
Město Příbram Pro jednánIzM
Odbor: ekonomický ' ' (dne: 09.12.2019 """",

Název bodu jednání:
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obci ORP Příbram za rok 2018

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města Příbram

Ing Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

v RM dne 11,11.2019, R.usn.č. 1083/2019

Text usneseni:
Rada d o p o r u č u j e ZM vzít na vědomi celoroční hospodařeni a závěrečný účet Dobrovolného
svazku obcí ORP Příbram za rok 2018 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku
přezkoumáni hospodařeni za rok 2017 a účetní závěrku Dobrovolného svazku obci ORP Příbram za
období 01.01.2018 do 31.12.2018.

Napsal: Venuše Štochlová

Návrhy na usnesení:
ZM bere na vědomí celoroční hospodateni a závěrečný účet Dobrovolného svazku obci ORP Příbram
za rok 2018 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje q výsledku přezkoumáni hospodařeni za rok 2017
a účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za období 01.01.2018 do 31.12,2018.

Důvodová zpráva:

Finanční hospodařeni Dobrovolného svazku obci ORP Příbram se řidl zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p. V § 17 odst. 1 uvedeného zákona je DSO
stanovena povinnost po skončeni kalendářního roku souhrnně zpracovat údaje o svém ročním
hospodařeni do závěrečného účtu. Dle § 39 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů se závěrečný účet svazku obci předkládá zastupitelstvům členských obci, a to
neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obci (v zákonech není stanoveno, že závěrečný
účet dobrovolného svazku obci podléhá schváleni zastupitelstev obcí, které jsou jeho členy.
Závěrečný účet schvaluje příslušný orgán svazku a následně tento schválený závěrečný účet je
předkládán zastupitelstvům členských obcí v podstatě na vědomi). Dle stejného § odst. g má
DSO povinnost zveřejnit návrh závěrečného účtu svazku obci včetně zprávy o výsledku přezkoumáni
hospodaření, vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úředních deskách obci, které jsou jeho
členy, a to po dobu minimálně 15 dnů před jeho projednáním v orgánu svazku obci, aby se k němu
mohli občané členských obci vyjádřit (obdobné platí i pro návrh rozpočtu a střednědobý výhled
rozpočtu).

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram zveřejnil na úřední desce města Příbram v době od 07.11.2018
do 23.11.2018 návrh rozpočtu svazku na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Dobrovolného svazu obcí ORP Příbram na období 2019 - 2022. Valná hromada schválila rozpočet na
rok 2019 dne 28,11.2018. Dobrovolný svazek obci ORP Příbram zveřejnil na úřední desce města
Příbram v době od 20.03,2019 do 30.04.2019 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obci ORP
Příbram včetně výkazů sestavených ke dni 31.12.2018 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni
Dobrovolného svazku obci ORP Příbram za rok 2018. Valná hromada dne
05.06.2019 schválila závěrečný účet za rok 2018 včetně Zprávy KÚ Středočeského kraje o výsledku
přezkoumání hospodařeni za rok 2018 a schválila účetní závěrku za rok 2018.

Přílohy:
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obci ORP Příbram za rok 2018
Zápis z valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram ze dne 05.06.2019



Schválený Závěrečný účet za rok 2018
Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram, Zámeček-Ernestinum, Tyršova 106,

261 01 Příbram
IČO: 04513151, 261 01 Příbram,

tel. 604216781, email: taiemnik@dsopribram.cz

Svazek obci
Pověřená obec Příbram

Hlavni činnost: účel a předmět svazku
Majetek svazku: odepisuje se
Svaz& v tomto roce neručil ani nezastavoval movité a nemovité věci, nepořídil ani neprodal cenné papíry, akcie,
obligace ani úvěr.

l) Přehled finančního majetku svazku k 31.12.2018
Základní běžný účet k 31.12.2018
Pokladna k 31.12.2018 l

2) Pohledávky k 31.12.2018
Pohledávky - účet 311 vystavené faktury ve výši O KČ.

V Kč
167 719,21

5 229,00

3) Závazky k 31.12.2018:
Nezaplacené došlé faktury účet 321 v celkové výši 29 403,00KČ.
Krátkodobé pQskytnuté zálohy na sluZby účet 314 ve výši 37 005,00 KČ.
Zaměstnanci účet 331 ve výši 66 849,00 Kč (mzdové náklady).
Závazky ze sociálního zabezpečeni a zdravotního pojištění účet 336 ve výši 26 290,- KČ a účet 337 ve výši
ll 460,- KČ (mzdové náklady)- Ostatní daně účet 342 ve výši JO 226,- KČ (mzdové náklady).
Jiné závazky účet 378 ve výši l 134,- Kč (mzdové náklady).

4) Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2018: v KČ
Žádné nebyly.

5) Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi:
Svazek rná 24 obcí, pň©ěvék na jednu obec Činí 15 000,- Kč, přijeín za rok 2018 činil 360 000,- Kč. Svazek
není nikde členem.

6) Plněaí rozpočtu svazku za rok 2018

Valná hromada svazku schválila rozpoČet na rok 2018 dne 27.11.2017. V Kč

Plánované příjmy l 400 300
Financování O

Plánované výdaje l 400 300

1
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Přehled rozepsaných ukazatelů

7) R()zpočtové příjmy v kč

PoloŽka Název
Schrájený Rozpočet
rozpuČet Upravený Skutečnost Pln&íi

-4121 ř'inr'estični přijaté transfěrv od obci 255 0¢)0 380 000 380 00U

4122 i, ,
l , , , (j 88 350 88 350íl ^investični ?ři,iat ' Ir, n.'fěry ad kra,jů

2?2..1 , l 025 (.)00 I 198372 ' l 198 372
i ,Přijaté Rekc!l)itáh)v(' pi'is|)ě"ky a íůhrady

2Ill |Přijmy ze služeb a vůrobků ')0 (K)() 151 DOt) I 146 BOO
,2119 při,jmy z vlastni činnosti ?10 000 60 500 1(") 000
2141 Příjmy z ůrokíi 30() 300 245,14

íE

Příjmy celkem l 400 3U0 l 878 522 t N23 767,14 97.09

Navýšené příjmy:
Navýšení v roce 21)18 se proju'ilo převážně v nedaňových přiimech-při.ialé nekapitáloré přispČ\.'ky
od SKlO ČR, přeúčlo\'áEií mezd, drcbné přerody mezt poloZkami paragrafu.

Rozpis kapitálových pří,jmú za rok 2018
PuloŽka Náze\'

Celkem za svazek
V Kč

O

2
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8) Rozpočtové výdaje v kč

Paray PoloŽka Název Rozpočet RozpoČet Skutečnost Plnčni

schvák'ný upravený

3!)(1(' 5011 Plaw 676 sot) 944 823 944 823

" 5ň31 S,ociá]s)i |'oíjšte!)i ?22 500 233 047 233 047

5032 Zdl'au-ktl]i l'('iišľei)i 126 000 74 $67 74 567
6171 5011 |Platy 28 (IOU 47 083 29 561

51)21 'r)ol}(-)(ja 36 0(ju 36 0uo i 36 u00

- 5031 Sociiilm' |"!iiš[ěj)i 6 1(K) ll 1()Ó 8 81()
>032 Zdi aí oú)' p'ljištěj)i 2 9()() R 752 12 752
50.U [ 'razové pojištěôi 2 000 4 400 862
5137 r)!"(.)bl)c' hníomC' lna.ietek ]0 0(K) 152 563 119 832

5139 Maieriál 8 000 17 331 ]7 33J
l 5141 [íl'c)k\,.' 200 200 O

šISl Siujená voda 3 800 3 800 2 100
5!$3 Pl\m 24 U00 24 ÓŮ() 15 637

5154 Fkkirická energie ]0 ()00 JO 000 8 568

! 5161 Poštovně l 000 l UOCl 97()

' 4(12 Tekk(mHu]ikaaú slllžby (j ! 200 6U()
l

?l63 Po|)latkV z ÚČÉU 3 5(X) 3 6l$š 3 618

.S 164 Nájemné 28 000 28 (X)0 26 267

.5,,i(?.6 SMO ČR - tákturace íí7000 il8 556 ílSl 556
: "! .fj(i7 Skolerti, \."zdélá\"ání 2 00() 2 0(X) 2 (JOU

' 5169 Sluzbv 65 00U 76 282 73 926
^

" 5173 21 BOO 5] BOO 45 587
5175 Pohoštěni 6 0Ô() 23 900 22 090

536? Pí'ť\'ody tnezi O 500 4501"1n"t hniA' ň\ítw

výdaje celkem l 400 3()0 t 878 522 l 8(JÔ 954 95,87

Rozpis kapitálových výdajů za ruk 2018

paragraf Název akce v KČ
Celkem za svazek O

NavýšeM \i'da.1ů \'ť mzdách, dr()bilan htnotném nläietkll, kancelářských l)()liebá¢h, službách a p()hoštění.
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9) Bilance příjmů a výdajů k 31.12.2018 :
Nedaňo\.'é při,jiny (pi"í.jtny z vlastni l 355 417,14
činnosti. pronájem, úrůky)
při.jak dotace 468 350
Celkem příjmy l 823 767,14

V Kč

Běžné r"ýda.je
Kapilá]o\'é výdaje
Celkem r'ýdaje
Finaj)co\'állí

l 800 953,80
O
l 800 953,80
22 813,34

ID) Důvodová zpráva
Ve smyslu § 17 zák. č, 250,'20()() Sb. o rozpočtových pravidlech úzeninich rozpočtů, v platném
znění, .je zpracován závěrečný účet Dobro\'o]ného svazku obci ORP Příbram za rok 201& \/
závěrečnán účtu .jsou obsaženy úda.je o plněni rozpcičtu přijniů a yýdajíi \' čkněni podle platné
rozpočtové skladby. Tabulkové přílohy s těn]m údaji svou \ypo\'idací schopností a svým
obsahem dokumentuji hospodařeni Dobro\.'oľného svazku obci ORP Příbram v Up]ynu]Cn] roce.
V návaznosti na ustanoveni S 42 č. 128/2000 sb., o obcích, ve znčmi pozdějších předpisů,
Dobrovolný svazek obci ORP 'Příbram požádal o přezkoumáni hospodařeni za rok 2018 kra.jský
úřad. Náslcdně podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdčjšich přcdptsů. .je stanoveno, Že součásti závěrečného účtu při .jeho projednáváni y
orgánech svazCu .je zpráva q výsledku přezkoumání 11ospodařcni. Závěrečný účet Dobro\.'olného
svazku obci ORP Příbram za rok 2018 .je tudíž doplnčn Zprávou o prorcdeni přezkoumáni
hospodaření s\'azku za rok 2018.

Přílohy:
č. ] Zpráva o výsledku přezkoU11Íál]i hospodařeni Dobro\'o]ného svazku obci ORP Příbram.
č. 2 výkaz Fin 2-RM
č. 3 Rozraha
č. 4 výkaz zisku a ztráty
č. 5 Příloha 5

4
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11) Zár'ěr
Teľ)to závěrečný účet byl zpracován na základě hospodařeni svazku \' roce 2018. Součásti
závěrečného účtu .je Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni Dobrovolného svazku obci
ORP Příbram 2018 provedená Kraiskýnl úřadem Středočeského krqje
,,Výrok: Nebyly zilštčny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)".
Závěrem lze konstatovat, Že svazek hospodařil v souladu s rozpočtern na rok 201 8.

V Příbrami dne: 193.20l9

Vypracoval: Balollno\'á

Vyvěšeno: J9.32019 Sejrnuto: 5.6.2019

Schválcno valnou hromadou svazku dne: 5.6.?1)1 9

Blanka Strnadová. předseda svazku

Emil Tabaček, I. místopředseda svazku

Markěta Balková, ?. místopředseda s\azku
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Ministerstvo financi Fin 2-12M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa

Rok Měsíc IČO

2018 12 04513151

Název a šidlo účetní jednotky : Dobrovoľný svazek obcí ORP Příbram TýřŠQvä 106, 261 01 Příbram

L ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text

a b
0000 4121 jNeinvestičrd přijaté transfery od obci
0000 4f22 !Neinvestični přijaté transfery od krajů

0000 *
.CK)0 "' i ' ' ·' " ' ' " · ' ' " "' ' "

Schválený Rozpočet ' výsledek od i
rozpočet % po změnách % " počátku mku '

1 i 2 3
l 255 0(jCL00! 149.02 380 000,00 100.00 380 000,®i
i 0,00j CLOD 88 350.00 100.00 88 350,001
i 255 000,00 183,67 350,00 100,00 468 350,00!

_

J 255 000,00) 183,67 468 350,00. 100,00 468 350,00

3900 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

.3900 " Ostatní činnosti souvkejicf Bé sIužbamf pro obyvatelstvQ

390 r, , ',|Ostatnf činnosú $Qůvisejícf se službami pro obyvatelstvo ·· '

1 025 00cj,00j 116,91j 1 198 372,00 100.00 1 198 372,00
1 025 000,00 116,911 1 198 372,0Ĺ 100,00 1 198 372.OO|
1 025 ooo,oq 116,91j 1 198 372m 100,00" 1 198 372,00j

!6171 12111 Pčqmy z poskytování s|Užgb a výrobků 90 000,00 163,11 151 000,00 97.22 146 800.00j

6171 j2119 Ostatnŕ přgmy z vlastni činnosti 30 000,00 33,33 60 500,00. 16.53 10 ooaod
!6171 12141 l Příimy z úroků (ČáSt) 300,00 81,71 300,00, 81,71 245,14!

