
Sněm svazku obcí 
„Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí“  

 
 Číslo : 5
 Datum : 16.12.2015 
  

  Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 16.12.2015  
 
Program:   

Zahájení 

1. Rozpočet hospodaření svazku pro 2016 

2. Plán inventur  

3. Různé, diskuze 
 
Zahájení 
Sněm Svazku zahájil p. Macourek. Přivítal delegáty sněmu.  
 
Pan Macourek se dotázal přítomných delegátů, zda všem zúčastněným byl k dispozici 
program sněmu a všichni delegáti konstatovali, že program byl řádně vyvěšen na úředních 
deskách všech obcí, zapojených do Svazku obcí. 
 
Zasedání svazku bylo zahájeno v 18,00 hod. 
 
Hlasující delegáti: T. Říha, Mgr. Dragounová, N. Hlaváček 
 
Dále přítomni:  xxx 
 
Omluveni:   xxx 
Hosté 
 
Pan J. Macourek konstatoval, že jsou přítomni všichni delegáti a sněm je usnášeníschopný. 
 
Pan J. Macourek požádal delegáty o návrhy na zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
 
Zapisovatelem zápisu byla navržena: Ing. Kopáčová 
 Hlasování: pro:  3 proti: 0 zdržel se: 0 
Jmenování zapisovatele: Ing. Ladislava Kopáčová 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: T. Říha, J. Macourek 
 Hlasování: pro:  3 proti:  0 zdržel se: 0 
Jmenování ověřovatelů zápisu: T. Říha, J. Macourek 
 
Bod 1. Rozpočtu pro r. 2016 
Předseda svazku konstatoval, že návrh rozpočtu hospodaření svazku pro r. 2016 byl řádně 
vyvěšen na úředních deskách všech 3 obcí. Žádné připomínky nebyly vzneseny a je možné 
přistoupit k hlasování o rozpočtu svazku. Rozpočet vychází ze stávajícího plánu činnosti 
svazku s tím, že k úpravě rozpočtu formou rozpočtového opatření může dojít po úpravě a 



schválení nového plánu činnosti již počátkem r. 2016. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný 
s tím, že k úpravám může opět dojít po úpravě plánu činnosti svazku. Případný schodek 
rozpočtu by poté byl řešen samostatně, stejně jako případné financování z externích zdrojů 
(dotace apod.). Rozpočet byl navržen v paragrafovém znění.  
Návrh usnesení: Sněm delegátů schvaluje rozpočet svazku obcí „Svazková škola Přezletice, 
Podolanka, Jenštejn – svazek obcí“ pro r. 2016 v paragrafovém znění. Rozpočet je schválen 
jako vyrovnaný. Sněm delegátů pověřuje předsedu svazku a správce rozpočtu k vydání 
rozpočtu svazku obcí.  
 Hlasování: pro: 3  proti: 0 zdržel se:  0 
Usnesení: Sněm delegátů schvaluje rozpočet svazku obcí „Svazková škola Přezletice, 
Podolanka, Jenštejn – svazek obcí“ pro r. 2016 v paragrafovém znění. Rozpočet je schválen 
jako vyrovnaný. Sněm delegátů pověřuje předsedu svazku a správce rozpočtu k vydání 
rozpočtu svazku obcí.  
 
Bod 2. Plán inventur 
Předseda svazku požádal delegáty o projednání plánu řádných inventur k 31.12.2015. 
S ohledem na předpokládaný časový rozvrh činností delegátů je navrhován termín pro 
ukončení inventarizace a vyhotovení závěrečných zpráv do 7.3.2016. Vzhledem k tomu, že 
rozsah inventur v případě svazku je poměrně malý a bude se jednat především o dokladovou 
inventuru, navrhl předseda svazku, aby inventarizaci provedla inventarizační komise Obce 
Přezletice (předsedou IK Přezletice je předseda svazku obcí p. Macourek).  
Návrh usnesení: Předseda svazku obcí „Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – 
svazek obcí“ tímto vydává příkaz k pravidelnému provedení řádné roční inventarizace a 
pověřuje určenou inventarizační komisi k jejímu provedení. Inventarizace bude provedena 
nejpozději do 7.3.2016.  
 Hlasování: pro:  3  proti: 0 zdržel se:  0 
Usnesení: Předseda svazku obcí „Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek 
obcí“ tímto vydává příkaz k pravidelnému provedení řádné roční inventarizace a pověřuje 
určenou inventarizační komisi k jejímu provedení. Inventarizace bude provedena nejpozději 
do 7.3.2016.  
 
Bod 3. Různé, diskuze 
 
Návrh termínu dalšího sněmu bude včas a řádně oznámen. 
 

Předseda svazku ukončil zasedání sněmu v 18,15   hod. 

 

Zapsal :      Ing. Kopáčová    Dne :  16.12.2015 
 
 
Ověřili :     Tomáš Říha 
 
 Jan Macourek 
 
 
Jan Macourek, předseda Svazku 


