Zápis z výroční valné hromady
zájmového sdružení právnických osob Plánicko
dne 25.1.2018 v Plánici
Přítomni: dle prezenční listiny
Program jednání:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti za rok 2017
3) Zpráva o hospodaření za rok 2017
4) Zpráva revizní komise
5) Schválení rozpočtu 2018
6) Schválení členských příspěvků a příspěvků na poradenství na rok 2018
7) Schválení příspěvku pro MAS Pošumaví na rok 2018
8) Schválení výdajů na účetnictví za rok 2017
9) Projednání žádosti o dotaci do PSOV PK 2018
10) Různé
11) Usnesení
12) Závěr
1) Přítomné přivítal předseda sdružení J. Sommer.
VH schvaluje program zasedání.
J. Sommer sdělil členům zůstatek na BÚ. K 31.12.2017 je na účtu 44 675,69,- Kč.
Zůstatek v pokladně k 31.12.2017 je 1 216,- Kč.
Zápis z minulé valné hromady je v pořádku. Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan
Zdeněk Pavlíček.
Jednání je přítomno 10 členů. VH je usnášeníschopná.

2) V roce 2017 měl mikroregion Plánicko 12 členských obcí a 2 neziskové organizace.
Mikroregion se schází na bázi dobrovolnosti každý měsíc, v loňském roce se sešel
8x. Průměrně se schází kolem 8 členů, což je na hranici usnášeníschopnosti. Řešilo
se několik důležitých věcí – pořízení techniky na opravy výtluků místních
komunikací, na kterou jsme obdrželi od Plzeňského kraje dotaci ve výši 220 000,Kč. Tohoto projektu se společně účastnilo 8 obcí mikroregionu Plánicko, z.s.p.o. –
Mlýnské Struhadlo, Hnačov, Nehodív, Číhaň, Bolešiny, Plánice, Újezd u Plánice a
Zavlekov. Mechanizační techniku na opravu výtluků místních komunikací bude v rámci
mikroregionu provozovat město Plánice. Členové mikroregionu na svou schůzi

pozvali také Aeroklub Klatovy. Na této schůzi byla domluvena pravidla letového
provozu. Společně se také vydal kalendář mikroregionu. Prostřednictvím MAS
Pošumaví bylo přispěno na akce konané v mikroregionu - 90. let výročí založení

SDH Nová Plánice 5 000,- a na hru Lucerna divadelního spolku Bolešiny 5 000,- Kč.
Mikroregion má také svůj majetek, který je v některých případech i po době
udržitelnosti. Spravují ho obce Bolešiny, Plánice a Zavlekov. Na tento rok navrhuje
pan Sommer dělat zasedání mikroregionu v členských obcích jako v předchozích
letech.
VH bere na vědomí zprávu o činnosti za rok 2017
3) Zpráva o hospodaření (celá zpráva viz příloha):
Příjmy 2017
Příspěvky obcí 2017 (členů)
Úroky na vkladovém bankovním účtu
Výnosy z transferů (2015 ořezávací pila, 2016 mulčovač,
2017 technika na opravu výtluků)
Celkem příjmy

91 662,40
156 070,39

Výdaje 2017
Náklady na reprezentaci (občerstvení)
Osobní náklady (DPP účetní)
Ostatní služby
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy
Celkem výdaje

1 280,00
5 882,00
17 670,50
100,00
7 981,00
91 662,40
124 575,90

64 400,00
7,99

Výsledek hospodaření roku 2017 = zisk 31 494,49,- Kč
VH bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2017
VH schvaluje, že výsledek hospodaření bude přerozdělen do položky
nerozdělený zisk z minulých let.
Mikroregion má stále v majetku odpočívadla, která byla pořízena v roce 2012
v rámci projektu PSOV PK. Odpočívadla budou převedena na jednotlivé obce,
které si je již budou spravovat samostatně. Jedná se o obce Mlýnské Struhadlo,
Bolešiny, Myslovice a Újezd u Plánice.
VH schvaluje převedení odpočívadel z projektu PSOV PK 2012 do majetku
jednotlivých obcí zapojených do projektu.
4) Paní Křížová přednesla zprávu revizní komise. Předmětem kontroly bylo
poradenství za rok 2017 od MAS Pošumaví, z.s. a ostatní výdaje sdružení.
Kompletní zpráva revizní komise je přílohou tohoto zápisu.
VH bere na vědomí zprávu revizní komise za rok 2017.

Sdružení také musí udělat inventuru a soupis majetku. Do inventarizační komise
jsou navrženi Josef Sommer, Zdeněk Pavlíček, Miluše Kotlanová.
VH schvaluje inventarizační komisi ve složení Josef Sommer, Zdeněk Pavlíček,
Miluše Kotlanová.
5) Rozpočet na rok 2018 viz příloha

Příjmy:
1. Členské příspěvky pro Plánicko, z.s.p.o. ve výši 1000,- /člen
2. Členské příspěvky na poradenství MAS Pošumaví 4 200,-/obec
Příjmy celkem

14 000,50 400,64 400,-

Výdaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Příspěvek MAS Pošumaví 2,- Kč/obyv.
Výdaje na poradenství MAS Pošumaví, z.s.
Výdaje na vedení účetnictví
Bankovní poplatky u ČS
Občerstvení na zasedání a Valnou hromadu
Příspěvek TD Prácheňsko a Pošumaví

8 000,22 000,8 000,500,1 000,24 000,-

Výdaje celkem:

63 500,-

Zůstatek na BÚ z minulých let:

44 675,69,-

Navrhovaný výsledek hospodaření: zisk ve výši 900,9 pro, 1 proti
VH schvaluje rozpočet na rok 2018
6) Pro rok 2018 se navrhuje ponechat členské příspěvky ve výši jako v minulých
letech - 1000,- Kč/člen a členské příspěvky na poradenství 4 200,- Kč/obce.
9 pro, 1 proti
VH schvaluje členské příspěvky na rok 2018 ve výši 1 000,- Kč/člen a dále 4 200,Kč/obec na poradenství
7) Na valné hromadě MAS Pošumaví, která se konala v prosinci, se rozhodlo, že
členský příspěvek pro mikroregiony zůstává 2,- Kč na obyvatele. Je to z toho

důvodu, že na proplacení režijních nákladů se musí MAS podílet 5%. Podle počtu
obyvatel tak bude v letošním roce mikroregion platit členský příspěvek ve výši
7 772,- Kč.
VH schvaluje členský příspěvek MAS Pošumaví ve výši 2,-Kč na obyvatele.
8) Paní Voráčková navrhuje na vedení účetnictví uzavřít s mikroregionem Dohodu o
provedení práce na částku 5 000,- Kč (+15% srážková daň) na rok 2017.
VH schvaluje uzavřít s paní Voráčkovou DPP na vedení účetnictví na částku
5 000,- Kč + 15% srážkovou daň.
9) Pan Sommer navrhuje pro letošní rok podat žádost na instalaci zařízení pro
automatické zvonění návesních kapliček. Do projektu by se chtěly zapojit obce
Plánice, Bolešiny, Mlýnské Struhadlo a Zavlekov.
VH schvaluje podat projekt na instalaci zařízení pro automatické zvonění
návesních kapliček do PSOV PK 2018 a zapojení obcí Plánice, Bolešiny, Mlýnské
Struhadlo a Zavlekov
10) J. Sommer – cyklostezka Klatovy – Plánice. Pan Kamil Pikhart informoval přítomné
o možnostech cyklotras. PK vyhlásil titul na podporu cykloturistiky – jde z toho
financovat rekonstrukci značení a doprovodnou infrastrukturu cyklostezek,
cyklotras a singltreků a projektové dokumentace a vyhledávací studie. Náklady
musí být investiční. Domluví se Zavlekov a Číhaň a dají vědět panu Pikhartovi na
začátku příštího týdne.
J. Sommer – schválení dodatku o poradenství MAS Pošumaví.
VH schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poradenství s MAS Pošumaví,
z.s.
J. Sommer – uzavření partnerské dohody s Prácheňském a Pošumaví.
VH schvaluje uzavření dohody o partnerství a spolupráci s TD Prácheňsko a
Pošumaví
Z. Pavlíček – představil nového tajemníka úřadu pana Mgr. Jiřího Haidingera.
- ples města Plánice se bude konat 24.2.2018 od 20:00 hodin ve
Spolkovém domě v Plánici
J. Křížová – domluvit termín plesů a zábav, aby se termíny nekryly. Pokud jsou již
termíny známé, zaslat je M. Janotové a udělá se tabulka akcí.
M. Moudrý – bude se pořádat 120. let SDH Újezd u Plánice. Program bude
upřesněn na příštím mikroregionu.

M. Kotlanová – nabídka od pana Kábrta na GDPR. Pan Sommer absolvoval školení
přes SMOS, ten garantuje, že obce mají za 600,- Kč měsíčně GDPR zajištěno. Na
příští jednání bude pozván pan Kábrt, aby podal více informací.

Příští valná hromada se bude konat 15.2.2018 ve 14:00 v Újezdu u Plánice.

Usnesení z výroční valné hromady Plánicko, z.s.p.o.
konané dne 25.1.2018 v Plánici
Valná hromada schvaluje:
1) program zasedání
2) výsledek hospodaření roku 2017 – zisk 31 494,49,- Kč
3) výsledek hospodaření bude přerozdělen do položky nerozdělený zisk
z minulých let
4) převedení odpočívadel z projektu PSOV PK 2012 do majetku jednotlivých obcí
zapojených do projektu.
5) inventarizační komisi ve složení Josef Sommer, Zdeněk Pavlíček, p. Kotlanová
6) rozpočet na rok 2018
7) členské příspěvky na rok 2018 ve výši 1 000,- Kč/člen a dále 4 200,- Kč/obec na
poradenství
8) členský příspěvek MAS Pošumaví ve výši 2,-Kč na obyvatele
9) uzavřít s paní Voráčkovou DPP na vedení účetnictví na částku 5 000,- Kč + 15%
srážkovou daň
10) podání projektu na instalaci zařízení pro automatické zvonění návesních
kapliček do PSOV PK 2018 v počtu 5 zařízení a zapojení obcí Plánice, Bolešiny,
Mlýnské Struhadlo a Zavlekov
11) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poradenství s MAS Pošumaví, z.s.
12) uzavření dohody o partnerství a spolupráci s TD Prácheňsko a Pošumaví

Valná hromada bere na vědomí:
1) VH bere na vědomí zprávu o činnosti za rok 2017
2) zprávu o hospodaření za rok 2017
3) zprávu revizní komise za rok 2017

-----------------------------------Ing. Josef Sommer
předseda
Zapsala: Markéta Baštařová Janotová

Ověřil: Zdeněk Pavlíček