;6171 " ;Čkmost mMn1 správy 120 300,00 130,54 211 800,00j 74,15 157 045,14Ĺ
j617 *" '! Regionáinľa místní správa · ·...' · . : " ' ·· "· ' ' 120 300,00 130,54 211 800,0q 74,15: '157 045,14}

iPŔĹjMY "celkem: l 1 400 300,00 130,24 r"" """'""'"'1 878 522,0j 97,09j 1 823 767,14;

strana :.i " tr_



ll. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Schválený Rozpočet i výsledek od

Paragraf Položka Text mzpočet % , po měnách % i počátku roku
l

a b l 1 2 3 '
3900 5011 : Piaty zaměstnanců v pŕac.pom. vyjma zaměst.na služ.mľstech 676 500,00 139,66 944 822,65 100,00 944 822,6É

! 3900 5031 l Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zářně 222 500,00 104,74- 233 047,21 100,00 233 047,21j
l

3900 , 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojtštěni l 126 000,00 59,18 74 567,39 100,00 74 567,391
3900 l" !Ostatnf činnosti 8owfsejĹcÉ se službamf pto obyvatetstvo l 1 025 000,00 12M9 1 252 437,25, 100,00. 1 252 437,25j

l l
390 "" Ostatní čmnosti $ówĹsejÉcÍ se službami piu obyvatelstvo l 1 025 000,00 12Z19 1 252437,25j 100,00j 1 252 437,25!

6171 5011 'PJaty zaměstnanců v prac.pom. výma zaměst.na sšuž.mlstech 28 000,00 105,57 47 082,7¢ 62,78 29 560,65
;6171 5021 iostamí osobní výdaje ' 36 000,00 100,00 36 000,00' 100,00 36 000,00

.......16171 5031 |povin.pojismé na soc.zab.a příspěvek na sLpo!itiku zářně , 6 100,00 144,43 11 100,00 79,37' 8 810,07j
, l

j6171 5032 jpovinné pojisbié na veřejné zdravotní pojištění 2 900,00 439,73 12 752.03 100,00 12 752,03|
!6171 5038 !Povinné pojistné na úrazové pojištěni 2 000,001 193,10 4 400,00 87,77 3 862,®

t|6171 5137 ! Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00h 198,32 152 563,20 78,55 119 832,00
Í

6171 5139 ! Nákup materiálu jinde nezakzený i 8 000,OO: 276,64 17 331,00, 100,00 17 331,00!
'6171 5141 !Úmky vlastní 200,00! 0,00 200,00. 0,00 0,00,

,6171 5151 ĹStudená voda 3 800,00 3 800,0ä 55,26 2 100,00:
l

6171 5153 Plyn 24 000,00 65,15 24 ooo,od 65,15 15 637,14j
|6171 5154 . Elektňcká energie 10 000,00 85,68 10 ooo,oq 85,68 8 567,82!

6171 5161 |Poštovn1 služby 1 000,00 97,00 ooo,od 97,00 970,00
6171 Š162 iäj'áý e'fácanic'kých komunikaci 0,00 0,00 200,0q 50,00 600,00:

l 6171 5163 iSlužby peněžních ústavů 3 500,00 103,3T 3 618,0j t00,00 3 618,00j
j6171 5164 ĹNájemné 28 000,00 93,81 28 000,00| 93,81 26 267,00:
!617f 5166 jKonzultačM. potadenskó a ptávnl služby 117 000,00 101,33 118 555,80 100,00 118 555,8QĹ

16171 5167 i Služby školenl a vzdě|á¥ánľ 2 000,00 100,00 2 0®,Q0j 10Q,OD 2 OOOM
i6171 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 113,73 76 282,1Kj 96,9f 73 926Ň
%171 5173 lCe$tovné (tuzemské i zahraniční) 21 800,00 ?09,11 51 800,00) 88,01, 45 587,00

6171 5175 i Pohoštěnt 6 (JQQ,00 368,17 23 900,0(1 92,43 22 090,00
6171 5362 ! Platby danf a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 om 500,00 90,00 450,00!
6171 " jčlnnost mĹstnf správy 375 300,00 146,15 626 084,75: 87,6f 548 516,55j

!617 "" Regkmáinía mfstnf správa ' ' " ' _ 375 300,00 146,15 626 084,75 87,61' 548 516,551

ý'ÝDAjE celkem: ""*""""*""""*"""*""""*""*""*""""**""*"""*""'*""""*""*""' " " l 1 400 30O,OO| 128,61j " t 878 522,001 95,87' 1 80'0 953,80:
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Ill. FINANCOVÁNÍ -TŘÍDA 8

Název
text
|!Krätkodobé £inancQván£ tuzemka
:Krát kodobě vydané dluhopisy (") ! 8111 Q,(J0 0,00 O,® 0,®i 0,od

iUhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-j : 8112 0,00 0,00 0,00 0,00j 0,00)

|Krätk<jdóbé příjaté půj Ceně prostředky (") l 8113 0,00 0,00 0,00 0,OO! 0,OO;

jUhrazené splátky krátkódob. Při j .půjč .prostředků (-l ' 8114 0,00 0,00 CLOD Q,cid 0,00:
! Změna stavu krátkodob.pro3tředků na bank .účtech ("l -) 8115 0,00 0,00 0,00 0,00) -22 813,34,
jAktivní krátkodobé operace řízeni likvidity-pří j7Rý (+) i 8t17 0,00 0,00 0,00 0,00|' 0,00,
IAktivní krátkodobé aperace řízeni likvidity-výdaje l-) : 8118 0,00 0,00 aoo 0,00 0,OO!

i - -- —-————-—— · -i: Dlmihodcbé financování z i l

Diouhodobé vydané dluhopisy (") , 8121 0,00 0,00 0,00 0,00) " 0,00'
IUhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00'
ĹDlouhodobé přijaté půjčené prostředky (") i 8123 0,00 0,00 0,00 0,00j 0,00j

:Uhrazeně splátky dlouhDdobých príj .pij jč.prôstředků (-) ! 8124 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,OO!
1Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.ůčtech {+1-) l 8125 CLOG 0,00 0,00 0,00 0,00'

Aktivní dlouhodobé operace řízení Fikvidity-při jmy (+) ! 8127 l 0,00 0,00 0,00 0,00 om!

AktĹvmĹ dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) ! 8128 ' 0,00 om 0,00 0,00i 0,od

-..-.—-— —— —— i!Kjtátkcdobe financování ze zahraničí l i
;

l 'ČĹ$I0" " ' "Schválený " ' " ' "' ' Rozpočet
jpdožky í'o2počet % po uněnách
%dku)

: ' 1 2

l Výsledek od' )
% počátku roku

:
3

;

Krá,tkodoté vydané dkMopisy (") : 8211 0,00 0,00 ' ' ' 0,00 0,od ' 'O;OO
S

Č:Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů {") 8212 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00)

!Krátkodobé při jaté půj Ceně prostředky l"} 8213 CLOD om 0,00 0,00 0,00!
|Uhrazené splátky krátkodobých přij .půj č .prostředků (-) 8214 0,00 O,® om 0,00 0,OO!

Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účteck ("l-) 8215 0,00 0,00 0,00 QA0l 0,OO|
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (") l 8217 0,00 0,00 O,® om! 0,00

jAktivni krátkodobé operace ří zení likvidity-výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 0,0Qj _ _ _ 0,00j

_-._._..__.__i DlóuhôdDbé vydané dluhopisy Ĺ") 8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,od
|Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisij (_) i 8222 0,00 0,00 0,00 CLOD 0,00j

bľcmhodobé při jaté pij jčené prostředky (-F) ! 8223 0,00 CLOD 0,00 0,00, 0,oo!
j 'l Uhrazené splátky dlouhodobých príj .půjč .prostředků l-) ! 8224 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00

jzměna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+1-} ; 8225 0,00 0,00 om O,O6 0,00)

Aktivní dlouhodobé operace řízeni likvidity-pří jmy (+) i 8227 0,00 0,00 0,0'0 0,QQj 0,00
j
,Aktivní dlouhodobé operace řízeni likvidity-výdaje t-) 8228 0,00 0,00 0,00 0,OO| 0,00}
L

__...J

"" '"""l

|Op.2 peněž .účtů org.nemaj .char.příj .a výd.v}. sekt (+1-) l 8901 0,00 ""0,00 0,00 0,ool 0,ool

|Nereaíimvané kurz .rozdíly pohybů na dev.účtech ("l-) ! 8902 0,00 0,00 0,00 0,OO! 0,00)
Nepřevedené částky vyrovnávaj ící schodek (-ŕ l-) ! 8905 0,00 0,00 0,00 aool 0,oq

.;FINANCOVÁNĹ (součet za třídu B) i 8000 0,00 0,00 0,00 0,OO| -22 813,34!

1| Qpxavné poLožky k peněžním operacím ""!
.
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lV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAjŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Číslo Schválený Rozpočet i výsledek od

Název řádku mzpočet % po měnách % počátku roku
1

text r 41 " ""' ': " 42 " " ' 43
|Třída Daňové příjmy 4010 0,001 0,00 0,00 0,00' 0,00
:Třída 2 - Nedaňevé příjmy 4020 1 145 300,00! 118,35 1 41{) 172,00 96,12{ 1 355417,14

Třída 3 - KapZtálcvé pří jmy 4030 0,00: 0,00j 0',00 0,ool 0,00,
ITřída 4 - přijaté transfery 4040 255 000,OO| 183,67 468 350,00 1ClO,OO| 468 350,00j

|2223 - pří jmy z finan.vYpŮř.miľ7.let mezi krajem a obce 4061 0,OO| 0,00 om aoq

|2226 - pu jmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi ' 4062 0,od 0,00t um oAď 0,00
j
!2227 - E'řijw.y z fin.vyp.min,l.mezi reg.r.a kř.,óbc,a os 4063 0,00" 0,00 0,00 0,00j 0,00.'

I'2441 - Splátky půjčených prostředků cd obci : 4(J70 0,00 om 0,00 0,00 0,OO;
I

12442 - SpLátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,ool
|2443 - Splátky půjčených prostředků oči regionálních rad 4081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!

12449 - Osť. splátky pťij č. prostt .cd veř. rozpočtů úž .úrov 4090 0,Q(jj 0,00 0,00 0,00| 0,00!
14121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 255 0OO,O¢ 149,02 380 000,00 100,00 380 0®.00j

|4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 0,00 88 350,OCl 100,00 88 350,00Ĺ
|4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad , 4111 0,OO| 0,00 0,00 0,00) 0,00

4129 - Osť .neinvestič.při j .transEery od rozp.územ.úrovn ; 4120 CL00Ĺ 0,00 0,00 0,00} oň
|4133 - Převody z vlastních rezervních Eondů 4130 0,00' 0,00 0,00 0,OO| 0,od

!4134 - Převody z rozpočtových účtů 0· 4140 q,oo1 0,00 0,00 0,00, 0,OO:
Ál37 - Př.mezi stat.městy a je j ich mě .obv .nebo část .-přo 4145 0,OO! 0,00 0,00j 0,00, O,®
{4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 0,OO! 0,00. om! 0,od 0,00

l|4139 - Ostatní převociy z vlastních fondů 4150 0,OO; Q,0Cl) 0,00' 0,OO| 0,00|

j4221 - Investiční pEijaté transfery od obcí 4170 0,OO!""""" 0,(X) 0,00 0,00j 0,00!
l
j4222 - Itivestični přijaté transfery od krajů , 4180 0,00 0,00) 0,00 " 0,00 0,OO|
:4223 '-'Investiční přijaté transfery od regionálních rad ' 4181 0,00i 0,00) 0,00 Q00i om!

j4229 - Osť .invest ,príj .transfery od rozpoČtů úz .ÚrovRě " 4190 CLOD) CLOD om 0,00: 0,OO!
ÍZJ 024 - Transfe'ry, při jaté : území j:néhc} c:kresu ' '4191 0,QQÍ 0,00 0,00 om! 0,00j
I zj 025 - SpLátky pujč.prostredků při j . z území j in.okrÍ"" 4192 0,00' 0,00 (ĽQ0 0,od 0,00!
|ZJ 0213 - Transfery přijaté z území jiného kraje : 4193 0,ool 0,00 0,00 0,00' 0,00!

Izj 029 - Splátky půjč.prostředků přij .z území jin.kraj 4194 0,00 0,00 0,00 0,00! O.OO!

'PŘÍJMY CELKEM . .. _._ 4050J_ 1 400 3Ô'Ô'(iol 130,24 1 878 522:00[ 97,09" 1 823 767,14!

l |||j |I||| llll ||

|KONSQLIDACE PŘÍJMŮ " """""""'" 4060 0,00Ĺ 0,ÔO| l 0,00"
.

'"%
t
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lV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNĹA JEJICH KONSOLIDACE
Cľslo Schválený Rozpočet výsledek od :

Název řádku rozpočet % po změnách % počátku roku 'i
text r 1 ' 2 l 3

l

|Třida 5 - Běžné výdaje 4210 1 400 30O,OO| 128,61 1 878 522.00 95,871 1 800 953,80)
I I a l ;

!Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 0.00: om 0,00 0,00í 0,00!

ŇÝDAJE CELKEM " "' 4240 i l 400 300,00j 128;61. . . . .1 878,522,00: .95,8q " ' ' 1 '8'00 953:80:

5321 - Neínvestični transfery obcím 4260 0,00 0.00 0,00 0,OO; 0,00.
)5323 - Neinvestiční transfery kra jům 4270 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00Ĺ

15325 - Neinvestiční transfery regionálnim radám 4271 0,00i 0,00 0,00 0,OO! 0,oq
15329 - Ostatní neinv. transfery veř. TozpDčtům územ.úrovn : 4280 0,00! 0,00, 0,00 0,OOi a00!

