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Zápis č. 3/2020
z Valné hromady „Týnecko - svazek obcí“ konané dne 10.12.2020

Účast:
Přítomni Omluveni

Obec Bukovany Miroslav Šiška 
Obec Chářovice Zuzana Krajánková
Obec Chrášťany Pavel Hruška
Obec Krhanice Aleš Papoušek, místopředseda
Obec Lešany František Ludvík
Město Týnec nad Sázavou Petr Znamenáček

Ověřovatelé zápisu: Aleš Papoušek, Miroslav Šiška

Program jednání:

1. Projednání, odsouhlasení a podpis stanov
Materiál byl projednán bez připomínek.

Usnesení:
Valná hromada schvaluje „Stanovy dobrovolného svazku obcí Týnecko – svazek obcí“.

Hlasování pro 6 - 0 – 0

2. Návrhy akcí svazku obcí a informace o stavu rozpočtu
Byla podána informace o stavu čerpání finančních prostředků v roce 2020. Dále byl dán návrh na 
zhotovení informačních panelů u historických objektů, které mají obce svazku na svém území. Realizace 
by byla hrazena z prostředků krajského participativního rozpočtu v roce 2022 (pokud bude vyhlášena 
výzva).

3. Informace o obecně závazné vyhlášce města Týnec nad Sázavou
Byla předána informace o vyhlášce Města Týnec nad Sázavou č. 5/2020 – „O stanovení podmínek pro 
pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 
souvislosti s jejich konáním“.

4. Informace o D3 – odpočívka
Přítomní byli informováni o nesouhlasném stanovisku Města Týnec nad Sázavou k plánování umístění 
odpočívky na předpokládané trase dálnice D3. Odpočívka by se měla nacházet v katastru obce 
Krusičany. Byla dána informace o plánované schůzce se zástupci společnosti Ředitelství silnic a dálnic. 
Starostové jednotlivých obcí vyslovili souhlas s účastí na výše uvedeném jednání.

5. Možnost dotací pro svazek
Byla dána informace o možnostech čerpání dotací pro svazek obcí – Státní fond dopravní infrastruktury 
(cyklostezky), Ministerstvo pro místní rozvoj (podpora regionálního rozvoje), Participativní rozpočet 
Středočeského kraje (výzva 2022).
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6. Rozpočet 2021 a střednědobý výhled rozpočtu

Usnesení:
Valná hromada schvaluje střednědobý výhled „Týnecko – svazek obcí“ pro období 2022 - 2023.

Hlasování pro 6 - 0 - 0

Valná hromada schvaluje rozpočet pro rok 2021. Rozpočet vychází ze schváleného střednědobého 
výhledu rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet na rok 2021 byly vyvěšeny na úředních 
deskách obcí.

Hlasování pro 6 – 0 - 0

Příští zasedání svazku: bude doplněno dle vývoje protiepidemických opatření

V Týnci nad Sázavou 10.12 2020

Ověřovatel Ověřovatel Předseda svazku
Aleš Papoušek Miroslav Šiška Mgr. Petr Znamenáček




