
 

Zápis z jednání Valné hromady Mariánskolázeňska 

 

 
 
Místo konání:  Kulturní sál Drmoul, Plzeňská 237 Drmoul 
    
 
Termín:   dne 7. 4. 2021 od 11:00 hodin  
 

Přítomní členové: Dagmar Strnadová, Helena Klesnilová, Ing. Martin Kalina, Helena Repíková, 

Jindřich Zíval, Ing. Jaroslava Brožová Lampertová, Ing. Josef Švajgl, Josef 
Tréšek, Eva Procházková, Quido Vlk, Ing. Eliška Stránská 

   

 
Omluven /-a:  
Hosté:   

 
  
Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Kalina, Dagmar Strnadová 

 
 
 
 

Program: 

1) Účetní závěrka 2020 

2) Přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 

3) Rozpočet svazku na rok 2021 

4) SMO – Smlouva Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a 

rozvoje území (OLEK) 

5) Zpráva o činnosti Výkonné rady a Dozorčí rady Svazku za rok 2020 

6) Výroční zpráva DSO za rok 2020 

7) Různé - Bezúplatný převod majetku 

8) Diskuze 

  

 

1.) Účetní závěrka za rok 2020  
p. Morávková 
 
Účetní závěrku sestavenou k datu:  31. 12. 2020 tvoří: 

➢ Rozvaha  
➢ Výkaz zisku a ztráty  

➢ Příloha  

➢ Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020 

➢ FIN 2-12 M 2020 
 



 2 

Dokumenty byly uveřejněny jak na webu svazku, tak na úř. deskách všech členských obcí.  
 
 
 
 Valná hromada 
 
  schvaluje Účetní závěrku za rok 2020 dle předloženého znění.  
 
      Pro: proti: zdržel/-a se 
      11 : 0 : 0 
 

2) Přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020  
 
 
 Valná hromada 
 
  schvaluje Závěrečný účet Mariánskolázeňska za rok 2020, jehož součástí je  
  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 s vyjádřením  
   souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 
 
      Pro: proti: zdržel/-a se 
      11 : 0 : 0 
 
3) Rozpočet svazku na rok 2021 
 

Valná hromada 

 
 
schvaluje rozpočet svazku na rok 2021 dle předloženého a doplněného návrhu. 
Rozpočet je schodkový, s příjmy 3 197 585 Kč, výdaji 3 885 018 Kč a financováním 
ve výši 687 433 Kč. Schodek rozpočtu je kryt přebytkem výsledku hospodaření z 
minulých let. Rozpočet je zpracování v třídění podle rozpočtové skladby a 
závaznými ukazateli rozpočtu jsou rozpočtové paragrafy. 

 
Pro: proti: zdržel/-a se 

    11 : 0 : 0     
 

 

4) SMO – Smlouva Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje 
území (OLEK) 
 
 

Valná hromada  

 
 schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zefektivnění 

  služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“, registrační 
  číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016674 (dále jen Smlouva) a pověřuje 
  paní Dagmar Strnadovou k podpisu Smlouva. 

 
     Pro: proti: zdržel/-a se 
     11 : 0 : 0 
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5) Zpráva o činnosti Výkonné rady a Dozorčí rady za rok 2020 
 
 Valná hromada 
 
  schvaluje Zprávu o činnosti Výkonné rady a Dozorčí rady za rok 2020 
    
      Pro: proti: zdržel/-a se  
      11 : 0 : 0 
   
6) Výroční zpráva Svazku za rok 2020 
 
  Valná hromada 
 
  schvaluje výroční zprávu Svazku za rok 2020 dle návrhu. 
 
      Pro: proti: zdržel/-a se 
       
      11 : 0 : 0 
       
7) Různé  

a) Bezúplatný převod majetku DSO na obce - projekt Společná cesta  

 Valná hromada  

  a) schvaluje bezúplatný převod movitého majetku po ukončení projektu  

  v udržitelnosti Společná cesta, č. 372 z programu Cíl III. ČR - Bavorsko  

  b) bezúplatný převod se týká obcí Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará 

  Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Velká Hleďsebe, Valy 

      Pro: proti: zdržel/-a se 

      11 : 0 : 0 

 

b) Bezúplatný převod majetku DSO n obce - projekt ROP Vybudování a obnova zařízení pro 

volný čas 

 Valná hromada  

  a) schvaluje bezúplatný převod movitého a nemovitého majetku po ukončení 

  projektu v udržitelnosti Vybudování a obnova zařízení pro volný čas, č. 01314 z 

  programu ROP Severozápad 

  b) bezúplatný převod se týká obcí Dolní Žandov, Drmoul, Stará Voda, Valy 

      Pro: proti: zdržel/-a se 

      11 : 0 : 0 

 

c) Bezúplatný převod majetku DSO na obce - projekt Obnova komunikací, veřejných prostranství 

a zázemí pro kulturní a společenský život 

Valná hromada  
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 a) schvaluje bezúplatný převod movitého majetku po ukončení projektu  

  v udržitelnosti Obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro  

  kulturní a společenský život, č. 1362 z programu ROP Severozápad  

 b) bezúplatný převod se týká obcí Dolní Žandov, Stará Voda, Velká   

  Hleďsebe, Valy 

      Pro: proti: zdržel/-a se 
      11 : 0 : 0 
 
8) Diskuze  
p. Švajgl - v souvislosti s přípravou Karlovarského kraje a jednotlivých subjektů v území na čerpání z 
Fondu pro spravedlivou transformaci a v návaznosti na záměr vyhlášené výzvu k předkládání 
strategických projektů do Operačního programu Spravedlivá transformace by chtěl navrhnout, zda 
bychom jako DSO nechtěli podat společný projekt. Sběr nápadů (návrhů) uvedl např. snižování spotřeby  
energie - zateplení budov, veřejné osvětlení, investice do škol.  
P. Švajgl ale upozornil, že min. výše dotace na neinvestice je 50 mil Kč a investice 200 mil Kč.  
 
Zapsal/-a :  Daniela Morávková, Ing. Lenka Woldertová, Mgr. Jana Čížková  
 

Ověřil/-a:  Dagmar Strnadová, In. Martin Kalina 
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