15342 - Převody EKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 0 4281 0,00 0,00" om 0,00 0,®Ĺ

5344 - Převody vIástnim rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 0,00j 0,00 0,00 0,00. 0,00j
5345 - Převody vlastním rcjzpoč:ovým úČtům 4300 0,00Í om 0,00 0,00i 0Aoj

|5347 - Př.mezi stat.m,ěsty a jejich mě.obv.nebo čast .-vyw 4305 0,®í 0,00 0.00 0,00} ' ' oM
, I|5348 - Převody do vlastní pokladny · 4306 0,CKÝ 0,00 0,00 0,OO; 0,00;

' lj5349 - Ostatní. převody vlastním fondům ·, 4310 _ 0,00| 0,00 0,00 0,00! 0,00}
!5366 - výdaje z finan .vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0,00 CLOD 0,00 0,OO! 0,00|
15367 - výdaje z finan.vypoř.min.let meH. obcemi 4322 0,0Ó 0,00 om 0,00 0,00

:5368 - výd.z Ein.vyp.min.let mezi reg.ma kŕ. , obc.a OS 4323 0,oi 0,00 0,00 0,00 0,OO|
I

}5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 om 0,00' 0,00 0,00 0,00
I

\15642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,CKJ 0,00 0,00! 0,00!
l
,
564 3 - Nel nvesti čni půjčené prostředky regionálním radá , 4341 0,®i 0,0'0 0,00 0,00' 0,OO:

i 5 64 9 - Osť . neinv .pii jč.prostředky veř . rozpočtům ůz .úrov 4350 0,00j Ci,00, O,® om om

6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00| 0,00, 0,00 om' Ci,O¢
|6342 - Investiční transfery krajům ' 4370 0,00 óh! ' ' O,® DÁ O,®!

j6345 - investiční transfery regionálním radám 4371 0,OO| 0,00 Ó,OC 0,00 0,00
ĹĹ 634 g - Osť . investičáí trans fery veř, rozpočtům úz .úrovn 4380 0,ool O,® 0,00 0,00 0,00
16441 - Investiční půjčeně prostředky obcím : 4400 Q,0Cl ä® 0,00 0,00| 0,00)

4i 6442 - Investiční půjčené prostředky krayzm 4410 om: 0,(X) 0,00 0,00! 0,00'
l 6ul3 - Investiční půjčené prostředky rĹgionálnim raáám ' 4411 ' 0,00' 0,00 0,00 0,O¢ 0,OCi
l 6449 - Osť. investiČ.půjč .prostř.veř .rozpočtům úž .úrovn ' 4420 0,OO| 0,00 0,00 0,OÔ| 0,00'

Ĺ l l

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na územ£ jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00 0,oq 0.00'

zj 027 - půjčené prostředky pcskyt. na území jin.okres 4422 0,OO! 0,00, 0,00 0,00. 0.OO|
! ZJ 335 - Transfery poskytnuté na území j iného kraje , 4423 0,00) 0.00 0,00 0,OO! 0,ä
Izj 036 - půjč. prostředky poskytnuté na území jin .kra j 4424 0,00; 0,00 0,00 0,ool 0,00

4250 · 0,00)
!

0,00j 0,OO|

r""""" _"_ _'__"'_J_-VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 1 400 300,00| 128,6jj 1 878 522,00] 95,87; 1 800 953,80:

'' 'f '|ť|||||ň|| l l Iii l l l l IlIIlIllH i Íl l || i l l l íl It Illl Illll Íl (Ĺ l |1 Íl l l |1 l l l I l l l

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACZ 444Cl 0,00 0,00, 0,00 "' 'O,OO; 22 8¢3,34j

"Y" " "" " " ' '|Třída Fir.anc.ov&ú 4450. ] 0,00j 0,00) 0,00) 0,00) -22 813,34)

|KCN$OLIL'ACE FľNě,jjCC:vÁN 4460 I 0,ooi 0,00

: CELF:Eĺ·: PO KC"]NSC)LI:jé,CI 4470 " 0,00' 0,OO|
0,00 0,ool 0.00

0,00 oň -22 813,34"
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VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ
Či$l0 ' Počátečnl Stav ke konci T Změna stavu l

Název bankovního účtu řádku i stav k 1.1. vykaz.obdobl Í bank. účtu
ttext l r ' 61 62 63

¶!Základn,i běžný účet ŮSC ' 6010 , 147 047,87 167 719,21 -20 671,34Ĺ
IBěžné účty fondů ŮSC l 6020 ! 0,00 0,00 0,00{

IBěžné účty cel kem 6030 ' 147 047,87. 167 719,2Ĺ -20 671,34j
|E?ok1adna 6040 -650,00 1 492,00! -2 142,00,
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VIL VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
. Člslo S¢hválený i Rozpočet výsledek od

Název řádku txj"počet % po změnách % počátku roku

:ten r 71 i 72 73
ZJ 024 1Ťm$féry přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 0,OO! DAO

;2226 - PRimy z ňn.vypořád.minľet mezi obcemi 7092 0,00: 0,00 0,00 0,00j 0,OO;

14121 - NeinvesUčM přijmé transfery od obcí ' 7100 0.00j 0,00 0,00 0,00' 0,Q0j
|4129 - OstmeinvesÉ.přij.ban$feľy od mpočtů úz.úrovně " ' 7110 0,00| 0,00 0,00 0,OO| 0,OO|

j4221 - Énvestj&lÍpňjaté transfery od ob¢i 7120 0,00 0,00 0,00 0,OO: 0,OO;
'4229 - Ost.invest.pňj.transfery od rozpočtů úz.úmvně 7130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 025 Splátky půjč.pro$uŮdků přij.z územfjln.okr'es 7140 0,00 0,00 0.OO! 0,00 0,00!

2441 - Splátky půjčených pros@edků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00,

2449 - Ost.splátky půjč.pK)středků od veřmzpik.úrov 7160 O,CK): O.®' 0,00 0,00, 0,ool
)ZJ 026 Transfěry poskymuté na územíjiného okresu . 7170 0,00 0,00 0,00 0,00j 0,00;

5321 - Neinvesůčnl transfery obclm . 7180 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,OO!
L|5329 -· O$t,tjeh"|vestmnsfery véř.rozpočtům ůzem.úmvně 7190 0,00 . 0,00' O,® 0,00 0.0oj

'5367 - výdaje z fin.vypořiádánl minjet mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 0,00j 0,OO;

J ,!6341 - lnvesúGM bansfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00)
16349 - Ost.irwestiční teansCery veř.mzpočtům úz.úrovn 7210 0,00 0.00 0,OOi 0,OO! oho:

zj 027 půjčDné prDstředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0,00) (j,00 0,00 0,00 0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prosůédky obcím 7230 0,0oj Q,(XJ 0,00 0,00 0,00
5649 - Ost,nehv.půjč.pmstředky veřej.mzp.ú'zem.úmvn 7240 0,ool ON om 0,00 0,00

i 6441 - fnvestiční půjčmé píostředky obcím 7250 0,OO| 0,00 0,00 0,00' 0,oq

j6449 - Ostinv.pÚjč.pmstMky vď.mzpoäům územ.úmv 7260 0,OO! 0,00 Q,00 om! 0,ooi

jZj 028 -Transféiy přijaté z území jIného kraje 7290 0,(jq! 0,00 0,00 0,OO| 0,a
|2223 - Přgmy z Rn.vypokd.minjet mezi krajem a obce - 7291 0,00| 0,00 aoo 0,00 0,ool
2226 - Přjýny z ňn.vypořádáM min.let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 O.OO! 0,OO!

l|4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcf 7300 0,00) CLOD 0,00 0,00 0,00'

j4122 - Neinvesúčnf pňjaté transfery od kmjů 7310 aoo, 0,OO! 0,00 0,OO! 0,oo;
14129 - O$tmeinve$t.pňjmnsfeN od rozpočtů ůz.úsovně 7320 0,00} 0,00' 0,00 0,00| 0,OO|

4221 - lnve%čn1 pHjaté transfery od obcl 7330 0,ool 0,00' 0,00 0,00 0,00
|4222 - ĹnvesŮčnĹ přijaté transfery od krajů 7340 0,OO| 0,00: ' 0,00 0,00' 0,00

I!4229 - Ost.invest.pňj.tmnsfery od mzpočtů úz.úrovně ; 7350 0,00} 0,00 0,00 0,00j DAO'
rZJ 029 -$pIátky pŮjč.próstředků príj. z územfjln.kra 7360 Qň 0,00 om 0,00' OM

' : 'j2441 - spfátky,!'ůjčený¢h pto$třédků od obcí 7370 0,(X) 0,00 0,00 0,00, 0,00
12442 - Splátky půjčených pt'o$třédkŮ od krajů 738Ó ' (1,00 0,00 0,00 0,00j äOô|

l2449 - Ost.spl. Půfč.prostřědků od veř.mzpočtů úz.úmv 7390 Ci,00 0,00 0,00 0,00! 0,00!
ZJ 035 . Tramkry poskytnuté na úz0Mjiného kraje 7400 0,OO; 0,00 0,00 0,00j 0,00i

;5321 - NéinvesúčM transfery obcím 7410 '0,0Ó O,® 0,00 0,00 0,OO!
'5323 - Neinvestiční transfery kmki& . 7420 O,á| clod. 0,00 0,oo| D,od

5329 - Ostmeinvest.bansfery veř4 ŕozpoÉtům ůz.úruvně 7430 0,00) 0,00 0,00 0,OO! 0,00Í
jl 5366- výdaje z fin.vypomd.mln.|et mezi kmjem a obce 7431 0,00! 0,00 0,m 0,OO: 0,00'

|5367- výdaje z fin.vypoMánľ mÉnjet mezi ääírá ' 7432 0,OO; Ó,® 0,00 0.OO; 0,00!
)6341 - hTvestičnítransfery obcím " 7440 0,OO| CLOD 0,00 0,OO| 0,OO!

j6342 - ĹnvesŮčnÍ transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,OO!
|6349 - O$t,iňve%čni transfery veř.rozpočtů ůzem.úmv 7460 0,OO; DAO 0,00 0,00) 0.00'
!Zj 036 · půjčky poskytnuté na územfjiMho kraje 7470 0,od 0,00 0,00 0,00' 0,00,

,5641 - Neinve%čni půjčené prosřědky obcím 7480 0,OO| 0,00 0,00 0,OO| 0,00
!5642 - Neinves6čnf půjčené pmstředky krajům 7490 0,OO| 0,00 0,00 0,00 0,ool

5649 - Ost.neinv.půjč.pmtředky veř.mzpočtům ůz.úmvně , 7500 0,00) 0,00 0.00 Ů,00) 0,00'
6441 - lnvesúčnI půjčené pro9ředky obcím 7510 0,00' om 0,00 0,00: 0,OO;

! 6442 - lnvesEični půjčené prostředky krajům 7520 0,00! 0,00 0,00 0,00! 0,00j
l 6449 - Ost.inv.půjč.pmstředky veřej.rozpočtům úz,ůrôv 7530 0,00; 0,00 0,00 0,00' 0,OO!
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IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

, l:Uče|ový! Položka výsledek od ""
: znak počátku njku i

i a ) b Ĺ ' " "" 93 Ĺ
i '

- 22_
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X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový Kód územní Pobžka "" """" " " ""výsledek od
znak ; jednotky ) l počátku roku

rl a b l C l 103
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XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH
NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Prosšorová Schválený Rozpočet po výsledek od
Paragraf Položka Nástroj jedn«ka rozpočet změnách počátku roku

a b C d ' ' ' " ' " ' "i " """ "' i 2 l 3
: 3900 2324 104 t 230 000.00 169 414,07: 169 414,07Ĺ
i 3900 2324 104 5 745 CK)CL00 969 039,58" 969 039,58!

Rekapitulace:

Prostorová Schválený
jeanotka rozpočet

1 230 000,00

5 745 000,00

Celkem 975 000,00

Razpcčet po Výsledek od
změnách počátku roku

169 414,07 169 414,07

969 039.58 969 039,58

t 138 453,65 1 138 453,65
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XII. VÝDAjE SPOLUFtNANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJĹCĹVÝDAJE V
ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

. .. .----—--—---.--: Prostorová Schválený Rozpočet po "' ' výsledek od
Paragraf Položka i Nástroj jednotka mzpočet změnách počátku roku :

l

a b ' i d 1 2 i 3
. .; 3900 5011 104 ' 1 100000,00 132 592,76j 132 592,76Ĺ

F- - - . l i
l 3900 5011 ' 104 5 513 000,00' 764 451,46, 764 ¢51.46Ĺ
! 3900 5031 104 i 1 50 000,00 32 852,33' 32 852,33!

' 3900 5031 104 l 5 152 500.00 190 108,86j 190 108,86.

3900 i 5032 104 : 1 20 000.00 11 872,32! 11 872,32j
i 3900 l 5032 t SO4 ,' 5 80 000,00 57 031,21! 57 031,21j

l
!

l

Rekapřtuíace:

Pmstcmvá Schválený Rozpočet po Výsledek od
jednotka rozpočet změnách počátku roku

1 170 000,00 177 317,41 177 317,41
5 745 500,00 1 011 591,53 1 011 591,53

Celkem 915 500,00 1 188 908,94 1 188 908,94

odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jedriotky:

odpovídající za údaje
o rozpočtu tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel . :

—,zr"
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PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 6.1.2019 v 18:46

výkaz : fin 2-12m výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ŮSC a DSO
za období : 12/2018
ke dni : 31.12.2018
Sestava uložena: C:\ALlS\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : 04513151
Název : Dobrovolný svazek obcí ORF' Příbram
Sídlo : Tyršova 106, 261 01 Příbram

KEO-W 1,11,255 l UcU040
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ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram; IČO 04513151; Tyršova 106, 261 01 Příbram

Právnľforma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.1.2019 v 20:39
y

1 l 2 ,l 3 , 4 '
ÚČETNÍ OBDOBÍ ' '

i Název položky
SU i

""" BĚŽNÉ 1 '

, { BRUTTO l KOREKCE i NETTO l
MINULÉ

IAKTIVA CELKEM 1 950 566,99! 123 310,78| 1 827 256.21j 1 431 686,87|
!a. Stálá aktNa ' i i 123 310,78Ĺ 123 310",78! 0.00 0,OO!

tj. D|'oLÁodobý nehmoMý majetek """"" " l 19 631,00' "" 19 631,00) 0,OO| 0,OO!
ď

" 1. Nehmomé výsledky výzkumu a vývoje 012j l i
,

" :

F, 2. Software 013! ' ] '
4

3. Ocenitelná práva 014j , l !
t! 4. Povolenky na emise a preferen&1ľimity '" (J15: ! l 1 " i

5. Dmbný dlouhodobý nehmotný majetek l 018' 19 63í,00! 19 631,OO|
É! 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 l l i j

:
. :I 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ' ' 041 i

:: 8, PoskytníAé zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek " 051
: 9. Dlwhodobý nehmoMý majetek určený k prodeji 035j ) :

Dlouhodobý hmotný majetek : 103 679,7& 103 679,78Ĺ 0,00j 0,00
1. Pozemky ' 031 i i "'4

; ' ""'M2. Kuhtmŕ pMměty 032| l

l 3. šiáóC ' ' 02Ĺj i
ii 4, Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022 _ L !

j 5. Pěstřtelské celky trvalých pomů 025| T !
. I

_ ..6. Dmbný dlouhodobý hmotRý majetek 028| 103 679,78: 103 679,j 1 1
.__.__: '7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek l 029

Ĺ ;
i 8. Nedokončený dlouhodobý hřňQtňý majetek 042 l ; !
l 1""'_'"' i -——i Jl 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
, 10. Dlouhodobý hmotn!i&"4äek Určený k prodeji 036 l i """"""""""6
I
l
|iii. Dlouhodobý finanční majetek 0,D0j 0,001 0.OO| 0,00'

! 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujkfm vlivem 061ŕ
): 2. Majetkové účasú v osobách s podstatným vlivem 062 l i l 1 l

l l3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 l l ! !
tl 4. Dlouhodobé půjčky 067j : i i ii,5. Termínované vklady dlouhodobé 068| i

l
ll 6. Ostatní dřouhodobý finanční majetek 069i l !
i -1
;l 7. PoIízovaný dlouhodobý finanční majetek 043; : l j

.i 8, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 i I

,
:

'lV. Dlouhodobé pohledávky i j 0,00j 0,00j 0,00j 0.ä
' 1. Poskytnuté návtatné finančM výpomoci dlouhodobé 462 i l ! !

