

 

Tajemník v tomto bodě přednesl zprávu o činnosti, kterou obdrží přítomní v příloze zápisu 

z dnešního jednání. 

 

 

 b) analýza přínosů CSS a její závěry  

 

Tajemník předal slovo paní Jaroslavě Vildové, která seznámila přítomné se zpracovanou 

analýzou přínosů CSS, tak jak odpovídá pro současné území DSO a která je projednána na 

SMO a schválena vedením projektu. 

 

 

c) ověření spokojenosti s poskytovanými službami CSS 

 

Přítomní k tomuto bodu obdrželi dotazník k následnému ohodnocení, které bude v souladu 

s podmínkami projektu zapsáno do ISP. 

 

 

d) Náměty na legislativní změny 

 

Tajemník informoval přítomné o možnosti zapojení se do procesu týkajícího se návrhu 

legislativních změn ve veřejné správě. Projektový tým SMO ČR připravuje platformu pro PS, 

která bude o tomto diskutovat atd. V prvním řade, je nutné zjistit, jestli je o to vůbec zájem a 

kdo má zájem se do procesu zapojit. Zda pověří nějakého zástupce, nebo nikoho a necháme to 

být. V průběhu léta přijdou další informace. K bodu proběhla diskuse přítomných, kteří 

doporučují, aby je při jednáních zastupoval tajemník svazku. 

 

Usnesení č. 08/02/2017 

 

a) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace 

přednesené v bodě Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci 

realizovaného projektu, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce – Centra společných služeb“. 

 

b) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí OPR Příbram pověřuje tajemníka svazku Bc. 

Jiřího Kužela, aby se zapojil do pracovní skupiny SMO ČR. 

 

Hlasování:  PRO 9 , PROTI    0, ZDRŽEL SE   0 

Usnesení bylo schváleno.   
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9) Různé 

 

 

a) Organizace destinačního managementu Brdy  

 

Předsedající Ing. Jan Michálek otevřel otázku přístupu DSO k Turistické oblasti Brdy a 

Podbrdsko.  Václav Lundák z obce Obory upozornil na problém některých obcí v ORP Příbram, 

které jsou již členy v turistické destinační společnosti Toulava. Bc. Jiří Kužel uvedl, že vidí 

spolupráci pouze v partnerství bez finanční účasti. Tento krok by měl být hlavně z důvodu 

monitoringu situace nově vznikajícícho subjektu v oblasti cestovního ruchu v území. Slova se 

ujala paní Markéta Balková z obce Hvožďany. Informovala o jednáních o vznikající TO Brdy 

a Podbrdsko. Krajský úřad pro Středočeský kraj hledá možnosti vyřešení složité situace v území 

v oblasti cestovního ruchu. Z tohoto důvodu se rozhodl pro založení spolku, který by 

zastřešoval jednotlivé turistické destinační managmenty. Na posledním jednání KÚSK byly 

představeny stanovy spolku. Je možné být členem či partnerem spolku. Uvedla, že MAS 

Podbrdsko bude členem spolku, a že nově vznikající TO Brdy a Podbrsko bude mít s největší 

pravděpodobností sídlo ve městě Příbrami. V území není v této oblasti ideální situace, 

lokálnímu turistickému managementu nově vzniklá TO Brdy  Podbrdsko neublíží, spíše 

naopak, bude situaci koordinovat. Doporučila partnerství. Slova se ujal Mgr. Antonín Kropáč, 

starosta obce Láz, sdělil, že obce naopak mají problém s přílivem turistů, nevidí v tom, žádný 

přínos pro obce. Turisté znečišťují obec, okolí obce. Obec by měla dostat finanční příspěvek na 

údržbu. Položil otázku, co konkrétně znamená partnerství pro DSO ORP Příbram v tomto 

spolku? Odpověděla paní Markéta Balková, starostka Hvožďan. Razantní nárůst znečištění lesů 

a okolí obce nevidím, je zde hlavně problém s parkováním. Obec Láz je výchozím bodem do 

Brd. Podotkla, že nárůst turismu by obcím měl hlavně přinést místní poplatek za ubytování, a 

že oblast Brdy, co se týká turismu, je zatím neuchopená. Slova se ujal Ing. Jan Michálek, 

starosta Dolních Hbit a podotkl, že situace je taková, že v současné době sledujeme vývoj nově 

vznikající TO Brdy a Podbrdsko, jedná se teď spíše o náš postoj k této situaci. Shodli jsem se 

na tom, že  je lepší být partnerem a zapojit se do pracovní skupiny. Bc. Jiří Kužel, informoval 

přítomné, že ve stanovách tohoto spolku je bod, kde je přesně definováno partnerství. Václav 

Chmelař, starosta obce Dubno, podotkl, že DSO ORP Příbram by mělo být partnerem z důvodu, 

že DSO ORP Příbram má větší váhu, než jedna obec z důvodu vyjednávání. Antonín Kropáč, 

starosta obce Láz uvedl, že má obavy, aby spolek nevzal obcí svou kompetentnost. Markéta 

Balková, starostka obce Hvožďany reagovala, že to se v žádném případě nemůže stát a důležité 

je, aby DSO ORP Příbram měl zastoupení v pracovní skupině. Diskuse skončila. 

 

 

Usnesení č. 09/02/2017 

 

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram ukládá zaměstnancům jednat za DSO 

ORP Příbram pouze jako budoucí možní partneři TO Brdy a Podbrdsko. Valná hromada 

Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí, aby se zaměstnanci DSO ORP Příbram 

účastnili dalších jednáních a případně se zapojili do pracovní skupiny. 

