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Zápis č. 2/2021 

ze zasedání valné hromady Svazku Lipenských obcí 

ze dne 25.06.2021 

 

 

Místo konání zasedání:   Loučovice 

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

Šumavě (plná moc), 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 2020 

b. Závěrečný účet Svazku Lipenských obcí za rok 2020 

c. Projednání účetní závěrky za rok 2020 

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 2/1/2021: 

Valná hromada Svazku Lipenských obcí schvaluje program zasedání Valné hromady 

konané dne 25.06.2021 v Loučovicích. 

 

Průběh jednání: 

 

1. a. Výsledky přezkoumání hospodaření SLO za rok 2020 

Přezkoumání hospodaření SLO proběhlo v termínu od 6.5.2021 do 31.5.2021 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 pravidlech 
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Závěr přezkumu: 

Při přezkoumání podle §2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny jen nevýznamné 

chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) odst. 

(3) §10 zákona č. 420/2004 Sb. 

VH SLO projednala a odsouhlasila realizaci navržených nápravných opatření (s lhůtou o 

informování do 30.9.2021). Stručné shrnutí odsouhlasených nápravných opatření: 

Doporučení: Změny rozpočtu provádět rozpočtovými opatřeními 

Náprava: Rozpočtové změny budou v roce 2020/2021 vytištěné a založené dle 

ustanovení §16, odst. 2 a 3 z. Č. 250/2000 Sb. 

Doporučení: U dotačních příjmů a výdajů nejsou uvedeny příslušné paragrafy podle 

vyhlášky č. 323/2002 Sb. O rozpočtové skladbě. 

Náprava: Administrátor při pořizování rozpočtu uvede všechny potřebné paragrafy dle 

zmíněné vyhlášky. 

Doporučení: Nutnost dodržování pravidel zveřejňování rozpočtu. 

Náprava: Administrátor bere a vědomí. 

Dále bylo odsouhlaseno zadání přezkumu hospodaření SLO za rok 2021 opět společnosti 

PLAN CONTROL s.r.o. 

 

Valná hromada SLO přistoupila ke schválení přezkoumání hospodaření SLO za rok 2020. 

Hlasování:  pro          -   7 hlasů 

                   proti        -   0 hlasů 

                  zdržel se  -  0 hlasů       

č. usnesení 2/2/2021: 

Valná hromada Svazku Lipenských obcí schvaluje výsledek přezkoumání hospodaření 

svazku v roce 2020, a to bez výhrad. VH SLO dále schvaluje realizaci navržených 

nápravných opatření a schvaluje zadání přezkumu hospodaření SLO za rok 2021 

společnosti PLAN CONTROL s.r.o. 

 

1. b. Závěrečný účet Svazku Lipenských obcí za rok 2020 

Přítomnými zástupci SLO byl projednán Závěrečný účet SLO za rok 2020. Jeho základní 

parametry jsou následující: 
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 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 

Příjmy 262.900 262.900 262.900 

Výdaje 350.000 386.000 353.806,48 

Saldo  - 87.100 - 123.100 - 100 906,48 

Financování (BÚ) - 87.100 - 123.100 - 100 906,48 

Konečný stav prostředků na BÚ: 34 605,97 Kč, SLO není zadlužen ani u bank, ani u jiných 

subjektů. 

 

Valná hromada SLO přistoupila ke schválení Závěrečného účtu SLO za rok 2020. 

Hlasování:  pro          -   7 hlasů 

                   proti        -   0 hlasů 

                  zdržel se  -  0 hlasů       

č. usnesení 2/3/2021: 

Valná hromada Svazku Lipenských obcí schvaluje Závěrečný účet SLO za rok 2020, a 

to bez výhrad. 

 

1. c Projednání účetní závěrky za rok 2020 

Přítomným zástupcům obcí SLO byly představeny závěry k účetní závěrce SLO za rok 2020, 

která byla projednána a schválena dříve nominovanou 3člennou komisí. 

 Kontrolované položky: 

– Schvalovaná účetní závěrka za rok 2020 

– Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 

– Závěrečný účet SLO za rok 2020 

– Stav čerpání rozpočtu (příjmy a výdaje) za rok 2020 

 výsledek rozpočtového rozpočtového schodku: 100 906,48 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 2/4/2020: 

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

za rok 2020. 

1. d Rozpočtové změny 

Zástupcům obcí SLO byla představeny provedené rozpočtové změny: 

1) Navýšení výdajové položky: Sankce Jč Kraj  - 3 000,- Kč / §6409, položka 5363, účet 

542 / placeno v lednu 2021 

2) změna položky: TSL – z položky 5169 – Nákup služeb / na položku 5194 - 

Poskytnuté dary 

 

Valná hromada SLO přistoupila ke schválení rozpočtových změn uvedených výše  

Hlasování:  pro          -   7 hlasů 

                   proti        -   0 hlasů 

                  zdržel se  -  0 hlasů       

č. usnesení 2/5/2021: 

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“ a byly odsouhlaseny 

následující změny: 

1) Prodloužena lhůta dodání ze strany budoucího dodavatele na 6 měsíců od podpisu 

kupní smlouvy 

2) Prodloužena i lhůta pro podání nabídek (bude končit dne 27.7.2021 v 11:00 hod.) 

Bylo dále domluveno, že hodnotící komise se sejde dne 27.7.2021 v 11:00 hod. k otevření 

obálek s nabídkami. 

č. usnesení - 

bez usnesení 
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4. Aktuální informace o činnosti Turistického spolku Lipenska 

Jiří Mánek informoval písemnou formou přítomné o aktuálních činnostech Turistického 

svazku Lipenska: 

- byl vytvořen další díl Cyklotoulek, je umístěn na webu lipensko.cz 

- pokračuje spolupráce s influencery (Rožmberk – mnoho výstupů přes sociální sítě 

Instagram a Facebook) 

- v týdnu od 28.6.2021 bude rozváženo další číslo časopisu Lipensko 

- byl natočen pořad „Všechno, co mám ráda“ pro Českou televizi (vysílán bude během 

července 2021) 

- proběhl koncert na parníku, účinkující projeli celé Lipensko, propagovali region na 

sociálních sítích 

- s Jihočeským krajem byla podepsána smlouva na poskytnutí dotace na spolufinancování 

provozu TSL na rok 2021 

 

č. usnesení - 

bez usnesení 

 

6. Různé, diskuse 

- 

 

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 