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 4M] " )

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
t4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466j l : _ )

;! 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469:

' 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471: : i ľ Ĺ
l i i -·.'·

'B. Oběžná aktŕva l l 827 256,21 0,00| 1 827 256,21j 1 431 686,87,
I

.Ĺ. Zásoby , 0,00: O,®! 0,OO: 0,00i
; b . ···—————·--·—-——q

i
i '; 1. PoHzenľ materiáfu 11 1 , i l L ""

. i, ,r 2. Materiál na skÉadě 112j l l l l
P t

l 3. MaĹerid na cestě ' ' 119! "" ! ! ! "
il 4. Nedokončená výroba 121: i
:i 5. Polotovary vtastní výroby 122: ! i l !

l :! 6. Výrobky 123: i i i

i 7. PořizenízbQžÍ 131j

-2)'



i 8. Zboží na skladě "iäZ1 1 j
i 9. Zbožl na cestě """ " 138 : !

Č r! 10. Ostatní zásoby 139 - " " """"
------ i :H. KMácodobé poh|edávky 1 654 308,00 0,00 1 654 308,0oj 1 281 552,00!

) 1. Odběmtelé T : ! l
l

. 2. Směnky k inkasu 312' l :' i i
J Ĺ

3. Pohledávky za é$k0Mované cenné papíry 313 , i !
l 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ! 314 í 37 005,00( 37 005,00 41 400,00)
! 5. Jiné pohledávky z hľavnt činnosti ' 315 : i

, ;l6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 t Ľ l
7. Krátkodobé pohledávkyz postoupených úvěrů ' 317! ) ..l

_ ,l 8. Pohledávky z přérozdělovaných dani 319Ĺ i
i · · i i ' 'l 9, Pohledávky za zaměstnaná 335
I

! 10. socjáÉn{ zabezpečení 336
Íi 11. Zdravotní pojištěnf 337! l l i

ii '12. Důchodové spôŕenl 338j "" ! í """"" """""" """"A
, 13. Daň z přýmu 341j ' . ,

t. l: 14. Ost.daně.poplatky a jiná obdobná peněätá pměm 342|

, J i
I
í , ,. J

, 15. Daň z přidané hodnoty 343! l l
i ' '116, Pohledávky za osobami mäo vybrané vládní instituce 344 I i l""'"'""'"" """4 T

17, Pohledávky za vybranými ústředními vlád.insútucemi 346 I ' ! l
i) 18. pohledávky za vybranýmÉ místními ďád.insútwemi 348j !_ !

: 23 Nátkodobé pohkdávky z ručení 361 ; i --" -
u

i 24. Pevné temMnové operace a opce 363 !
|25. Pohledávky z neukončených finančních operaci 369 i ! i

l 26. Pohledávky z ňnančnlho zajištěni 365 l l
) 27. Pohledávky z vydaných dluhcpisů " 3671 l " """ "" "" " " "" "' ' " " i

' i, _-.- ...L i , i: 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na tran9ety " ' 373 l i Ĺ ' ! l
' 29. KrátkodoÚ zpmstlbdkwánl transferů 375 ! ' """"""""" l """Ť""

:I
I J' 30. Náklady pHštlch období 381 l I l í l) 31. PÍ'gmy příštích období 385! I

U' I il i I :

, 32. Dohadné účty akúvnl 388j 1 617 303,00! í 1 617 303,00 1 240 152,00j
' """_""____"__ i__"___""'""i 33. Ostatní krátkocfobé pQhledávky 377 l l ;

!1lt. Krátkodobý finanční majetek '""" 172 948,21j 0,00j iiä 948,21 i 150 134,87Ĺ
! 1. Majetkové cenné papíry k QbchQdování 251!

I1--·--·--- f- -1——
:2. Dluhové cenné papby k obchodovánĹ 253i i

_._.__.__ l __ ,.. ,J3. jiné cenné papky 256 i

4. Termínované vklady krátkodobé 244 l l

i 5. jiné běbié účty " _ 245! l !

9. Běžný účet " " 241 i i I l
11 Zákiadn( běžný účet územních samo$právný¢n &Ku " 2Ň 167 719,21' : 167 719 21 147 047,87j

l 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 l i l l
P

l J
g ----—---..J-..-.---— i 4, 15, Ceniny 263! ! '

: I J-l 16. penlZe na cestě 262j .' i
l
' i7.; Pokladna " . Ž6t ' 5 229,00j 5 á29:Óoi 3 087,00j

_Z9 _



) 2
t ÚČETNÍ OBDOBÍ "" "'" ',
l

Název položky SU !
: BĚŽNÉ Í MINULÉ
l
|PAS1VA CELKEM ' 1 827 256,21, 1 431 686,87!

C. V(astni kapltál S162,79! -47 941,13j
,l. Jmění účetní jednotky a upravujkí položky l i 0,00| 0,00Ĺ

-- I1. jmění účetní jednotky 401| J 7
3. Transfery na pořízem déouhodobého majetku 403Ĺ '

i 4. Kurzové rozdfľy 405" '
I

I 5. Oceňovací mzdňy při prvotním použiti metody 406 "" l """"""l

l 6. Jiné oceňovacš rozdlíy
407j

'Li 7. Opravy předcházejfcích účetních období 408! !
l

.H. Fondy účetníjednotky : 0,00, 0,00
i 6. Ostatní fondy 4'1"šj

|iil vg8|edek hogpodaHnl

_ . _ ' ) <5 162,7j _ 47 941,13j; '! 1. výsledek hospodaření běhého účetního obdobl 42 778,34! -1 357,10'
r .i 2.výdedek hospodaNní ve schvdovacľm řlzenl , 431 , i

;
l 3. výsledek hospodaření předcházejlcich účetních období 432 -47 941,13j -46 584,03

!D. Cizí zdroje 832 419,00: 1 479 628,00)
I · - ·. ·. - - - -- -- - .. . ... . .. . .. .. . . ... .- -- -- - - - - - - - .. ... .. ... .... .. .. . .. . j

Rezervy 0,00! 0,oq
' 1, Rezervy 441 l i
Il. Dlouhodobé uvazky 1 687 057,00 1 358 423,00,

1. Dlouhodobé úvěry 451
l 2. přijaté návratné finanční výpomoci dia'ňodobé " 452 "'"t l

u3. DlQuhcxbbé závazky z vydaných dbhopisů 453.
: 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455' r
l 5. DbljhQdQbé závazky z mčenl 456 I
|"C'"Ďiouhodobé směnky k úhradě 457

, ' """7
l 7, Ostatnl dlouhodobé závazky 459, l

r: 8, Dbuhodobé plíjaté zálohy na täAaery 472L 1 687éii,00{ 1 358 423,00j

Ill. Krátkodobé závazky l 145 362Á 121 205,00
: 1. Krátkodobé úvěry 281j i"""""""" I
r- — i —-.---—.4-.—

2. Eskontované kcátkodobé dluhopisy (směnky) 2821
i! 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 ! 1

l 4. Jiné krátkodobé půjčky 289
l 5. Dodavatelé 321 29 403,00 29 04O,OO|
! 6. Směnky k úhradě """ 322 """"""" i

I
! 7. Krátkodobé přijaté zálohy " 324; i i

8. Závazky z dělené správy " 325j f '""""'"'"!
I 9. přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 l
l I !
: 10. Zaměstnanci 331j 66 849,00j 54 828,CKÝ

;1 l. Jiné závazky vůä zamě$tnan¢ům 333

12. Socjáin{zabezpečenl " 336Í 26 290,00: '"""""20 767,0Í
I i

. . _ .,: 13. Zdravotní pojištěnf 337' 11 460,00{ 8 900,00'
! 14. Dů¢hodové spoření 338 l l i
l 15. Daň z přýmů 341! l

:.; 16. O$t,daně, popřatky a jiná obdobná peněätá plnění 342! tO 226,00: 6 836,00j
; ——I

f7. Daň z pNiané hodnoty 343' i

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládnlinstituce 345j ' i "" i
:ŕ- ----._...— ; ;19. Závazky k vybraným ústředním viádntm institucfm 347Ĺ

20. Závazky k vybraným mlstMm vládním institucím 349! : :
I · ;

- 27. Krátkodobé závazky z ručení 362: ! 1
I ! '

: 28. Pevné temfnové operace a opce l iI
l -J-l 29. Závazky z neukončených línančnľch opemcl 364 l

!-"" L ii 30. Závazky z ňnančnfho zä;ištění 3661 i {
:l ·

l 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368!
il: 32. Krátkodobé přijaté zářohy na transfery 374j

' 33. Krátkodobé zprostředkwání tmnsferů 375 l " i "' " ' !
t' 35. výdaje přištích období 383j I

36. výnosy příštích období "" " ' ' '" ""' ' " " " " " " "" "" 3841 ' l
I

"2sj —



T"

37. Dohadné účty pasivní 389j
i

! 38. Ostatní krátkodobé závazky 1 378| 1 134,00 834Qoj

Cdesláno cine: Razítko : podpis vedoucjh3 účetní jednotky:

"Jo "



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)
za období : 12/2018
ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\AL|S\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

,Do výkazu byly zahmuty orga,n!zace:
! 04513151 ) Dobrovolný svazek_ obc.i_ORP _P.ř.íbram "

ROZDÍLY )
i Stav k 31.12.2018' Stav k 31.12.2017'" }

Áktiva celkem l 1 827 256,21 ' "" 1 431 686 87
ĹPasiva celkem ' Tiiáii'256,21; ""'""""1 431 686ň
|Rozdn 0,00) 0,00
l

(EO-W 1.11.261 l UCU060p
ze dne: 15.1.2019 v 20:39
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTJ

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram; IČO 04513151; Tyršova 106, 261 01 Příbram

Právní forma: Svazek obcí

Předměi činnosti:
sestavený k 31.12.2018

(v KČ, s přesností na dvě desetÉnná místa)

Okamžik sestavení: 15.1.2019 v 20:39
! 1 2 3 l 4 )

ŮČÉTNĹ OBDOBÍ "

Název položky

" "účet i.

Běžně . i Minulé
i !H[avnľ činnost Hospodářská Hlavni činnost!Hospodářšká

činnost , činnost ;
A. NÁKLADY CELKEM ' ' ' " "' """ '""'" 1 829 505,80, ! 1%

l. Náklady z člnnostl 829 505,80' " i 1&B N8,69

" ' ¶: 1. Spotřeba malenälu 50¶ 79 ?95.88 7 133,30
! 2. Spotřeba energie """"" """ 502 a 427,88 """"""'" " " ' '1t· 555,39
! 3. Spotřeba Er!ýcn ne$k|adovatelných dodávek " '"'""'""" """"" "503 """' ' "'""" ; ""

....-_.__i
l 4- PmSaně zboŽí 5Ck¢
l 5. Aktivace d1wh»dobého maj€tklj ' ' ' 506 """" " '

6.Akbvace oběžného majetku ' ' "' "'" "'"""'""" 51)7 """"

7. Změna stavu zásob vlastní výroby ' ' " ' """ ' '"'"" SOB"' ' " ' "' "" '" :

8. Opravy a udrŽovänl " "' """"""" 611 """"""" ' ! """"""""l

g. Cestovné 512 45 %7.0cj ' ' 'äňéi.oo 1

, tO. Náklady na reprezentaci 513 """ 22 09Ó'.ÔÓ" " Š e39,00

11 Aktwaoe vRitľ%rganizačr1lch služeb 516
ŤĹ2. Ostatní služby ' ' " ' " " "" """ 518 234 i 143 109,00 "" "' "

.- .- i13. hkzdcvé náklady 521 1 025 287,00 ' 748 896,05

l 14. Zákonné smiálnl pojištěni '""""" """""""'" ' ' ' 52Ä ' " 337 767,00 "" " "'" ' ' '24? 290,95'

- ..,l 15. jiné s»álnľ poµštěn1 525 4 162,00 2 801,00i
Ĺ16. Zákonné sociální náklady 527

' . . l l ....- --L-.-----—-----17 Jiné soaálnl náklady 528 ! !
l 18. Daň Mničnf ' ' " ' "' """ """ " ' ' " ' ' ' ' '"' '" si 360,00 """""'"

! 19. Daň z nemvito$tř 532
) 20. JIné Ganě a poplatky " "'"'""' " ' ' ' ' ' 53É"

22. Smluvní pQk«y a úroky í prodÁn'i" " ""' "" "'"'"" ' ' ' ' ' 54Ĺ ' ' " ""'"'"

i 23. Jiné pokuty a penále " Ĺ 542

24. Dary a jiná bezúplatná pT®ání """"'"" 43

! 25. Prodaný materiál ' "" ' "'"'""" 544
: 26. Manka a škody " " " 5¢7 ' ' '

j
27. Tvorba fondů 548

?8 Odpisy d|óuho(k)bé:no majetku " "' 551

29. Prodaný dlouhodobý nehmctný ma»tek ' ' """"'""" """" " 55?

30. Prodaný dbuhodobý Mnotný majetek ' SŠ3 "

: 31. Pmdané pozemky ' ' ' " 554 " "" "" ' t'

32. Tvorba a Fczerv 555
l 33. TVOM a zúáwánl opravných pdožak ' ' ' 556

i 34. Náklady z vyřazených poh|edávgk ' ' """" """""" 557
l .. . ... . .

