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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVAZEK OBCÍ PODŘIPSKA 
 

ZÁPIS 

z 41. jednání Valné hromady Svazku obcí Podřipsko, které se konalo dne 8.6.2021 

 

Jednání valné hromady se konalo v zasedací místnosti Městského úřadu v Roudnici nad Labem, 

od 9.00 hod., ukončeno v 10:00 hod. Jednání řídil předseda svazku Ing. František Padělek 

 

 

Přítomno: 15 členů svazku obcí (viz prezenční listina) 

Omluveni: 4 (Černěves, Vědomice, Židovice, Horní Beřkovice) 

Neomluveni: 4 (Ctiněves, Doksany, Krabčice, Mnetěš) 

 

1. Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů  

 

V úvodu přivítal předseda svazku pan František Padělek, dále jako předsedající členy Svazku 

obcí Podřipska. Konstatoval, že jednání valné hromady je schopno se usnášet a předložil návrh 

programu valné hromady tak, jak byl zveřejněn na úředních deskách a elektronických úředních 

deskách členských obcí a Podřipska. Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Vlastimil Mikl, pan 

František Feix a zapisovatelem pro pořízení zápisu byla určena paní Marie Cimrová. Bylo 

přítomno 15 zástupců členských obcí. Nikdo z přítomných nevznesl návrh na změnu či doplnění 

programu. 

 

Program: 

1. Zahájení, schválení programu a ověřovatelů, určení zapisovatele 

2. Kontrola usnesení z 40.Valné hromady ze dne 15. 12. 2020 

3. Návrh Závěrečného účtu svazku obcí Podřipsko 2020 včetně příloh, Zpráva z přezkoumání 

hospodaření svazku za rok 2020, účetní závěrka 

4. Oznámení o odstoupení z funkce členky rady a volba nového člena rady Svazku obcí 

Podřipska  

5. Informace předsedy Svazku obcí Podřipska  

6. Diskuze 

7. Závěr 

Usnesení: 

1/41/2021 – VH schvaluje předložený program jednání. 

Hlasování: 

pro:  15  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

2. Kontrola usnesení ze 40. valné hromady ze dne 15.12.2020 

Předsedající předal slovo paní Marii Cimrové, která provedla kontrolu usnesení ze 40. zasedání 

valné hromady. Konstatovala, že usnesení byla splněna. Byla otevřena diskuse. Nikdo 

z přítomných neměl připomínek. Bylo navrženo usnesení. 

Usnesení: 

2/41/2021 – VH bere na vědomí kontrolu usnesení z 40. zasedání valné hromady dne 

15.12.2020. 

Hlasování: 

pro:  15  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
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3. Návrh Závěrečného účtu svazku obcí Podřipsko 2020 včetně příloh, Zpráva 

z přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020, účetní závěrka 

Předsedající předložil přítomným návrh Závěrečného účtu svazku obcí Podřipsko 2020 včetně 

příloh a zprávu z přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 a účetní závěrku. Závěrečný 

účet včetně příloh a Zpráva z přezkoumání byly zveřejněny na úředních deskách členských obcí 

a Svazku obcí Podřipska. Byla otevřena diskuse. Nebyla podána žádná písemná připomínka a 

nikdo z přítomných neměl připomínku. Po diskusi bylo navrženo usnesení. 

Usnesení: 

3/41/2021 VH schvaluje celoroční hospodaření svazku a Závěrečný účet svazku obcí 

Podřipsko za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 

2020 bez výhrad. 

Hlasování: 

pro:  15  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

4/41/2021 – VH bere na vědomí schválenou účetní závěrku svazku obcí Podřipska za rok 

2020. 

Hlasování: 

pro:  15  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4. Oznámení o odstoupení z funkce členky rady a volba nového člena rady Svazku obcí 

Podřipska 

Předsedající přítomné seznámil s oznámením o odstoupení členky rady paní Jaroslavy 

Smetanové. Navrhl zvolit za nového člena rady paní Jitku Procházkovou starostku obce Bříza. 

Byla otevřena diskuse. Nikdo z přítomných nevznesl připomínku. Byl předložen návrh 

usnesení. 