 

Hlasování:  PRO 9 , PROTI    0, ZDRŽEL SE   0 

Usnesení bylo schváleno. 
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b) Koncepce rozvoje cyklistiky ve středočeském kraji na období 2017–2023 

 

Tajemník v tomto bodě seznámil přítomné s účastí v pracovní skupině Koncepce rozvoje 

cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017–2023. Zde po projednání bylo zaznamenáno, 

že území DSO ale i ORP Příbram bude na této pracovní skupině zastupovat paní Jaroslava 

Vildová. Jelikož na SK nenašli jiné spojení v ORP Příbram než, které jsme poskytli za DSO, 

tak oslovili paní Vildovou a ta již se zástupci SK spolupracuje a podává změny ve vedení 

cyklotras na území ORP Příbram, včetně města Příbrami. Navrhujeme, aby se DSO stalo 

takzvaným připomínkovým a kontaktním místem pro vedení a změny cyklotras na území ORP. 

Úkolem je nyní seznámit veřejnost s touto skutečností a nejlépe schválit na dnešní VH toto 

zapojení DSO do činnosti, které je i v souladu se schválenou strategií DSO. Tajemník dále 

předal slovo paní Vildové, která přítomné seznámila s návrhem a změnou cyklotras. Václav 

Chmelař, starosta obce Dubno, vyslovil návrh na změnu trasy Lavičky – Příbram, a to v 6. 

části nově na Háje – Dubenec – Dubno – Příbram. Návrh cyklotrasy zašle v nejbližší době. 

Starostka Blanka Strnadová vyslovila zájem o vedení cyklotrasy v obci Vranovice a starostka 

Markéta Balková uvedla, že zašle návrh na cyklotrasu Hvožďany – Rožmitál pod Třemšínem. 

 

Usnesení č. 10/02/2017 

 

a) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje DSO ORP Příbram jako 

připomínkové a kontaktní místo pro vedení a změny cyklotras na území ORP. Pověřuje paní 

Jaroslavu Vildovou případně tajemníka Bc. Jiřího Kužela, k zastupování území DSO 

v pracovní skupině Koncepce rozvoje cyklistiky ve středočeském kraji na období 2017–2023. 

 

 

b) Přítomní souhlasí s předloženým návrhem cyklotras na území DSO ORP Příbram, a to I. 

trasa Dolní Hbity – Jelence; II. trasa Vrančice – Milín; III. trasa Lavičky – Příbram a s návrhy 

změn cyklotrasy III. Lavičky – Příbram v 6. části nově na Háje – Dubenec – Dubno – Příbram 
a přidáním cyklotrasy IV. Vranovice a cyklotrasy V. Hvožďany – Rožmitál pod Třemšínem. 

 

Hlasování:  PRO 9, PROTI    0, ZDRŽEL SE   0 

Usnesení bylo schváleno 

 

c)  Projekt v oblasti odpadového hospodářství „Zefektivnění systému nakládání 

s odpady“ 

 

Slova se ujal Ing. Jan Michálek z obce Dolní Hbity, podotkl, že je třeba se této oblasti více 

věnovat. Uvedl, že je třeba domluvit jednání pracovní skupiny a začít řešit efektivní nakládání 

s odpady v členských obcích. Nejlépe by bylo vytvořit metodiku na řešení nakládání s odpady. 

Mgr. Antonín Kropáč, starosta obce Láz sdělil, že starostové členských obcí jsou zde hlavně 

kvůli řešení otázky v oblasti odpadového hospodářství. Bc. Jiří Kužel znovu informoval o 

proběhlých jednáních v této oblasti se svozovými společnostmi a nově připravovanou 

legislativou, kde DSO budou moci jako jediní žádat o dotaci na překládací stanici. Ing. Jan 

Michálek uvedl, že toto nestačí, je třeba konkrétně zpracovat metodiku. Blanka Strnadová, obec 

Vranovice se spíše přiklání k semináři pro starosty o správném třídění odpadu. Bc. Jiří Kužel 

sdělil, že připraví seminář na září 2017. 

 

Usnesení č. 11/02/2017 
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Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram ukládá zaměstnancům DSO ORP 

Příbram sestavit pracovní skupiny v oblasti odpadového hospodářství a zahájit její činnost. 

 

Hlasování: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0  

Usnesení bylo schváleno.   

 

• Putovní valná hromada 

 

Přítomní se shodli, že další Valná hromada se bude konat ve městě Příbram, termín bude 

upřesněn. 

 

Usnesení č. 12/02/2017 

 

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje místo další Valné Hromady 

DSO ORP Příbram ve městě Příbram s upřesněním termínu později. 

 

Hlasování: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0  

Usnesení bylo schváleno. 

 
9) Závěr 

 

Jednání ukončeno v 18 hodin, 05 minut. 

 

Zapsala: Jaroslava Vildová, dne 15.06.2017   

 

Předseda DSO  

Ing. Jan Michálek  ………………………………………………….  

 

 

 

Ověřovatelka zápisu Blanka Strnadová, obce Vranovice 

 

 

 

     …………………………………………………..  

 

 

Ověřovatel zápisu Václav Chmelař, starosta obce Dubno 

 

 

 

     ……………………………………………………        

 

 

Příloha: 1x Rozpočtové opatření č. 02/2017 
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