! 35 Náklady z drobného ($1oUhockjbého rmjetku 558 72 363,QCE
. .. ; . . . ... ....} ......36 Ostatní náklady z änmsti 549 90,00

Il, Flmnčni náklady ' "" ""'""'"'" "" ""' " 143,10 ' " ""

1. PMané cenné papíry a podíly " 56? ' "" ' "'"

2. Úroky " """" ' 562 ' "" "" """"""" '1'43,ĹQ '

3- Kumová ztráty 563

4. Náklady z přecenění reálnou 'ŠČ4

i 5. OsWní Enančni náklady 569 i
l " ——-— " "- ' T ' 1 ·-'- -·-'-·-- —- ·- - -- . -. ' · - . ·- - . . ;
|III. Náklady na transfery
h=laGy vyb"anych mlstnich vládmsútuci Rä transfery 572 É

;V. Daň pHjmú
' 1. Oa'i z pFľjmů_ " "

_

, ,

" " 591 i.,,. . ' " """'""", , ..""" """""""""""7 ""

2. Dodatečné oCvody daně z přljmŮ ' ' ' " ' ' " '"" " "'"" 595"']""' '

-92_--



:
:

1 ) 2 I 3 ] 4
l "' "' ÚČETNÍ OBDOBÍ '""
:l Název položky účet ,, Běžné ! __ Minulé

Hlavní činnost HospodářSká Hlavní činnost HospodářSká
činnost činnost

j8. VÝNOSY CELKEM q 872 284,14 i 187 574,69

Ĺ.|1. Výnosy z činností 156 800,00 42 200,00 i
k————- Ji 1. výnosy z prodeje vIastMch vmbků 601 l

: 2. Výnosy z pmdeje síuZeb 602 156 800,00 42 200,00 :
i , , :3. výnoy z pronájmu 603 !
i —-- '
l 4.Výnosy z prManého zboží 604
l 5. Výnosy ze správních popIatkŮ 605

i 6. Výnosy z mlstnlch popIatkŮ 606
l 8. Jiné výnosyz vtastnfch výkonů 609 )

:i 9. Smluvn{ pokuty a úroky z prodIenf 641 ' '
l

, 10. lině pokuty a penále 642
.ti 11.výnosy z YyifazeRých pohledávek 643
;

i 12. Výnosy z pMeje materiálu 644 i

l 13. Výnosy z prďeŔ d|ouhodQbéhp nehmotného maktku 645
l 14. výnosy z prodeje dlouhMôbéhn nmt.mjetku kmmě 646 ]

! 15. Výnosy z prodeje pozemků 647

16. Čerpán[!ondŮ ' 648 """ i
P

.! 17. OstatM výnosy z činnosti 649 '
:|11. Flnančnf výnosy ' ' ' 245,14 260,69

It výnosy z prúdeje cenných papírů a podfIŮ 661

2. Úroky 662 245,14 260,69

i 3. Kurzové zisky 663
l 4. výnosy z přecenění reátnóu hodnotou 664 )

; 5. výnosy z dlouhodobého finančního mjótku 665 i

i 6. Ostatní finanční výnosy 669

l N. Výnosy z tntmfarů 1 715 239,00 1 145 I

l 2. výnosy vybraných mlšújí¢h vlädMch institucf z transkrů 672 1 Tf5 239,00 1 145114,00

lv. Výnosy ze sdbných daní a poplatků
l 1. výnosy ze sdllené daně z pHjmů fyzických osob 681
r 2, výnosy ze sdllené dané z břÍjmů ptávnickýck osôb " 682 !

' E3. výnosy ze sdÍkné dané z pÚané hodnoty 684 !

,.4. Výnosy ze Míjených spWebnfch danf 685 j
,.L '

l 5. Výnosy ze sdlkných majetkových daní 686 l
i

6. výnosy z Qstätnľch s&1ených daní a poplatkŮ 688 l
l

lc. VÝSLEDEK HQSpQDAŘENf ;
:,-,l 1. výskdU hwpodaNM před zdaněním 42 778,34 . -1 357,10 i
,I ,

l

2. Yýdedek hospodMbn[ běžného ŮčMMho období 42 ?7834. ·1 357,10

Odesláno dne: Razítko : Podpis veäoucíhQ účetní jednotky:
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PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 15.1.2019 v 20:39

výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za období : 12/2018
ke dni : 31.12.2018
Sestava uložena: C:\AL|S\KEOWdata\01\Se$tavyQ018\V061-201812K01.pdf
Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : 04513151
Název : Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram
Sídlo : ŤýTšova 106, 261 01 Příbram

KEO-W 1.11.261 l UcU061

Do výkazu bylo vybráno:

Org : 0000 - 9999
Nst ' 00 - 99
Zdr ' O - 9
UZ : 00000 - 99999

-g ", --



PŘÍLOHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram: IČO 04513151; Tyršova 106. 261 01 Příbram

Svazek obci
Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018
(v KČ, s přesng$t|' na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení 15.1,2019 v 20:40

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nově vzniklý svazek k 1.11.2015. Fin 2-12M se odesílá za 11-12/2015.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

_%"_



POLOŽKA ) ÚČETNÍ OBDOBÍ
|čí$éc1 Název ' l SU BĚŽNÉ MĹŔŮ'L'ÉÉ

IPJ. MajdBk a závazky účetní jednotky ' 52 575,22 5 106,22
. . .. , , . . . , ,,i 1. jiný drubný dhjuhodóbý mhmotný majetek l 901 )

l 2. jiný dmbný dlouhodobý hmotný majetek - 902 52 575,22 5 106,22
l 3. Výřázené pohledávky 905 )

l 4. Výhazené závazky 906

5. Ostatnl majetek 909
P.Il. Krátkpodm.pohtz transferů a kráHpodm.závazky z tran$férů l 0,00 0,00

i
1. KMtk.podm.pohledávky z pÍ'edňrŕar|¢ován[ transfeňj i 9t1

l

) 2. Krá&.podm.závazky z přeďínancováM tmnsferů ! 912 i
P

: 3. Křátk4kjdm.pohledávky ze zahraničních hansmnj i 913 l i

4. KMtk.podm.Uvazky ze zahraničních transferů ! 914 '
l
! 5. Ostatní kM&.pďm.pohledávky z tt'ansfenů ' 915
l 6. O$táthí kmtk.podm.závazky z transferů 916
|PJ1L Podmíněné pohledávky z důvodu užNánľ majetku JÉnou oBobou ! 0,00 0,00
" 1. Káúc.podm.pohj.z důvodu úpl.užfvánľ majetku jinou osobou , 921
l 2. Dlouh.podm.pohled .z důvodu úpLužíváM majetku jin.osobou i 922 l
! 3. Kr,podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zäkLsmLo výp. : 923
! 4. Dl,podm.poMz důvodu uživ.maj.j.ômbou na zákl.sml.o výp. i 924

5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užlvánf majetku j.osQbQu z j.dův. 925
! 6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užíváni majetku j.osobou z j.dův. l 926
i PM. Další podmíněné pohledávky i 0,00 0,OO!

L' 1. Kľ%(.podmľn.pobledávky smlw o µ'odeji dlouh.majetku 931

i 2. DtoLlh.p®mtr|,poh|edávky ze smluv o prodeji dbuh.majetku ' 932l 3. Krátkodobé p®m1něné pohledávky z jiných smluv 933
!

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávkyz jiných smřuv 934
5. K|átk.podm.pQhÉedávky ze sdllenýeh daní i 939

l

6- D|ouh.pcxjmfn.poh|edávky ze sdílených danľ 941
i7. Krátk®obé podmfn. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 ,

L :

8. Dlouhodobé podmtn, pohledávky ze ;áahu k jiným zdrojům l 943
: 9. Krátkodobé p®mľn.úhrady pohledávek'z pňj'áých zajištěnl ! 944

É10. Dlouhodobé podmín.íjhrady pohledávek z přijatých zajištění i 945
l 11. KŤ.podmľn.poh|edávky ze $¢)udmKmů,správňzení a j.řiz. ' 947 .
! 12. Dl.podm In.pohledávky ze $cm$porÚE,$pmv.řÍzeni a j.řiz. 948

1p.v. Dlouh.pMm.pohLz transferů a dlouh.podmzávazky z transkrů ' ) 738 165,00" 1 519 177,00
i I! 1. Dlouh.podm.poNedávky z předfinancovánt tmnsferů , 951 : :

2. 1)buh.podm.závazky z pľedfinancovánľ transferů siŠá !
3. Dfmkpodmpohledávky ze tranŠérů l 953 '
4. D|oLFh.podm.avaacy ze zahraničních tmngerů 954 "

.' 5, Ostatnl d|ouhXxxjm.poh|edávky z transférů i 955 ' :íä 165,Ô0 1 519 177NÍ

6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transfěrů 956 '
i
Ip.vi. Podmíněné závazky z důvodu užfvánf cIzího ma}etku 0,00 0,00

l 1. Krátkodobé podmfněné závazky z operaEvnlho leaslngu 961

l 2. Dbuhodobé podmfněné závazky z opemvnlho leašngu 962
,, , , , , ,. ,.3. Kľátkódóbé podmlněné závazky z finančního leasingu l 963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu ! 964

: 5. Ktpodm.záv,z důvodu užívánf ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. ! 965
i 6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání áz.maj.na zákl.sml.o výpůj. i 966

' 7. Kr.podm.záv.z důvodu užlvánI ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. l 967
I

: 8. Dl.podm .záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.přévz.z j.d. i 968

P.V1L Další podmfněné závazky 0,00 0,00
i 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pôHzenf dlouh.majetku 971
l 2. Dbuh.podmlněné závazky ze smluv ó pořizenÉ dbuh.majetku 972
l 3. Krátkodobé podmfněné závazky z jiných smluv 973
i 4. Dlouhodobé podmfněné závazky z jiných smluv - 974

' 5. Krátkodobé podm.závazky z pňj.kolaterálu ! 975

. 6. Dlouhodobé podm.závazky z pňj.kolaterálu 976 :7. Kr4x)dmzávNypl.z.práv.pš.a dal.čin.moci Uk.jtýk.,soud. i 978 i
l 8. D|.p(xjmzávNyp|.z.práv.př.a dal.čh.moci záknvýk.,$oud, 979 . !

r.9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz, l 981 '
10. Dlouhodobé podm.závazky z Rskytnutých garanci jednoráz. i 982 ' i

11. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 i

A4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úČtů v knize podrozvahových účtů

dc —



A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

' POLOŽKA l UČETNI OBDOBÍ
Cf$ió Název ' ' ) SU BĚŽNÉ i MINULÉ )

12. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých gamcf o$tätM¢h 984 i
) 13. Kr.podmin,závazky ze soUd.sporů,$práv.7izenÍ a jin.řizeni i 985

:i 14. Dl.podminzávazky ze soudsporů,správ.řÍzenľ a jinjÍzenÍ 986 -
g|P.V7ll. O$t.podm.aktlva a osLpodm.paslva a vytovMvací účty i 0,00. 0,00,

l 1. Ostatní ktátkodóbá podmfněná aktiva 991
' 2. Ostamí dlouhodobá pódmfněná aktiva 992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pašva 993 : !
4. Ostatní dlouhodobá podmlněná pasiva 994 !
5. Vynomávací účet k podrozvahovým účtům i 999 790 740,22 1 524 283,22'

_1 ;Ĺ —



A.5. informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
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A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
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B.1. informace podie § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

"4d _



c. DoplňujÍcÍ informace k položkám rozvahy ,,CJ.1. Jmění účet.jedn." a ,,CJ.3. Transfery na pořízení dl.majetku"

! Čjsb : ÚČETNÍ OBDOBI
' položky ' Název položky

BÉZNÉ "!" MINULÉ l
:c.1. l zvýš.stavu transferů na poHz.dtouh.maj.za běž.úč.obdobl
jc.2. j Sníž.stavu transferů ria pořIz.dlouh.maj.ve věc.a čas.$oLNi$l. i

"'!1/—



d.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

D.3. výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

Hodnota: 0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesnfm porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.5. výše oceněni lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00



e.1. Dop|ňujÍcÍ informace k položkám rozvahy

K položce Dop|ňujÍcÍ informace Částka

4.{ __



e.2. DoplňujÍcÍ informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Dop|ňujícÍ informace Částka

—49 _



e.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce DopiňujÍcÍ informace Částka



e.4. Doplňujŕcí informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Dop|ňuiĹcÍ informace Částka

_% _



Ostatní fondy

f. Dopiňujkf informace k fondům účetní jednotky
r" POLOŽKA BĚŽNÉ ÚČETNÍ '
jčf$b Název ' OBDOB[
;G.I, Počáteční stav fondu k 1.1. "0,00'
1G,ľl. Tvorba fondu 0,00Ĺ

' 1. Přebytky hospodařeni z minulýeh let i

: 2. příjmy běž. roku, které nejsou uŕčerty k využitiv běž.roce i
3. PSevódy prostředků z sozpoáu během roku do úč.peněž.kndů
4. OstatnfNo±a fbndu """ "l

ÍG.ltl. Čerpání fondu 0,00'
Igjv. Konečný stay fOndu 0,ÔO;

"k;' —



Stavby

g. Dopiňujki informace k položce "Ajl.3.stavbý' výkazu rozvahy

POLOZKA ! Ů¢ETN|OBDOB|, ,l BĚZNÉ ""
MINULÉ ;

Čfslo Název l BRUTTO ' KOREKCE ' NETTO ,
|G. Stavby 0,001 0,00j 0,00 0,OO!
! G,1. Bytové domy a bytové jednotky

i G.2. Búdovy pro služby obyvatečstvu
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky l: G.4 KomuNkace a veřejné o$větřen1

l G.5. Jiné inženýrské shě

i G-6. Ostatní stavby : i : i

Pozemky

WIFIYULCČlslo Název l BRUTTO l KOREKCE ; NETTO
. . . J .. ... . . .. .. .. ..H. Pozemky l 0,00, 0,00 0,00 0,00

H 1, Stavební pozemky
h .2. Lesní pozemky , ;
H.3. Zahrady, pastviny, louky, 'ybntky
H .4. Zastavěná pEocha
H-5. Ostatní pozemky {

..... ..... Ĺ. .... ...... ........ .. .. . . .... . .. ... .. .. .. . . . ..