Usnesení: 

5/41/2021 – VH odvolává z funkce člena rady paní Jaroslavu Smetanovou z Vražkova. 

Hlasování: 

pro:  15  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

6/41/2021 – VH volí nového člena rady paní Jitku Procházkovou starostku obce Bříza. 

Hlasování: 

pro:  15  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Informace předsedy Svazku obcí Podřipska 

Předseda informoval o dopravní situaci v Roudnici n.L. Z důvodu budování obchvatu, dále 

rekonstrukcí společností SČVK kanalizací a vodovodu budou uzavírky např. Riegrovy ulice, 

kruhového objezdu směrem na Krabčice, ulice směrem na nájezd na D8 okolo budovaného 

objezdu u odbočky na Kleneč. Všechny uzavírky budou řádně označeny. Předseda přítomné 

seznámil s dalším postupem prací na projektu dostavby u 3.ZŠ Roudnice n.L., nyní se projekt 

dokončuje a upravuje dle požadavků města. Zastupitelstvo města bude projednávat a schvalovat 

čerpání úvěru, jsou připravovány zadávací podmínky výběrového řízení. Dle těchto výsledků 

bude stavba zahájena.  
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6. Diskuse 

V diskuzi vystoupil pan Martin Klečka z Koridoru D8 odprezentoval připravovanou stavbu 

Vysokorychlostní trati (VRT) na Podřipsku a její negativa na okolí, hlukové studie, vibrace, 

prašnost. Navrhl přítomným zástupcům obcí, kterých se stavba VRT může dotknout, zda by se 

chtěli zapojit do jejich spolku. Přislíbil, že obcím zašle Memorandum o spolupráci, ke kterému 

se obce mohou připojit. Důležité je vše projednat v zastupitelstvech a případně schválit, tak aby 

stavba byla řešena s ohledem na obce, jejich občany a udělala se všechna vhodná opatření ještě 

před stavbou. Pohovořil i o možnosti zpracování krajinného plánu.  

Dále v diskusi vystoupil předseda, který všem obcím sdělil, že by bylo vhodné všechny 

požadavky obcí ohledně rozšíření vodovodní a kanalizační sítě adresované na společnost 

Severočeská vodárenská společnost řešit společně. Všechny požadavky obcí proto můžete 

zasílat panu předsedovi, který nás zastupuje ve společnosti SVS a vše může předem projednat 

a předjednat. 

 

7. Závěr 

Předsedající poděkoval přítomným za účast.  

 

 

 

V Roudnici nad Labem 8.6.2021 

 

 

 

Zapsala: p. Marie Cimrová …………………………… 

 

Ověřovatelé zápisu:  p. Vlastimil Mikl …………………………… 

 

  p. František Feix …………………………… 

 

Předsedající p. František Padělek …………………………… 
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U S N E S E N Í 

 
z 41. Valné hromady Svazku obcí Podřipsko ze dne 8.6.2021 

 

Valná hromada Svazku obcí Podřipsko přijala na svém zasedání následující 

usnesení: 
 

Usnesení: 

1/41/2021 – VH schvaluje předložený program jednání. 

Hlasování: 

pro:  15  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

2/41/2021 – VH bere na vědomí kontrolu usnesení z 40. zasedání valné hromady dne 

15.12.2020. 

Hlasování: 

pro:  15  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

3/41/2021 VH schvaluje celoroční hospodaření svazku a Závěrečný účet svazku obcí 

Podřipsko za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 

2020 bez výhrad. 

Hlasování: 

pro:  15  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

4/41/2021 – VH bere na vědomí schválenou účetní závěrku svazku obcí Podřipska za rok 

2020. 

Hlasování: 

pro:  15  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

5/41/2021 – VH odvolává z funkce člena rady paní Jaroslavu Smetanovou z Vražkova. 

Hlasování: 

pro:  15  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení: 

6/41/2021 – VH volí nového člena rady paní Jitku Procházkovou starostku obce Bříza. 

Hlasování: 

pro:  15  proti:  0  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
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V Roudnici n. L. dne 8.6.2021 

 

 

 

 

………………………  ………………………… 

Vlastimil Mikl  František Feix 

ověřovatel   ověřovatel  

 

………………………… 

        František Padělek  

Předseda svazku  

 


