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Zápis č. 2/2022 

ze zasedání valné hromady Svazku Lipenských obcí 

ze dne 24.06.2022 

 

 

Místo konání zasedání:   Loučovice 

Přítomni zástupci člen. obcí:  Frymburk, Vyšší Brod, Lipno nad Vltavou, Hořice na 

Šumavě, Přední Výtoň, Loučovice, Černá v Pošumaví 

 

Omluveni:  Nová Pec, Horní Planá 

Hosté:  - 

  

 

 

 

1. Na úvod jednání bylo konstatováno, že valná hromada Svazku Lipenských obcí je 

usnášeníschopná. 

  

2. Určený zapisovatel:  Miroslav Kotoun 

 

3. Určený ověřovatelé zápisu:  Město Vyšší Brod – Milan Zálešák, starosta obce 

 

Městys Frymburk – Oto Řezáč, starosta města 

 

 

4. Zasedání zahájeno:         09.10 hod. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Program VH SLO: 

Přítomným byl představen program jednání VH SLO: 

 

1. Agenda SLO 

a. Výsledky přezkoumání hospodaření SLO za rok 2021 

b. Závěrečný účet Svazku Lipenských obcí za rok 2021 

c. Projednání účetní závěrky za rok 2021 

d. Rozpočtové změny 

2. Projekt „Kompostéry Lipensko“ – stav a další postup realizace 

3. Aktuální informace o činnosti Turistického spolku Lipenska 

4. Různé a diskuse 

 

Valná hromada SLO přistoupila ke schválení programu jednání Valné hromady. 

Hlasování:  pro          -   7  hlasů 

                   proti        -   0 hlasů 

                  zdržel se  -   0 hlasů       

č. usnesení 2/1/2022: 

Valná hromada Svazku Lipenských obcí schvaluje program zasedání Valné hromady 

konané dne 24.06.2022 v Loučovicích. 

 

Průběh jednání: 

 

1. a. Výsledky přezkoumání hospodaření SLO za rok 2021 

Přezkoumání hospodaření SLO proběhlo v termínu od 2.5.2022 do 9.6.2022 a bylo 

provedeno společností PLAN CONTROL s.r.o. Přezkum hospodaření byl proveden v 

souladu s §4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. a §2 písm. b) zákona č. 93/2009 sb.  

Přezkum se týká: 

 plnění příjmů a výdajů 

 nakládání s majetkem 

 zadávání a uskutečňování veřejných zakázek 

 plnění povinností dle rozpočtových pravidel 
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Závěr přezkumu: 

Při přezkoumání podle §2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky, z 

nichž některé mají a ostatní nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) odst. 

(3) §10 zákona č. 420/2004 Sb. 

VH SLO projednala a odsouhlasila realizaci opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Dále 

rozhodla podat o tomto písemnou informaci Krajskému úřadu a přezkoumávajícímu 

auditorovi (do 15 dnů po projednání této zprávy). Rovněž byla stanovena lhůta 30.9.2022, ve 

které bude podána zpráva o plnění přijatých opatření. 

Dále bylo odsouhlaseno zadání přezkumu hospodaření SLO za rok 2022 společnosti PLAN 

CONTROL s.r.o. Současně bylo projednáno a odsouhlaseno, že SLO požádá o ukončení 

spolupráce se společností PLAN CONTROL s.r.o. Pro následující období požádá SLO o 

přezkum hospodaření Krajský úřad Jihočeského kraje. 

Valná hromada SLO přistoupila ke schválení přezkoumání hospodaření SLO za rok 2021. 

Hlasování:  pro          -   7 hlasů 

                   proti        -   0 hlasů 

                  zdržel se  -  0 hlasů       

č. usnesení 2/2/2022: 

Valná hromada Svazku Lipenských obcí schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření 

svazku v roce 2021, a to bez výhrad. VH SLO dále schvaluje realizaci navržených 

nápravných opatření v návaznosti na zjištění uvedená ve Zprávě o výsledcích 

přezkoumání hospodaření: 

Zjištění / doporučení: Věnovat maximální pozornost přiřazování paragrafů a položek 
v rámci vedení účetnictví. 
Náprava: Administrátor bere na vědomí a bude věnovat vyšší pozornost přiřazování 
paragrafů a položek u jednotlivých účetních případů. 
Zjištění / doporučení: Nezveřejnění rozpočtových změn projednaných na VH 25.6.2021. 
Náprava: Administrátor bere na vědomí. Konzultace se zástupcem krajského úřadu ohledně 
bodu 3. Zápisu VH ze dne 13. 12. 2019 – přílohou. 
Zjištění / doporučení: Změny rozpočtu nepovažovat za rozpis rozpočtu podle § 14 vyhlášky 
Náprava: Administrátor bere na vědomí, bude bráno na zřetel v dalším období. 

Valná hromada Svazku Lipenských obcí dále schvaluje zadání přezkumu hospodaření 

SLO za rok 2022 společnosti PLAN CONTROL s.r.o. 

Valná hromada Svazku Lipenských obcí dále odsouhlasila, že SLO požádá o ukončení 

spolupráce se společností PLAN CONTROL s.r.o. a pro následující období požádá 

SLO o přezkum hospodaření Krajský úřad Jihočeského kraje. 