H. Doplňující informace k položce "Ajá.1.pozem® výkazu Tozvahy
T"__"_"' "

POLOZKA i ÚČETNÍ OBOOBI
BÉZNE T "" ll MENULÉ l

Člslo Název l BRUTTO l KOREKCE ; NETTO
. . . J .. ... . . .. .. .. ..H. Pozemky l 0,00, 0,00 0,00 0,OOi

_- 41-



|1. Doplňující šnformace k položce "Ajl.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Čí$1o : ' ' ÚČETNĹ OBDOBI
Název pdožky !

jpoložky, BĚŽNÉ minulé

. : Náklady z přeceněni reálnou hodnotou 0,ooi 0,00
jl.1. i Nákl.z l$řeceněnľreá!.hodnotou maj.wč.k prodeji podle § 64. i
11.2. joMatM náklady z přécenění reálnou hodnotou , ,

:
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j. DoplňujícI informace k položce "BJI.4. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou'" výkazu zisku a ztráty

' ČĹ$l0 ÚČETNÍ OBDOB[ i
Název položky . -· · · lpolažky BEZNE MINULÉ !

j- Výnosy z př'eceněnf reálnou hodnotou 0,OO! 0,OO!
,J.1. Výnosy z přecenění eál.hodnotou maj.urč.k přod. podle § ! '
|J.2, Oslatnľ výnosy z přecenění neálnou hodnotou

—n _



Údaje o poskytnutých garancích

!Údaje k poskytnutý!n. ,garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

-rj-



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektom

Základni údaje

Projekt ' Druh projektu l Datum uzav.sml.
1 ' 2 , 3

t——
I

Dodavatel l Stavebnf fáze
Obchodní firma IČO . Rok zaháleni Rok ukončení

4 5 i 6 7

I F
Ocenění poříz. |Výdaje vynaložené na pořfzenl platby za dostupnost platby a plnění zadavatele

majetku dle smi. l majetku Počátek Konec ; v bm: výdaje na poř.majetku "

8 ! t4 9 l l T4 i 15 i t4 16 " 17 i t-4 25
l t-3 10 l ! ta 18 19 ! t-3 26 ·

t.2 11 i ta 20 21 l t-2 27
:! t-l 12 l l ! t-l 22 23 i t-l 28

¢elkem 13 ) : |Cdkem 24 l Celkem 29

Odesláno dne : Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

J
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PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 15.1.2019 v 20:40 KEO-W 1.11.261 l UcU062

výkaz : příloha
za období : 12/2018
ke dni : 31.12.2018
Sestava uložena: C:\AL|S\KEOWdata\01\SestavyR018\V062-201812K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : 04513151
Název : Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram
Sídlo ' ŤýTšova 106, 261 01 Příbram
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y 7. ':'" :-
:! "';í"

Příbram
svazek cbci

č. L'2(ň 9 ĺ' íz'dnáui í':aké hmmzuh'
S'i'íU ahei OR P Příb nz m

Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

Přitonm i:

Olnlu\'eni:

5. Června 2019
16:00 hodin
budova Obecního úřadu obce Suchodol

členové dle prezenční listiny, která je nedílnou součásti zápisu

Růžena Králová (Bohostice), Zdeněk Vrátný (Drásov), David Lukšan
(Háje), Petr Hlinka (Kotenčice), Ing. Pave) Nekl (Milín), Jitka Buraltová
(Radětice), Ing. Jana Krejčová (Vysoká u Příbran:iě), Ing. Bronislava
Bolcková (SMO ČR)

Hosté: Renata Skalová (Chraštice). Ladísľav Doležal (Hudčice), Ing. Libuše
Přibylová (KÚSK), Ing. Gabriel Kovács (KÚSK), Ing. Jaroslav Cingr
(KÚSK)

Počet přítomných Členů: 17

Program jednání Valné hron]ady Dobrovolného sr'azku obci ORF' Příbram.

l) Prezeuce úČastníků (viz. Prezenční hstina)

Předsedající konstatovala, Ze Valná hromada DSO ORP Příbram je usnášeníschopná.
předsedající dále položila dotaz, zda má někdo z přítonmých členů Valné hromady k
poslednímu zápisu nějaké nán:íitky či připoniínky. Nikdo žádné neuplatnil, zápis je po\,'ažo\"án
za schválený.

2) Schválení programu

Předsedající Blanka Strnadová navrhla rozšířeni programu o bod prezentace náměstka
hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí a evropských fondů Ing. Gabriela Kovácse a
dále schváleni programu dle poz\'ál]ky na jednání Valné hromady DobrovoMého svazku obci
ORP Příbram.

I) Prezence účastníků
2) Schváleni proczraniu
3) Schváleni zapisovatele
4) Kontrola plněni při.jatých usnesení z ,iedRáni poslední VH
5) Projednáni Návrhu závěrečného účtu za rok 201 8 a schváleni účetní závěrky
6) přijetí nových členských obcí do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
7) Prodlouženi projektu Posilování admintstrativní kapacity obcí na bázi mez iobecni spolupráce -
Centra společných služeb
8) Rozpočtové opatřeni
Příbram, Zámeček - Ernestinum Tel.: 318 402 303 IČ: 04513i51, DIČ CZ04513151
Tyršova !(J6, 26! Cl Příbram e-mail: Lank. spojení: Česká spořitelna
Česká republika http://www.dsopribram.cz č. ú. 0C0000-4i9OOC0359/080O

" n' "



:!:'.::S::'
Příbram
Dctmvdný svazek obci

9) Na vědomi
ID) Setkáoi starostů Dobrovolného svazku obci ORP Příbram v rámci realizovaného pro.jektu
,,Posilováni administrativní kapacity obci na bázi meziobecni spolupráce - Centra společných
služeb".
l l) Různé
12) Prezentace náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financi a evropských
fondů Ing. Gabriela Kovácse
!3) Závěr

Usnesení Č. 01/01/2019

Valná hromada Dobrovolného svazku obci ORP Příbran} schvaluje předložený návrh
programu.

H/asováni': PRO l 7, PROTI O, ZDRZEL, .SE (l
Umeseni bv/o schváleno.

.
3) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předsedající Blanka Strnadová navrhla paní Jaroslavu Vi1dovou jako zapisovatelku.
Předsedající Blanka Strnadová navrhla jako ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Michálka (obec
Dohů Hbity) a Ing. Zuzanu Šourkovou (obec Sedlice).

K návrhu nebyly Žádné námitky.

Usneseni č. 02/01/2019

a) Valná hroniada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje zaplsovatelku
jednání pani Jaroslavu Vildovou.

b) Valná hromada Dobrovolného svazku obci ORl' Příbram schvaluje ověřovatele zápisu
pana Ing. Jana Nhchálka (obec Dolní Hbity) a Ing. ZLlza!1u Šourkovu (obec Sedlice).

Hlas()}ú/7i.· PRO /7, PROTI O, ZDRŽEL SE l)
l/sneseni bŕ'/ů sdn'á/eno.

4) Kontrola plnění usnesení z jednání poslední Valné hromady konané 28. listopadu 2018

předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajenmjko\'l svazku. Tajemník
svazku Be. jiří Kužel následně přednesl informace týkající se:

· Usnese/1i č. 04,'/)4/20/8

Valná hromuda D()hro)'o//7e'ho svazku obcí ORP Příbram í'oh':

a) Na./i/Hkci předsedy DSO ORl' P/'ibram Blanku Sl/71adovou, obec Vrc/n()l'ice
h) /Va,/i/nkci l. mi.s/o/)ředse(tl.' DSO ORP Přibrum Líni/a Tabačka, obec Suchodol

Přibrzm, Zámeček — Emeslimm
Tyršova 106, 26101 Příbram
Česká republika

Ttl,: 318 402 303
e-mail:

http://www.dscpribram.cz

lČ: 04513151, DIČ CZ04513151
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c') Nujimkci 2. /77i.s'/()/)/'e(ls'eq\' DSO ORP /'/'ib/"c/n7 Mc/rkélu Bu/km'ol(, obec Hv()ždány
ď) Na jítnkci člena rad)' DSO ORP Příbram Ing. ZĹcanl/ Šol./rko\'ou, obec' Sed/ic'e, Václava
("hníe/aře, obec Dubna
e) Za členy ko/1/ro/niho }t):boru Mgr. An/onina Kropáče, obec Lá:, Jose/á Kuruse, ůbec
Obecnice, Vác/cn'a Lundáků, obec Oboíy

Změny byly zpracovány a zaslány na rejstřík svazků. Dále proběhla volba nového předsedy
Kontrolního výboru \' souladu s článkem XII., bodeni l., platných stanov Dobrovolného svazku
obcí ORP Přibraní. Předsedou Kontrolniho \ýboru Dobrovohiého svazku obci ORP Příbram
byl opětovně zrden Mgr. Antonín Kropáč, obec Láz

· ltmeseni č. ()5/04/20/8

I'"u/ná /l/"on/ada Dobr()vo/néh(7 svccht obci ORl' Příbram .sc'h)u/l//'e S/řednědob): v);h/ed
" ď

/"ozpočtu DSO ORl" Přibrani nu období 20/9---2022.

výhled byl zveřejněn a neplynuly Zádné další úkoly

· Lisneseni č. %/('4L'/)/8

Valná /n°oniadu D()brovo//?éh() s}'a7kl/ obcí ORl' Příbram schl.u/l{je roFpoĹ'e/ pro rok 20/ 9jako
]:rrovna/7ý, a /0 nu :áramé u/[u:u/e/e - pc/rugr(!Ĺ]' r():/goč1o)'e sk/adbi'. Celkové daňové,
neduň(}ré a ku/)i/á/ové /'ři/"m.' činí l 22(/ 3()(/,- KČ, celkové ]Z\Wq/"e činí l 2?0 300,- KČ.

Rozpočet byl zveřejněn a neplynuly žádné další úkoly

· [/:s'/?esenl' č. (l 7/()4/2()/ 8

VC//Há /7r()mada /)obrol'o//7ého sra7k?/ obci ORP /'řib/u/n bere na rěd()/n/' i/7/onnuce
přednesené v bodě Se/kán/ s/ů/"os/ú /:k)brovo/ného obci ORP Příbram v rámci
rea/imvaného /)r(?jek/u, /'bsi/orán/ ad/nim's//"a/iv/7i k(/l)aci/y obci na bá_"i meFiobecni
sp(d1./p/"áce --- Cennu sp()/ečných shtZeh.

Zde neplynuly žádné další úkoly

· u\'neseni c'. ()&"U4/2U/8

Valná /?ro/nada Do/m)ro/ného sväFÁ7/ obci ORl' /'ř/'b/un1 bere na }.'ěd()mí iu/ormace o
l/po7on7ě/7i řediie/ů š/ro/sAých zc/ří~"e/11: iýkajici se možné )'(' s/n/ol/}.·'č o i p(m;ř("nce
pro (K'hram/ osob}7/c/7 údqjů, ods/aj'ec n:, s/)()čiv(ljíci v l/k()nč("n/ be:plamého pUs'ky/ová/7/'
s/iCeh za /itnkci /)ověře/7c'e pro ochra/n/ ()sob/1ic'h údajií u:ĹnŤe/7ol/ íne:i D()br(n'o/ný/n svazkem
obcí ORl' Pří'bram a škols/,úni Gaří:eni/ni

Zde neplynuly žádné další úkoly, ale problematika bude řešena \'" bodě různé.

Příbram, ZámečeN — Ernestirium
TyršDva 106, 261 01 Příbram
Česká republika

Teš.: 318 402 3C3
e-mail: svazek@dsopnbram cz
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lČ: 04513151, uč CZQ4513151
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Č. ú. 00000C-4190QC0359/C80C
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· Usneseni č. 09/'04,'2()/8

Ĺ'á/ná hromada Dobro)'o/l7ého svu:ku obcí ORl' /'/'/'b/"cl/n sc/n'a/l/ie mim()řád/?()u od/něm/ pro
Be. Jiříh() Kužela re }.'ŕši /0. 000,- KČ.

Zde neplynuly Žádné další úkoly

· u'ní3'ení č. /(U()4,'20/8

Valná /1j"omada D()bro]'()/ního sra:ku obci ORl' P/'/b/um ukkit/á /a/e/n/7l'ko].'i D()hr()w)/néh,)
svaxku obci ORP Příbram "aiis/i/ odb()rne seinináře pro msn/l)i/ele, řěú/i/e/e ško/s/¢ŕch mři-eni
a účetní obci r roce 20/ 9.

Tajenmík svazku řeší lektora prostřednictvím SMO ČR v rámci projektu ESO, dohodnuto je že
se seminář uskutečni v záři letošního roku.
Zde uvedla připomínku starostka obce Hr'oZd'any Markéta Balková, zda by bylo možné temiin
semnáře posunout na konec srpna. Tajemník sdělil, že bude kontaktovat SMO Cr a pokusi se
termín přesunout. O výsledku bude starosÉy inforniovat.

· L:snesení č. l //()4/20 /8

Valná hromuda Lk)/wm'o/nĹ;/1o s)'uzku obci ORl' Příbran7 sk/n())'l.//'e /ňĹ\'/O daLší l)u/ovni iu/nC
/iromadr l' úbci S//chodo/

Valná hroniada se dnes koná v obcí Suchodol.

Usnesení Č. 03/01/2019

Valná hromada Dobrovolného svazku obci ORF' Přibraní bere na \'ědolni informace přednesené
v bodě kontrola plněni usneseni.

H/aso)?áni: PRO /7, /'ROT/ O, ZDRŽEL SE O
Usneseni bylo sc/n.'á/e/7o.

