
Dobrovolný svazek obcí 

Plynofikace Ledečska – svazek obcí 

V Leštině u Světlé 26 

 

 

 

 

Zápis 

z členské schůze svazku obcí – Plynofikace Ledečska, 

konané dne 30. června 2020 od. 18.00 hodin 

 

 

 

Zahájení členské schůze 
        Členská  schůze svazku obcí – Plynofikace Ledečska (dále jen „členská schůze“) byla 

 zahájena v 18.00 hodin panem Jiřím Novákem. Po krátkém zahájení a  zhodnocení činnosti 

svazku převzal slovo  Ing. Karel Krajíček (déle  jen „předsedající“). 

Předsedající schůze konstatoval, že členská schůze byla řádně svolána. Předsedající schůze 

dále z prezenční listiny přítomných zástupců obcí členské schůze (příloha 1) konstatoval, že 

přítomno je 13 zástupců obcí (z celkového počtu 22 všech zástupců obcí), členská schůze je 

usnášení schopná. 

* * * 

 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana  Ing. Karla Krajíčka (Obec Leština) a pana 

Josefa Klause (Obec Vlkaneč). Zapisovatele Jaroslava Tvrdíka (Obec Číhošť). Jiné návrhy 

nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. 

Výsledek hlasování : Pro  13.  Proti  0. Zdrželi se  0. 

Členská schůze určuje ověřovatele zápisu paní Šárku Velátovou (obec Prosíčka) a pana 

Karla Krajíčka (obec Leština u Světlé),  zapisovatele Jaroslava Tvrdíka. 

             * * * 

 

2) Schválení programu: 

 Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu : 

 
             1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 2. Schválení navrženého programu 

 3. Kontrola plnění usnesení 



 4. Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2019 

 5. Projednání a schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Plynofikace  

     Ledečska     za rok 2019 

 6. Projednání a schválení inventarizační zprávy za rok 2019   

 7. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2019      

 8. Informace o průběhu vkladů věcných břemen od starostů obcí 

 9.  Členské příspěvky 

 10. Diskuse 

 11. Závěr 

 Před hlasováním byla dána možnost členům členské schůze vznést své stanovisko.            

Ing.Krajíček Karel navrhl doplnit program o jeden bod a to: 

- Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu svazku 

 Žádné jiné stanovisko vzneseno nebylo, proto bylo hlasováno o navrženém a doplněném 

programu jednání. 

 Výsledek hlasování : Pro  13. Proti 0. Zdrželi se  0.   

Členská schůze se bude řídit navrženým programem 

     * * * 

 

3) Kontrola plnění usnesení 

           Seznámení s plněním usnesení z předcházející schůze přednesl předsedající. 

 Předsedající přednesl zápis z minulé schůze. 

Nikdo nemá připomínky k minulému zápisu. 

 

      * * * 

 

4) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2019 

 Předsedající předložil členské schůzi závěrečný účet za rok 2019 



 Před hlasováním byla dána možnost členům členské schůze vznést své stanovisko. Žádné 

 stanovisko vzneseno nebylo, proto bylo hlasováno 

 Výsledek hlasování : Pro 13. Proti 0. Zdrželi se 0. 

Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření svazku a závěrečný účet svazku za rok     

2019 bez výhrad 

     * * * 

 

5) Projednání a schválení zprávy  o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 

     Plynofikace Ledečska  za rok 2019 

           Předsedající předložil členské schůzi  zprávu o kontrole  pracovníků  KÚ Kraje Vysočina 

           Před hlasováním byla dána možnost členům členské schůze vznést své stanovisko. Žádné         

 stanovisko vzneseno nebylo, proto bylo hlasováno 

          Výsledek hlasování : Pro  13. Proti 0. Zdrželi se 0. 

Členská schůze schvaluje zprávy pracovníků KÚ Kraje Vysočina o výsledku hospodaření          

svazku za rok 2019  bez výhrad. 

      * * * 

 

 6) Projednání a schválení inventarizační  zprávy za rok 2019  

            Předsedající předložil členské schůzi inventarizační zprávu za rok 2019  

 Před hlasováním byla dána možnost členům členské schůze vznést své stanovisko. Žádné 

 stanovisko vzneseno nebylo, proto bylo hlasováno 

Výsledek hlasování : Pro  13. Proti 0. Zdrželi se 0. 

Členská schůze schvaluje inventarizační zprávu za rok 2019 

                        * * * 

 

 7) Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2019 

 Předsedající předložil členské schůzi  účetní uzávěrku za rok 2019 

 Před hlasováním byla dána možnost členům členské schůze vznést své stanovisko. Žádné 

 stanovisko vzneseno nebylo, proto bylo hlasováno 



Výsledek hlasování : Pro  13. Proti  0. Zdrželi se  0. 

Členská schůze schvaluje účetní uzávěrku za rok 2019 

* * * 

     8) Informace o průběhu vkladů věcných břemen od starostů obcí. 

O průběhu vkladů věcných břemen informoval členskou schůzi předseda svazku. Ing. Karel 

Krajíček seznámil přítomné s přehledem o uzavření věcných břemen na pozemcích v majetku 

jednotlivých obcí. Pouze 5 obcí dodalo stanovisko ( Číhošť, Kozlov, Ostrov, Paběnice, 

Prosíčka)           

9.)  Projednání členských příspěvků 

10.) Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu svazku 

            Předsedající předložil členské schůzi  návrh střednědobého výhledu svazku na roky 2021-2022 

 Před hlasováním byla dána možnost členům členské schůze vznést své stanovisko. Žádné 

 stanovisko vzneseno nebylo, proto bylo hlasováno 

Výsledek hlasování : Pro  13. Proti  0. Zdrželi se  0. 

Členská schůze schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 

         11.) Diskuse 

 Jiří Novák informoval přítomné o možnosti ukončení svazku v návaznosti na připomínku    

 obce Petrovice, která ze tímto účelem oslovila pana Judr. Málka. 

         12.) Závěr  

  Předsedající ukončil členskou schůzi svazku obcí-Plynofikace Ledečska v 19,20 hod. 

        Přílohy zápisu:  Prezenční listina 

        Zápis byl vyhotoven dne   1. července 2020 

 

 

Předseda svazku :  ………………………….        dne………………………….. 

 

 

Zapisovatel:          ……………………………      dne ………………………….. 

 

Ověřovatelé:          ........................................…      dne .....................................… 

 

                                ..........................................…    dne ........................................... 

 


