
Z á p i s    ze schůzky DSO Mikroregionu KZ 

konaného dne 23.06.2020 v Býchorech 
 

 
Přítomni: dle presenční listiny 

 

Program:   1. Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2019 

         2. Schválení účetní závěrky DSO za rok 2019 

                  3. Převod hospodářského výsledku 

                  4. Nabídka desinfekčního přístroje 

                  5. Návrh sloučení se s DSO Polabský luh 

                  6. Příspěvky na dopravní obslužnost 

                  7. Lepší komunikace se SUS 

                  8. MAS Zálabí 

                  9. Různé - diskuze 

                             

 

Předseda DSO p. Vacek přivítal přítomné a seznámil s programem, který byl 

schválen všemi přítomnými zástupci obcí.  

 

Ad 1) Předseda DSO seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu DSO za 

rok 2019 a navrhl jej schválit bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl 

zveřejněn na úředních deskách členských obcí i desce DSO. 

Závěrečný účet DSO byl schválen všemi přítomnými zástupci obcí bez 

výhrad.  

 

Ad 2) Účetní p. Horáčková seznámila s účetní závěrkou DSO za rok 2019, 

která byla schválena všemi přítomnými zástupci obci 

  

Ad 3) Účetní p. Horáčková seznámila s výsledku hospodaření DSO za rok 

2019, HV ve výši 55,92 bude převeden na letošní rok. Převod HV byl 

schválen všemi přítomnými zástupci obci 

  

Ad 4) V době pandemie koronaviru navrhla p. Vokolková nákup 

desinfekčního přístroje pro členské obce DSO. Proběhla diskuze, přístroj 

nebude z fin. prostředků DSO zakoupen 



 

Ad 5 ) Předseda DSO p. Vacek informoval o jednání se zástupcem DSO 

Polabský luh, který navrhoval sloučení DSO. Na toto téma proběhla diskuze, 

kdy zástupci obcí se k nabídce vyjádřili. Závěr nesouhlasí se sloučením, ale 

nabízejí DSO Polabský luh spolupráci. 

 

Ad 6) Starosta obce J. Lhota p. Nedbal se „vrátil“ k příspěvkům na dopravní 

obslužnost, kdy obce doplácely ztrátu, která vznikla, že město Kolín i některé 

další obce odmítly přispívat na dopravní obslužnost. V únoru proběhlo na 

MěÚ Týnec nad Labem jednání se zástupci OAD a Ropidu, představili návrh 

integrované dopravy od roku 2022. 

p. starostka Jechová s Mgr. Šandou připraví dopis na vedení Města Kolína, V. 

Oseka, KÚ a OAD ohledně dopravní obslužnosti a bylo navrženo setkání 

všech zástupců – termín září. 

 

Tento návrh byl schválen všemi přítomnými zástupci obci 

 

Ad 7) p. starosta Nedbal se podělil s negativními zkušenostmi se SUSkou 

ohledně informování obcí o objížďkách apod. 

 

Ad 8) p. starosta Nedbal se dotazoval na účel setrvání obce v MAS. 

Na toto téma proběhla diskuze 

  

 

  

Skončeno v 17.30 hod. 

Zapsala: J. Vokolková 
 