5) Projednání Návrhu závěreČného účtu za rok 2018 a schválení úČetní závěrky

předsedající Blanka Strnadová, zahájila bod a v úvodu projednávaného bodu vznesla dotaz, zda
všechny členské obce doloží patnácti denní lhůtu pro \'y\'ěšeni Závěrečného účtu na úřední
desce své obce. Po konstatováni, že byla u všech partnerů splněna podmínka vyvěšeni po dobu
lninin]álně patnácti dni do schváleni Valnou hromadou, bylo pokračováno \' projednání bodu.

a) Projednání ZávěreČného účtu za rok 2018
K bodu proběhla diskuse, při ni Valná hromada svazku projednala a schváhla Závěrečný účet
Dobrovohiého svazku ORP Přibraní za rok 201 8, jehož nedílnou součásti je Zpráva o výsledku
přezkoumáni hospodařeni Dobrovolného svazku ORl? Příbram za rok 201 8, provedeného
Krajským úřadem Středočeského kraje č.j. 006736/2019/KUSK, a to s vyjádřeniin, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Valná hromada svazku souhlasí s celoroČním hospodařeninL a to bez výhrad.

Příbram, Zámeček - Emestinum
Tyršova 106, 26101 Příbram
Česká republika

Tel.: 318 402 3C3
e-mail: svazť'k@dsoy|bram.cz

httµ://www.dscpribramcz

ÉČ: 04513151, oic CZ04513151
bank. spojerň: Česká spořitelna
Č. ú. 0000C0-419D000359/08GO
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Usnesení Č. 04/01/2019

Valná hromada svazku projednala a schř"ábla Závěrečný účet Dobro\'ohlého svazku ORP
Příbram za rok 2018, jehož nedílnou součásti je Zpráva o \ýs]edku přezkoumání hospodařeni
Dobrovolného sr"azku ORP Přibrain za rok 2018, provedeného Krajskýni úřadeni
Středočeského kraje č.j. 006736/2019"KUSK, a to s vyjádřením, že nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Valná hromada svazku souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

H/a.c()ráni: PRO l 7, PROTI Q ZDRŽEL SE O
limeseni bv/o schl.'á/e/7o.

b) Projednání účetní závěrkv
K bodu proběhla diskuse, při ni Vahiá hroníada svazku projednala a sch\aluje účetní závěrku
Dobrovolného svazku ORP PřibralIL lČ: 0451315J, k 31.12.2018 bez připomínek na základě
předložených podkladů a nevznáší další požadavky.
Valná lironmda svazku schvaluje převést zisk z hlavní Činnosti \"c \ýši 42 778,34 KČ na účet
432 - Nerozdělený zisk z předchozích let.
Valná hromada svazku projednala a schválila Zápis o íýsledku inventarizace v účetní jednotce
Dob]"o\'olný svazek obcí ORP Příbram k 3 1.12.2018. Skutečné stavy podle inventarizace
odpovídají účetnlni stavům, inventarizačni rozdíly neby|y zjištěny.

Dále tajemník informoval o povinnosti na jednání \'ýtvořit Protokol o schváleni 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 schváleni závěrečného účtu valnou
hromadou svazku, starostové členských obci předkládají svým zastupitelst\ůln závěrečný účet
svazku obcí, které ho mohou vzít pouze na vědomi.

Usnesení Č. 05/01/2019

Valná hromada svazku projednala a schvaluje účetní závěrku Dobrovolného svazku ORP
Příbram, IČ: 04513151, k 31.12.20l8 bez připomínek na základě předložených podkladů a
nevznáší další požadavky.
Valná hromada svazku schvaluje převést zisk z hlavni činnosti ve \."ýš1 42 778,34 KČ na účet
432 - Nerozdělený zisk z předchozích let.
Vahiá hromada svazku projednala a schválila Zápis o íýsledku mventarizace v účetní jednotce
Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram k 31.12.201 8. Skutečné stavy podle inventarizace
odpovídají účetním stavům, inventarizaČní rozdily nebyly zjištěny.

Hluso}úni: PRO /7, PROTI O, ZDRZEL SE O
[/!y/1esen/ bulo sc/n'á/eno

Příbram, Zámeček — Ernestinum
Tyršciva 106, 261 (JI Přibram
Česká republika

Tel.: 318 402 303
e-mail:
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6) přijetí nových členských obcí do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

V úvodu předseda.jicí Blanka Strnadová seznámila přítomné s problematikou projednávaného
bodu. Seznámila přítomné se žádostmi o přistoupeni obci Hudčice IČ 004738 J2, Chraštice IČ
0024233 l, do DSO ORP Příbram. Rada Dobrovohiého svazku obci ORP Příbram projednala
na svém jednání dne 3.4.2019 žádosti obci a doporučuje Valné hromadě na dnešním jednání
přijmout obec Chraštice a obec Hudčice za člena DSO. Bc. jiří Kužel, tajemník DSO ORP
Příbram doplnil, že od všech žadatelů obdržel přihlášky i usneseni se souhlasem zastupitelstva
o vstupu obce do Dobrovolného svazku obci ORP Příbram
K bodu neproběhla žádná diskuse přitonmých. Po h]aso\'"ál1í předsedající přwítala zástupce
nových členských obcí a tajeninik s\."azku sděhl, že se již múZou úČastnit hlasování.

Usnesení č. 06/01/2019

a) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje v souladu s plattíýnn
stanovami DobrovolMho svazku obci ORF' Příbram, přijeti obci Hudčice lČ 00473812 a
Chraštice IČ 0024233 l, za člena Dobrovolného svazku obci ORF' Příbram.

b) Valná hromada Dobrovolného svazku obci ORP Příbram schvaluje změnu stanov DSO ORP
Příbram v Článku It, bod Č. 3. Názvy a sídla členů svazku doplnit o obce Hudčice JČ 004738 12
a Chraštice IČ 0024233 j

H/as'())ů/7i." PRO l 7, /'RO77 O, ZDRZEL .SE O
L/s//ese/1i brk sch jůkno.

7) ProdlouŽení projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce - Centra společných sluŽeb

Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajelnníko\'j svazku. Tajemník
svazklľ Be. jiří Kužel následně přednesl informace Éýkajici se informací k prodlouženi projektu
a za jakých podmínek.
Dne ll.12.2018, byl svazek osloven dopisem od Mgr. Pavla Drahovzala výkonnCho ředitele
kanceláře Svazu měst a obci České republiky .jménem S\'azu měst a obci ČR inforlno\'a] o
připravovaném prodloužení pro.jektu Posůoí'ání adininistrativni kapacity obci na bázi meziobecni
spolupráce. reg. č. CZ.03.4.74/'0.0/().()/15019/0003017. V průběhu niěsiců se dolad'ovali
podmínky, které jsou nyní v dodatku slnlollvy, který by měla pani předsedkyně podepsat a
svazek zaslat zpět na SMO ČR. V souvislosti s uza\'řením Dodatku č. 4 se prodlouží doba
reahzace aktivit a trvání projektu pro CSS o 6 měsíců, tj. posune se konec realizace aktivit
z původního data 30. června 2019 na 31. prosince 201 9. Stávající terminy vztahující k době
udržjtelnosti projektu budou posunuty rovněž o 6 měsíců. Nově se doplňuji 13. zúčtovací
období (od l. července 2019 do 30. září 2019) a závěrečné 14. zúčtovací období (od l. října
2019 do 31. prosince 2019) s tini, Že \' rámci dvanácté žádosti o platbu (za období od l. dubna
2019 do 30. Června 2019) bude provedeno zúčto\'áňí poskytnutých dosud nezúčtovaných záloh
ze strany Svazu, konkrétně počáteční zálohy vyplacené \' úvodu projektu a zálohy související s
rozšířením o klíčovou akti\'itu veřejných zakázek.
Pro období od l. července 2019 bude \"yplacena další část finančního příspěvku jako zálohová
platba (ve \ýš1 uvedené v dodatku), a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oboustranně
podepsaného dodatku na adresu Svazu. V závěrečném vyúčtováni, tj. v rámci 14. žádosti
o platbu, budou vyčísleny poskytnuté finanční příspěvky ze strany Svazu za období

Příbram, Zámeček - Erriestinum
TyrŠwa 106, 26! 01 Příbram
Česká republike

Tel.: 318 402 303
e-mail: svazek@dscpribmřn.cz
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od l. července 2016 do 3 l. prosince 2019. V závěreČné žádosti o platbu bude také zúčtována
záloha vyplacená pro období prodloužení od l. července 2019.
V rámci prodlouženi projektu (od ľ. července 2019 do 31. prosince 2019) budou
spolufinancovány pouze částečně až 4 pozice v RealizaČním týmu (v závisbsti na dříve
uzavřených dodatcích), a to pro pozice Manažer CSS, Specialista pro rozvoj mikroregionu,
Specialista na veřejné zakázky a Pověřenec/Speciahsta pro ochranu osobních údajů.

Finanční příspěvek poskytovaný Svazein pokrý\"á:
ú\."azek 0,7 pro pozici Manažer CSS:
úvazek 0,7 pro pozici Specialista pro rozvoj lnlkroreglonu:
úvazek 0,4 pro pozici Specialista na veřejné zakázky;
úvazek 0,3 pro pozlc1 Povéřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů

Kromě stávajícího počtu aktivit, organizováni pravidelného setkání starostů, vydávání
informačního zpravodaje, realizováni sebehodnotící zprávy a sledováni ná\'Štěvnostl webo\ých
stránek je CSS povinno \' rámci nové klíčové aktivity s názvem ,,Lokálni ekonomika" vytvořit
tyto \ýstupy:

Seznam malých a středních podnikatelů
Databázi brownfields a lľebyto\'ých prostor

Doposud byl hrazen příspěvek ve výší 3,0 úvazku, nyní je to 2,1 úvazku. Z tohoto důvodu a na
základě finančních možnosti. již nebudeme prodlužovat srnlouvu na pověřence pani Paídíně
Nuslové, která činí 0,4 úvazku. Dále budeme doplácet na celkově 2,6 úvazku, tedy celkově 0,5
úvazku pro pozice tajemnikal Manažera CSS a Specialistu pro rozvoj mikroregionu, tedy do
výše současných úvazků. Celá Činnost se tedy musí zvládnout až do konce roku za těchto
podmínek. Pokud bychom Dodatek č. 4 nepodepsali, nejsme schopni udržet Činnost svazku
\' takor'éni rozsahu. Dále tajemník seznámil přítomné s dalším kroky svazku, které by měli
zajistit Činnost svazku dále od roku 2020.
K bodu neproběbla žádná diskuse.

Usnesení Č. 07/01/2019

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Přibraní schvaluje, uzavření dodatku ke
snilouvě o realizaci prQiektu Posilováni adnlinEstrati\"ni kapacity obci llä bázi meziobecni
spolupráce, reg. č. CZÁ)3.4A4/().0/09,/15_()19..0(m3()17 a poí"ěřu.je předsedkyni k podpisu tolioto
dodatku.

H/cLso\-'áni: PRO /9, PRO77 O, ZDRZE/- SE O
Uneseni bí'/o sc/n'á/en().

8) RozpoČtové opatření

Předsedající Blanka Strnadová přednesla důvod předložení rozpočtor"ého opatření č. 2/2019
Důvodem rozpoČtového opatřeni je nutnost umístěni a přesunu finančních prostředků,
v příjmové l výdajové části rozpočtu, na základě přijeti dotace pro rok 2019 od města Přibraní.
a to ve \·ýš1 30.000 Kč, pro projekt Vzděláváni a sdíleni dobré praxe DSO ORl' Příbram -
region Chomutovsko, uzavřeni dodatku ke smlouvě o realizaci prQiektu Posilování
administrativní kapacity obci na bázi meziobecni spolupráce, reg. č.
Přibtam, Zámeček - Ernestinum Tel,: 318 402 303 lČ: 04513151, DIČ CZO45i3151
Tyršova 106, 261 01 Příbram e-mail: svazek@dscpribram.cz bank. spojení: Česká sµořiteina
Česká republika http://www.dsopribram.cz č. ú. 00Ô0CÔ-4i90Ô0Q3S9/08D0
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czm.4.74/0ML0/15j)l9/()003()]7 a přijeti obcí Hudčice lČ 00473812 a Chraštice IČ
0024233 l. za člena Dobrovolného svazku obci ORP Příbram. Tyto prostředky jsou navrženy
k čerpáni do kapitol, dle návrhu rozpočtového opatřeni.
K bodu proběhla diskuse a nikdo z přítomných nebyl proti.

Usnesení Č. 08/01/2019

Valná hroinada Dobrovolného svazku obci ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatřeni č.
2,'2019 dle přílohy, která je součásti tohoto zápisu.

Hlasováni: PRO /9, PROTI a ZDIÚEL SE ()
Usneseni bylo schváleno.

9) Na vědomí

· Rozpočtové opatření č. 1/2019

Předsedající Blanka Strnadová inforlnova]a přítomné o rozpočtovéni opatření č. 1/2019,
Rozpočtové opatřeni bylo schváleno na jednání rady svazku dne 03.04.2019. Důvodem
rozpočtového opatřeni byla nutnost přesunu finančních prostředků, \' příjmové i výdajové části
rozpoČtu, dále zapracor'áni přijeti dotace od KÚSK ve výši 39.330,- KČ. Rozpočtové opatřeni
č. li'2019 obdrželi přítomni společně se zápisem z Rady DSO ORP Příbram.

K bodu neproběhla žádná diskuse.

· Chomutovsko - Sdílení dobré praxe a propagace regionu Příbram

předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a inforincn,'ala přítomné o průběhu poznávací cesty
v projektu ,,Choniutovsko - Sdílení dobré praxe a podpora recnonu Příbram". Na projekt byla
poskytnuta dotace z rozpočtu města Příbram, které poskytlo j propagační materiály města a
turistické oblasti Brdy a Podbrdsko. Projekt byl velice zajímavý a jistě pomohl zniěnit názor na
úzenň kolem Chomutovska a na území kolem povrcho\'ého dolu Tušimice v obci Březno. Zde
mohli účastnici načerpat nápady pro další rozvoj cestovního ruchu \' oblasti Příbramska, na
základě setkání a í"ýměny zkušenosti mezi starosty z Chomuto\.'ska, které proběhlo první den
poznávací cesty.

