
Svazek obcí Nový Jáchymov - Otročiněves 

Otročiněves 34,  267 03 Hudlice 

 

Zápis č. 1/2022 ze zasedání Rady Svazku obcí Nový Jáchymov - Otročiněves, konané dne 

16.6.2022, od 18:00 hodin na Obecním úřadě Otročiněves 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Jednání zahájil předseda Rady Svazku pan Josef Šinkner, přivítal přítomné a předal slovo  

Dagmar Vlachová, která řídila jednání. Navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Šinknera a 

paní Zoju Spurnou  a  zapisovatelkou  Dagmar Vlachovou. Nikdo neměl jiný návrh.  

Ověřovatelé a zapisovatelka byli usnesením  č. 1/1 /2022 schváleni všemi hlasy.  

Navrhla program jednání:  

1) Rozpočtové opatření č 3/2021 
2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření včetně zprávy auditora a závěrečný účet 

Svazku obcí Nový Jáchymov - Otročiněves 
3) Informace k projektu „Želivka“ 
4) Různé 
5) Diskuse 
6) Závěr 

 
Nikdo program nedoplnil a program byl usnesením  č. 2/1 /2022 schválen všemi hlasy. 
 
 
1.Rozpočtové opatření č. 3/2021  

 
Předseda Svazku v rámci svých pravomocí schválil dne 27.1.2022 rozpočtové opatření č. 3, 
kterým došlo k navýšení rozpočtu na straně výdajů o 114,-- Kč. 
 
Usnesení: 

Rada Svazku obcí Nový Jáchymov  - Otročiněves  bere na vědomí rozpočtové opatření č. 

3/2021. 

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření včetně zprávy auditora a závěrečný účet 
Svazku obcí Nový Jáchymov – Otročiněves 
 
Dne 30.8.2021 a 26.5.2022 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2021 
pracovnicemi Krajského úřadu Středočeského kraje. Při dílčím přezkoumání hospodaření dne 
30.8.2021 byly zjištěny dílčí nedostatky, které byly napraveny a při konečném přezkoumání 
hospodaření za rok 2021 již nebyly zjištěny žádné nedostatky a je doporučeno schválit 
závěrečný účet Svazku za rok 2021 bez výhrad. Příjmy Svazku za rok 2021 činily 30.010,53 Kč, 



což jsou příspěvky členských obcí a úrok z účtu. Výdaje činily 78.126,74 Kč, což je za vedení 
účetnictví, za IT služby, za doménu, bankovní poplatky, náklady za připojení odběrných míst 
ve Svaté a v Hudlicích a platby DPH. Výsledek je ztráta ve výši 48.161,21 Kč. Kontrolní komise 
dne 16.6.2022 přezkoumala účetní závěrku a doporučila ji schválit.   
 
Usnesení:  
 
Rada Svazku obcí Nový Jáchymov – Otročiněves schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Nový 
Jáchymov – Otročiněves včetně zprávy auditora za rok 2021. 
 
Usnesení č. 3/1/2022 bylo schváleno všemi hlasy. 
 
3.  Informace k projektu  „Želivka“ 
 
Informace k projektu Želivka podal předseda Svazku pan Josef Šinkner. Sdělil, že k posunu 
termínu došlo z důvodu pandemie a také opožděným schválením smlouvy s obcí Svatá. 
Z toho důvodu došlo k tomu, že nejsou již platná některá vyjádření dotčených orgánů a proto 
se musí dělat znovu. Proběhlo geodetické zaměření místa v obci Svatá, ve kterém bude 
umístěna armaturní komora. Dodělává se elektro část projektové dokumentace, která se 
týká nových armaturních šachet. Žádost o stavební povolení se předpokládá podat zhruba 
v polovině srpna, nyní se čeká na vyjádření od ČEZu.   
 
 
4. Různé 
 
Do různého nebyl zařazen žádný bod. 
 
5. Diskuse 
 
Diskuse probíhala k jednotlivým projednávaným bodům. 
 
6. Závěr 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:25 hodin 
 
 
Zapisovatel:    Dagmar Vlachová 

Ověřovatel:  Josef Šinkner,  Zoja Spurná 

Za správnost odpovídá: Dagmar Vlachová 

Otročiněves dne 16.6.2022 

Vyvěšeno: 17.6.2022 

Sejmuto:  