 

1. b. Závěrečný účet Svazku Lipenských obcí za rok 2021 

Přítomnými zástupci SLO byl projednán Závěrečný účet SLO za rok 2021. Jeho základní 

parametry jsou následující: 
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 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

Příjmy 280 000 5 898 949,60 
(z toho 842 842,44 dary) 
(z toho 4 776 107,16 dotace) 

280 000,00 

Výdaje 281 000,00 5 905 449,60 270 640,98 

Saldo  - 1 000 - 6 500  9 359,02 

Financování (BÚ) - 1 000 - 6 500   9 359,02 

Konečný stav prostředků na BÚ: 43 964,99 Kč, SLO není zadlužen ani u bank, ani u jiných 

subjektů. 

 

Valná hromada SLO přistoupila ke schválení Závěrečného účtu SLO za rok 2021. 

Hlasování:  pro          -   7 hlasů 

                   proti        -   0 hlasů 

                  zdržel se  -  0 hlasů       

č. usnesení 2/3/2022: 

Valná hromada Svazku Lipenských obcí schvaluje Závěrečný účet SLO za rok 2021, a 

to bez výhrad. 

 

1. c Projednání účetní závěrky za rok 2021 

Přítomným zástupcům obcí SLO byly představeny závěry k účetní závěrce SLO za rok 2021, 

která byla projednána a schválena dříve nominovanou 3člennou komisí. 

 Kontrolované položky: 

– Schvalovaná účetní závěrka za rok 2021 

– Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 

– Závěrečný účet SLO za rok 2021 

– Stav čerpání rozpočtu (příjmy a výdaje) za rok 2021 

 výsledek rozpočtového rozpočtového schodku: 90 081,27 Kč 

 Komise schválila výsledek hospodaření a jeho převod na účet 432 – Výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období. 
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Valná hromada SLO vzala na vědomí schválení účetní závěrky SLO. 

Hlasování:  pro          -   7 hlasů 

                   proti        -   0 hlasů 

                  zdržel se  -  0 hlasů       

č. usnesení 2/4/2022: 

Valná hromada Svazku Lipenských obcí bere na vědomí schválení účetní závěrky SLO 

za rok 2021. 

 

1. d Rozpočtové změny 

Zástupcům obcí SLO byly představeny provedené rozpočtové změny, které VH projednala: 

 navýšení plusové položky      4121     

o 1 171 812,40 Kč    dary od obcí – navýšení ceny kompostérů 

 navýšení mínusové položky   5169     

o 1 171 812,40 Kč    pořízení kompostérů 

 

Valná hromada SLO přistoupila ke schválení rozpočtových změn uvedených výše. 

Hlasování:  pro          -   7 hlasů 

                   proti        -   0 hlasů 

                  zdržel se  -  0 hlasů       

č. usnesení 2/5/2022: 

Valná hromada Svazku Lipenských obcí schvaluje uvedené rozpočtové změny. 

 

2. Projekt „Kompostéry Lipensko“ – stav a další postup realizace 

Byl probrán aktuální stav realizace projektu „Kompostéry Lipensko“: 

1) Proběhly úhrady vlastních podílů obcí dle vypočtených podílů 

2) Dodavateli kompostérů byla uhrazena částka v rozsahu min. 10 % z celkové 

fakturované částky (7 splátek) 

3) Proběhlo zřízení účtu SLO u ČNB, na který bude následně proplacena dotace 

4) Dojde k úhradě zbylé částky dodavateli kompostérů 
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č. usnesení - 

bez usnesení 

 

4. Aktuální informace o činnosti Turistického spolku Lipenska 

Jiří Mánek informoval písemnou formou přítomné o aktuálních činnostech Turistického 

svazku Lipenska: 

- bylo vytvořeno další číslo časopisu Lipensko 

- byl realizován dotisk katalogů turistických cílů na Lipensku 

- proběhl zajímavě obsazený a navštívený závod v Horní Plané 

- v říjnu 2022 proběhne na Lipensku významný závod na kolečkových bruslích (součást 

série „letních“ mezinárodních závodů) 

 

č. usnesení - 

bez usnesení 

 

6. Různé, diskuse 

Starosta městyse Frymburk, Oto Řezáč, okomentoval současnou situaci ohledně zajištění 

dostupnosti stomatologické péče v městysi Frymburk a záměr městyse ucházet se o dotační 

prostředky v rámci Dotačního programu „Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji“. 

V následné diskusi byla vyjádřena jednoznačná podpora městysi Frymburk všemi 

přítomnými zástupci členských obcí SLO v jeho snaze o posílení dostupnosti stomatologické 

péče pro místní obyvatele. 

 

Valná hromada SLO přistoupila ke schválení rozpočtových změn uvedených výše. 

Hlasování:  pro          -   7 hlasů 

                   proti        -   0 hlasů 

                  zdržel se  -  0 hlasů       

č. usnesení 2/56/2022: 

Valná hromada Svazku Lipenských obcí vyjadřuje jednoznačnou podporu městysi 

Frymburk v jeho snaze o posílení dostupnosti stomatologické péče pro místní 

obyvatele. 
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Zasedání Valné hromady Svazku Lipenských obcí ukončeno:        11:00 hod 

 

Zapsal:     Miroslav Kotoun     ..…………………………. 

 

Předseda správní rady SLO:     Jan Kubík   . .…………………………. 

 

Zápis ověřil:         ……………………………. 

Městys Frymburk – Oto Řezáč, starosta města 

 

         ……………………………. 

Město Vyšší Brod, starosta města 