K bodu proběhla diskuse a nebylo přijímáno žádné usnesení.

ID) Setkání starostů Dobrovolného svazku obci ORP Příbram y rámci realizovaného projektu
,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobeení spolupráce - Centra společnYch
sluŽeb". "

Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajeninikovi svazku. Tajemník
svazku Be. jzři Kužel přednesl informace týkaj ici se:
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Dobrovoiný svazek obci

a) zpráva o činnosti CSS

V tomto bodě tajenmik stručně sezl1álnll přítomné se zpraco\'"anoll zprávou o činnosti CSS.
Zpráva je zpracována za období od 6. setkání starostů v rámci projektu Centra společných
služeb, které se uskutečnilo 28. listopadu 201 8, do 5. června. kdy se uskuteční 7. setkání starostů
Centra společných služeb.

Zpráva o činnosti CSS za uvedené období bude nedílnou součásti zápisu z jednání, který se
tvoří odděleně od zápisu z jednání Valné hromady svazku.

b) Analýza CSS za rok 2018, Souhrnná analýza CSS 2016-2018

Tajemník představil přítomným zpracovanou analýzou přínosů CSS za rok 201 8 a dále l
souhrnnou analýzu za celé období 2016-2018 tak, jak odpovídá pro současné území DSO a
která je projednána a schválena vedením pro.jektu SMO ČR. Analýza přínosů CSS za rok 2018
a Soulirnná analýza byla starostům rozdána. Zde tajemník doplnil, že na webových stránkách
je uveřejněna celková analýza přínosu projektu, kde jsou údaje, ze kterých se dá vyČíst i
odlišnost potřeb jednotlivých území a další zajímavosti. Dále je na webových stránkách
umístěna externí evaluace projektu a její výstupy z úzeini ČR.

C) ověřeni spokojenosti s poskytovanýnii službami CSS

Přítomni zástupci členských obci Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram obdrželi dotazník k
následllému ohodnoceni Čmnosti CSS.
Otázky v dotazníku se týkají spokojenosti s rozsaličm a kvalitou nabízených služeb CSS DSO
ORl' Přibraní
Dotazníky byly rozdá11y všem přítonmýin zástupcůín členských obcí s žádostí o odevzdáni po
ukončeni dnešriiho jednání.
Zainěstnanci CSS výsledky z dotazníků zaznamenají do formuláře pro ,,Vyhodnoceni
dotazníků" a v souladu s podnlilíkal11! projektu zapíší do ISP.

Dotazník byl \yplňo\'án na každém setkání, tentokrát je dotazník rozšířen o bod 5) a otázky:
s jakými kompetetícenn byste byli rádi, aby Vám DSO, resp. zaměstnanci tohoto svazku
poniohli (konipetence jako taková by zůstala obci, DSO by pouze pomáhal při jejím výkonu,
pokud by o to obec měla zájem). Odpovědi poslouží jako zpětná vazba pro případné nastaveni
možnosti činnosti svazků jako společenství obci \' novém zákoně o obcích.

Usnesení Č. 09/01/2019

Valná hromada Dobrovolného svazku obci ORl' Příbram bere na vědomi mfortnace přednesené
v bodě Setkání starostů Dobrovolného svazku obci ORl? Příbram v rámci realizovaného
projektu, PosIloYání administratívni kapacity obci na bázi meziobecni spolupráce - Ccmra
společných služeb.

H/ctsováni: PRO /9, PROTI O, ZDRŽEL SE O
Us'neseni bylo schváleno.
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Příbram
Dohrovolný svazek obci

11) Různé

· Zpoplatněni služeb za výkon pověřence pro ochranu osobních údajů u školských
F

zarizem

Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a připomněla přítomným znění informace, která
byla zaslána školským zařízením prostřednictvíin datové zprávy, z důvodu možných požadavků
školských zařízeni na natýšení prostředků obci zasÍlai)ých z obecního rozpočtu příspěvkovýin
zařízením, na provoz \.' roce 201 9.

Informace byla zaslána na základě jednání člel1ů Valné hromady Dobrovolného svazku obcí
ORP Příbram ze dne 4. 10. 201 8 a jednání Racfy Dobrovolného svazku obci ORF' Příbram ze
dne 6. l l. 2018, týkajícího se mimo jiné rozpočtu na rok 2019. Informace upozornila na možné
změny ve smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů, odstavec IV., uza\Ťenou
mézj Dobrovolným svazkem obcí ORP Příbram a školským zařízením, kdy od července 2019,
může dojit k ukončení bezplatného poskyto\."áni služeb za funkci pověřence pro ochranu
osobních údajů.
Informace hovořila, že měsíČní příspěvek bude Činit 1000,- KC, na jedno školské zařízeni.
Školská zařízeni si mohou zajistit jiného pověřence, pokud se tak rozhodnou od ÉermĹnu, který
si určí.
Otázka nyní je, zda k tomuto rozliodnwí VH přistoupí. Pokud ano, dojde k obeslání školských
zařízeni s touto mforrnací a zasláni dodatku ke smlouvě. Pokud se dodatek nevrátí podepsaný
do konce měsíce června, rozešle tajemník \' červenci výpověď' slnlou\y s d\'ouměsičl1í
výpovědní lhůtou, tak jak je ujednáno ve smlouvě, případné dřívější ukončení bude realizováno
na základě dohody, dle požadavku školského zařízení.
Výkon fůnkce pověřence znamená i určité finanční výdaje, které je nutno z něčeho llhradit a

otázka financi na zabezpečení provozu svazku je dnes velice důležitá.
Do diskuse se přihlásil Mgr. Antonin Kropáč s dotazem, zda příspěvek bude pouze na
pověřence pro ochranu osobních údajů nebo se jedná o navýšení rozpočtu svazku a vyslovil se,
že je zásadně proti tOi1Hjto řešeni. Tajemník svazku odpověděl, že sie jedná o obě varianty. Je
nutné rozpočet navýšit, jelikož náklady na pověřence pro ochranu osobních údajů jsou nákladné
nejen časově, ale l finančně (cestovné). Do diskuse se dožila starostka obce Markéta Balková
(obec Hvožd'any), která nenk zajištěného pověřence pro ochranu osobn ich údajů
prostřednictvím svazku a sdělila, Ze na tuto službu hradí poplatek 3000,- Kč/iněsic. Na to
reagoval Ing. Jan Michalek (obec Dotni Hbity), že ředitel Školy v obci Dolní Hbity má nabídku
na službu zajištěrú pověřence pro ochranu osobních údajů ve \ýš1 600,- KČ/měsic, ale on sám
zatím nabídku neviděl. Tajemník svazku reagoval, že je samozřejmě na každém. jakým
způsobem si službu chce zajistit a nemusí mít službu zajištěnou plostřednict\'iln svazku Do
diskuse se přihksil pan Josef Karas a sděhl přítomným, že tento bod se již projednával na
minulé valné hromadě a nebylo by vhodné tento bod odkládat, vyzval předsedkyni, aby dala
hlasovat. Předsedkyně diskusi ukončila a vyzvala přítomné k hlasováni.

Na Vahiou hromadu DSO ORP Příbram dorazil Ing. Gabrnl Kovács, Ing. Jaroslav Cingr a Ing.
Libuše Přibylová.

přib{am Zámeček — Emestinum
Tyršcwa 1(16, 261 01 Příbram
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Příbram
svazek cbcí

Usnesení Č. 10/01/2019

a) Valná hromada Dol)ro\'olného svazku obcí ORP Přibrani souhlasí s ukončením bezplatného
poskytování služeb za fůnkci pověřence pro ochranu osobních údajů na základě snilouvy
uzavřené mezi Dobro\"ohlým svazkem obcí ORP Příbram a školskými zařizenimi.

b) Valná hromada Dobror'dného svazku obcí ORP Příbram sta11o\"uje '/ýši poplatku za fůnkci
pověřence ptq ochranu osobních údajů na základě dodatku smluv uzavřených mezi
Dobrovoh)ýn1 svazkem obci ORP Přibram a školským zařízeními, na 1000,- KČ měsíčně, od
]. července 2019. zároveň pověřuje tajeinnika zpracováním, podpisem a rozesIániín dodatků.

C) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram pověřuje tajemníka, v případě
nepodepsáni dodatku ze strany školského zařízení a nevráceni podepsaného dodatku do konce
měsíce června, rozeslánini výpovědi sn]lou\y za funkci pověřence pro ochranu osobních lidaju
s dvouniěsični výpovědní lhůtou.

H/usol7á/7í: PRO /3, PROTI 4, ZDRZEL SE ?
l /:s'neseni bylo sdn'á/e/7o.

· Podání žádosti o podporu do Operačního progra mu Zaměstnanost na Ministerstvo
práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociálni
inovace a rovné příležitosti

Bod zahájila předseda.jici Blanka Stmadová a předala slovo tajelnnikovi Be. Jiřímu Kuželovi, který
podal informace možnosti podáni žádosti o podporu z Operačního programu ZalněsmanosÉ MPSV,
Priormi osa 4/Efektivni veřejná správa 4.1 Ĺnvesůce do inštitucionálni kapacity a efektivnosti
veřejné správy a veře.jných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem,
zlepšováni právní úpravy a řádné správy.
Datum zabájení při,jmu žádostí o podporu byl zahájen 22. 3. 2()19, datuni ukončeni příjmu žádosti
o podporu 2 J. 6. 2019. Něizazší datum pro ukončeni fyzické realizace pro.jektu 3 l. 12. 2022.
Zde bychom využili možnost zpracovat Strategický plán rozvoje území Dobro\"olllého svazku obci
ORP Přibran:í, \" parametrech prqiektu mcziobecni spolupráce.
Projekt bude specifikován již pouze 11ä úzeiní DSO ORl' Příbram tak, abychom měli konkrétni
přehled o potřebách území pro investice a další společné plány rozvojových aktivit s orientací
na uspokojeni občanů při zachováni efektivního fůngováni veřejué správy vycházející ze
Strategického rámce rozvoje r'eřejné správy ČR pro období 2014-2020. Do.jde ke stanoveni
konkrétních strategických a specifických cílů a opatření, která budou prodiskutovány ve
fokusnich skupinách. Za období fungováni svazku, nlezlobecni spolupráce a na základě jednání
fokusnich skupin bude strategie řešit probleinatiku oblastí školství, odpadového hospodářství,
vodní hospodářství, sociálnich služeb a cestovního ruchu.

K bodu proběhla diskuse přítomných.

Usnesení Č. I1/01/2019

a)Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí s podáním žádosti o
podporu z Operačního programu Zaniěstnanost MPSV, Prioritní osa 41Efektivni veřejná správa
4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na

Příbram, Zámček - Emestinum
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svazek obci

celostátní, regionálni a místiíi úrovni za účelem reforenL zlepšováni právni úpravy a řádné
správy.

b) Valná hromada Dobrovolného svazku obci ORP Přibraní souhlasí s tématy řešené strategie
v oblastech školství, odpadového hospodářství, vodního hospodářství, sociálnich služeb a
cestovního ruchu.

H/as'ovcini: PRO /9, PROTI Q ZDRŽEL .SE O
L{s77e,\'ení bv/o sc/n'á/e/7o

· Informace k přístupu do právni poradny

Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi svazku, který
informoval přítomné o stavu právni poradny a k počtu zaregistrovaných obci v systému právni
poradny. Přes naléhavé výzvy ze strany svazku, a l zasíláni inforniací ze strany právní poradny
na emaůové adresy starostů, je z celkového počtu 24 členských obci, k datu 5.6. 2019
zaregistrováno 22. To zatím tedy již sph'iuje povinnou kvÓtu miniinálně 90 % zaregistrovaných
obcí povinnou k 15.6.2019. Do dnešního dne nebyla pro\'ede]1a registrace u obce Láz a obec
Kotenčice. Tajenmik s'ŕ'azku poděkoval za aktivní přistup starostů a upozornil, že zašle novým
členským obcím e-mail s lnfornlacenli o registrováni do právni poradny, aby při narýšení
celkového počtu členských obcí, nedošlo k poníženi procentní povinností. Jedná se o obec
Hudčice a obec Chraštice.

· Místo konání příŠtí valné hromady
V tomto bodě přítomni projednali místo uskutečněni další putovní valné hromady
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Přítomní zástupci obce navrhli obec Trhové Dušníky.

Usnesení č. 12/01/2019

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje místo další putovní valné
hromady v obci Trhové Dušníky.

H/usoí'áni.- PRO /9, PROTI O, ZDRŽEL .SE O
Límese/1i hrk sc/n'á/eno.

12) Prezentace náměstka hejtmanky Středočeského kraj e pro oblast financí a
evropských fondů Ing. Gabriela Kovácse

Ing. Kovács starosty infonnoval o Programl1 20 19 pro poskytováni dotaci z rozpočtu Středočeského
kaje ze Středočeského fondu podpory včasné přípravy pro,jektú EU 2021+. Zdůraznil potřebu
\.'časné přípravy na toto období a po představeni podporor'aných oblastí požádal přítoninC starostky
a starosty o vysloveni připominek a návrhů, které by bylo možné zapracovat do prostramu ,ještě před
.jeho schválením. Dále představil pravidla pro poskytování nídividuálni ná\'ratnC finanční Yýpomoci
z rozpočtu SK, ze Středočeského Fondu ná\.Tatných finaiičnich zdro.jii.
Následně proběhla diskuse přítomných starostek a starostů na prezentované téma, ale i na další
témata z oblasti řízení obci.

?řibTam, Zámeček - Emestiríum
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13) Zár'čr

Jednání ukončeno v 19 hodin, 30 mznut.

Zapsala: Jaroslava Vildová, dne 06.06.2019

Předsedající dso ORP Příbram Blanka Strnadová, předsedkyně v. r.

Ověřovatel zápisu Ing. Jan Michálek, obec Dolní Hbity v. r.

Ověřovatelka zápisu Ing. Zuzana Šourková, obec Sedlice v. r.

Příloha:

lx Zpráva o činnosti CSS
lx Rozpočtové opatřeni č. 2/2019
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