Zápis
z členské schůze Svazku obcí mikroregionu Kněževes dne 17.7.2020
v zasedací místnosti úřadu městyse Kněževes
Přítomni: Miloš Trávníček, Jiřina Milerová, Ing. Andrea Mendíková, Jana Tlapáková, Alena
Králičková, Milan Grund, Martin Dvořák, Lenka Daenemarková, Lada Popelková
Hosté: Simona Dvořáková, vedoucí zaměstnanec MAS Rakovnicko

Program:
1. Zahájení, kontrola zápisu
2. Projednání závěrečného účtu SOMK
3. Projednání účetní závěrky SOMK
4. Různé – směrnice o finanční kontrole
5. Diskuse
6. Závěr
1. Členskou schůzi zahájil předseda Svazku obcí mikroregionu Kněževes Martin Dvořák.
Přivítal přítomné a konstatoval, že ke přítomno 9 zástupců členských obcí z 9 a schůze je
usnášeníschopná.
Předseda svazku předložil návrh programu tak, jak byl rozeslán na pozvánkách a zveřejněn
na webových stránkách SOMK a na úředních deskách členských obcí. K programu nebyly
vzneseny žádné návrhy na doplnění.
Usnesení 4/2020
Členská schůze schvaluje navržený program jednání členské schůze Svazku obcí
mikroregionu Kněževes.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Jako ověřovatelky zápisu byly jmenovány Alena Králičková a Ing. Andrea Mendíková,
jako zapisovatelka Jana Tlapáková.
Usnesení 5/2020
Členská schůze schvaluje ověřovatelky zápisu Alenu Králičkovou a Ing. Andreu
Mendíkovou a zapisovatelku Janu Tlapákovou.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
K zápisu z členské schůze konané 19.2.2020 nebyly připomínky a zápis byl ověřen.
2. Projednání závěrečného účtu SOMK:
Součástí závěrečného účtu SOMK za rok 2019 jsou výkazy FIN 2-12, rozvaha, výkaz zisku
a ztráty a příloha k 31.12.2019 a zpráva o výsledku kontroly hospodaření za rok 2019.
Přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 19.11.2019 a 18.6.2020 se závěrečným
výrokem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet byl zveřejněn na pevných i
elektronických úředních deskách všech členských obcí. Připomínky k návrhu závěrečného
účtu nebyly podány. Závěrečný účet byl schválen bez výhrad.

Usnesení 6/2020
Členská schůze schvaluje závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Kněževes za rok 2019
bez výhrad.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Projednání účetní závěrky SOMK za rok 2019:
Účetní závěrka byla zpracována k rozvahovému dni 31.12.2019. Podklady pro schválení
byla rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, inventarizace a zpráva o kontrole hospodaření
za rok 2019. Účetní závěrku schválila komise pro schvalování účetní závěrky ve složení
Lenka Daenemarková, Alena Králičková a Jana Tlapáková. Svazek v roce 2019 hospodařil
se ziskem 50 481,07 Kč. Zisk bude po schválení převeden na účet 432 – nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta z minulých let. Schvalující orgán na základě předložených podkladů
zjistil, že účetní závěrka poskytuje věrný a pravdivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace.
Usnesení 7/2020
a) Členská schůze bere na vědomí účetní závěrku Svazku obcí mikroregionu Kněževes
za rok 2019, jejíž součástí je hospodářský výsledek za rok 2019.
b) Členská schůze schvaluje hospodářský výsledek Svazku obcí mikroregionu Kněževes
za rok 2019 ve výši 50 481,07 Kč a jeho převedení na účet 432 – nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta z minulých let.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Různé:
Byla projednána směrnice k provádění finančních kontrol. Ke znění směrnice nebyly
připomínky.
Usnesení 8/2020
Členská schůze schvaluje směrnici k provádění finančních kontrol.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Na základě smlouvy byl společnosti HERKULES KHKD s.r.o. poskytnut příspěvek ve výši
15 000,- Kč na provozování prázdninových parních vlaků v rámci projektu „Kolešovka“.

5. Diskuse:
V diskusi vystoupila Simona Dvořáková, vedoucí zaměstnanec MAS Rakovnicko, která
informovala přítomné o činnosti Rakovnicko o.p.s. a MAS Rakovnicko.
Rakovnicko o.p.s. má hotový audit hospodaření bez výhrad. Od měsíce září bude přijat
nový zaměstnanec, vedoucí pozici přebírá Andrea Medunová.
Do nového programového období 2021 – 2027 schválilo územní působnost MAS 83 obcí
z území ORP Rakovník. MAS Rakovnicko bude působit po celém okrese a bude moci
podpořit jakýkoli subjekt. Připravuje se strategie pro nové dotační období, byla podána
žádost o standardizaci. Od ledna 2021 poběží příjem projektů.
Projekt zaměřený na vznik Dětské skupiny – je potřeba zajistit financování již vzniklých
dětských skupin, proto plénum MAS rozhodlo o zajištění financování přesunem
nevyčerpaných finančních prostředků z opatření na podporu zaměstnanosti.
V programovém období 2014 – 2020 částka na projekty cca 140 milionů Kč.

V příštím programovém období by měly být finanční prostředky navýšeny.
Dotace na obnovu kulturních památek – vyzvat církve, aby žádaly o dotace a opravily
památky ve svém vlastnictví.
V příštím období bude třeba pokrýt 30 % výdajů na chod kanceláře, obce budou požádány
o příspěvek. Pokusit se získat pro MAS dotaci krajského úřadu.
Správní rada schválila prodej expozice Pivní betlém a Hrady. Obě expozice jsou umístěny
na Sušárně Kolešovice, z.s. Podmínkou je zapůjčování obou dalším obcím.
Činnost MAS je i nadále zaměřena na podporu klíčových oblastí života místních obyvatel a
řešení problémů a potřeb v území prostřednictvím projektů a jejich financování formou
dotace.
Do diskuse se průběžně zapojovali představitelé členských obcí.
6. Předseda svazku Martin Dvořák poděkoval všem přítomným za účast a jednání členské
schůze ukončil.

V Kněževsi dne 20.7.2020
Zapsala: Jana Tlapáková

Ověřily:
Alena Králičková

………………………….

Ing. Andrea Mendíková

………………………….

………………………….
Martin Dvořák
předseda Svazku obcí
mikroregionu Kněževes

