
Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
IČO: 04708733
552 03 Česká Skalice, Třída T. G. Masaryka 80

Zasedání VIII. Valné hromady DSO Kladská stezka 9.12.2022 v 8:00
hodin

v zasedací místnosti na MěÚ Česká Skalice

Přítomni: Ing. Marcela Holda, Bc.  Jan Borůvka,  Ing.  Josef  Kulek,  Ing. Tomáš
Valášek, Ing. Petr Jeništa, Ing. Jiří Hurdálek, Ing. Lenka Šmotková

Program:

1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtové opatření č.8
3) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2023
4) Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-
2025
5) Inventarizační komise
6) Informace o dotacích KHK pro svazky obcí
7) Informace o vedení trasy Náchodem
8) Informace o jednání s Povodím Labe, s.p.
9) Informace o dotačních možnostech – ČR- PL, IROP
10) Stav zpracování PD Jaroměř- Rychnovek
11) Diskuze - Smlouvy - věcná břemena, geodetické zaměření

1. Kontrola usnesení  

 Usnesení č. 21/2022  
 schválení Rozpočtového opatření č. 7 - splněno

 Usnesení č. 22/2022
 zvolení předsedkyně DSO – Ing. Zuzana Jungwirthová - splněno

 Usnesení č. 23/2022
 zvolení místopředsedy DSO – Bc. Jan Borůvka - splněno

 Usnesení č. 24/2022
 schválení výše členských příspěvků - splněno

 Usnesení č. 25/2022
 schválení nabídky pojištění svazku – úkol trvá – bude zajištěn podpis smlouvy

 Usnesení č. 26/2022
 schválení Dohody o narovnání s PLA – dohoda podepsána

 Usnesení č. 27/2022
 schválení Dodatku č. 1 se Stavební firmou Balcar s.r.o. - Dodatek podepsán

 Usnesení č. 28/2022
 schválení fakturace HIGHWAY DESIGN, s.r.o. - splněno
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 Usnesení č. 29/2022
 schválení Smlouvy o zřízení VB s Povodím Labe. - smlouva podepsána

 Usnesení č. 30/2022
 schválení Deklarace partnerství s městem Bardo. - deklarace podepsána

 Usnesení č. 31/2022
 schválení  Smlouvy o dotaci  s  KHK – PD Jaroměř – Rychnovek –  smlouva

podepsána
                                                 

Valná hromada bere na vědomí

2. Rozpočtové opatření   č.   8  

Byly projednány změny rozpočtu, které se týkaly především vyúčtování dotací a 
s tím související změny, dále pak předem nerozpočtované drobné výdaje.
Rozpočtové opatření jsou přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada svazku schvaluje Rozpočtové opatření č. 8.
PRO: 5                  PROTI: 0                                                      ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 32/2022

Usnesení bylo přijato

3.  Schválení rozpočtu na rok 2023

Paní účetní Truněčková předložila návrh rozpočtu na rok 2023, tento byl po zá-
konnou dobu vyvěšen a na úředních deskách členských obcí. Ke dnešnímu dni 
byl schválen rozpočet na rok 2023. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada svazku schvaluje rozpočet na rok 2023. 

PRO: 5                  PROTI: 0                                                      ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 33/2022
Usnesení bylo přijato

4. Schválení  střednědobého  výhledu  rozpočtu  na  roky  2024-
2025

Byl  projenán a schválen střednědobý výhled rozpočtu  na roky 2024-2025 po
splnění zákonných povinností (vyvěšení na úředních deskách obcí). SVR je přílo-
hou tohoto zápisu.

Valná hromada svazku schvaluje střednědobý výhled rozpočtu.

PRO: 5                  PROTI: 0                                                      ZDRŽEL SE: 0
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Usnesení č. 34/2022

Usnesení bylo přijato

5. Invetarizační komise

Předsedseda svazku vydává příkaz k provedení inventury a plánu inventur. Fy-
zická inventura k 31. prosinci 2022. Podklady pro provedení inventury připraví
paní účetní. 
Valná hromada navrhuje za členy inventarizační komise:
Předsedseda Josef Kulek, členové Lenka Šmotková, Zuzana Truněčková

Valná hromada svazku schvaluje provedení inventur a složení inventa-
rizační komise.

PRO: 5                 PROTI: 0                                                      ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.   35  /2022  
Usnesení bylo přijato

6.       Informace o dotacích KHK pro svazky obcí

Manažerka informovala o podání žádostí o dotaci na KÚ KHK na částku 400 tis. 
Kč na práci manažerky a 50 tis. Kč na účetní svazku, účetní program a další vý-
daje spojené s administrativní činností DSO. 

Valná hromada bere na vědomí

7.       Informace o vedení trasy Náchodem

Ing. Hurdálek informoval o projednání koncepce vedení trasy od Provodova Šo-
nova do Náchoda. Oproti projednané variantě došlo ke změně v částečném prů-
tahu městem – viz. mapka. K úpravám na komunikaci může dojít po dokončení
stavby obchvatu Náchoda.
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Valná hromada bere na vědomí

8. Informace o jednání s Povodím Labe, s.p.

14.11.  proběhlo jednání  se zástupci  Povodí  Labe,  s.p.  Vzhledem k plánované
stavbě úseku č. 2 (Spyta – hlavní hráz Rozkoše) byly ujasněny požadavky z hle-
diska plánovaní oprav hráze a jejich technického provedení. Dále byla diskutová-
na otázka věcných břemen a majetkoprávního vypořádání v rámci staveb na po-
zemcích PLA.
Manažerka byla informována, že PLA nadále trvá na současném nastavení maje-
tkoprávních vztahů – pozemek pod tělesem stezky bude zatížen věcným bře-
menem DSO, s oddělením pozemků kvůli narovnání aktuálního typu pozemku v
KN nesouhlasí. Jelikož se jedná o pozemky ve vlastnictví PLA je toto odpovědnost
vlastníka.

Valná hromada bere na vědomí

9. Informace o dotačních možnostech – ČR- PL, IROP

Ing. Šmotková  informovala o stavu podání žádostí o dotaci na úsek č. 2. Dne
7.12. byla doručena výzva k doplnění na první část úseku. Dne 8.12. byla doru-
čena výzva k doplnění na třetí část úseku. Poslední doplnění bude doručeno v
nejbližší době dle informací hodnotitelky. Prozatím jsou doplňovány žádosti z hle-
diska formálního, po doplnění (5 pracovních dní) bude probíhat hodnocení. 
Dále byla vyzvána polská strana k jednání o podání společného záměru v rámci
Interreg Česko Polsko na projekty – prozatím bez odezvy. Bylo by vhodné, vzhle-
dem k možností financování i oprav účelových komunikací, podat žádosti na úse-
ky 1,3,4. Opravy účelových komunikací prozatím z dotačních titulů nelze uhradit.

Valná hromada bere na vědomí
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10. Stav zpracování PD Jaroměř- Rychnovek

Valná hromada byla informována o stavu zpracování PD panem Hronovským a
jednání s autorkou Biologického hodnocení paní Hákovou. 16.12. bude další, již
osobní schůzka i v místě realizace.

Valná hromada bere na vědomí

11. Diskuze - Smlouvy - věcná břemena, geodetické zaměření

Smlouva o zřízení VB s Povodím Labe byla uzavřena, jednáno bylo i s městem
Česká Skalice. Tito požadují v souladu s platnou legislativou oddělení pozemku a
zanesení do KN aktuálního typu pozemku. Požadavek na geodetické práce pomů-
že nachystat pan Jeništa.

Valná hromada bere na vědomí

 Výpis usnesení ze zasedání VI  I  I. Valné hromady DSO Kladská stezka  

Usnesení č.   32  /2022  
schválení Rozpočtového opatření č. 8

Usnesení č. 33/2022
schválení rozpočtu na rok 2023

Usnesení č.   34  /2022  
schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025

Usnesení č.   35  /2022  
schválení provedení inventur a složení inventarizační komise

Usnesení č. 2  5  /2022  
schválení nabídky pojištění svazku – usnesení z VII. VH – úkol trvá

zapsala Šmotková             ověřovatel Petr Jeništa              Bc. Borůvka

……………………………………      ……………………………………….         ..……………………..
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