Zápis
Shromáždění starostů Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
ze dne 17. června 2020, Městský úřad Boskovice
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. úvod, přivítání hostů, schválení ověřovatelů zápisu
2. aktuální informace – přípravy stavby (hosté)
3. schválení návrhu závěrečného účtu Svazku obcí za rok 2019
4. schválení směrnice č. 1/2020 o finanční kontrole
5. různé
Ad 1) Úvod, schválení ověřovatelů zápisu
Předseda Svazku Ing. Lukáš Holík přivítal přítomné zástupce členských obcí a hosty: senátorku Ing.
Jaromíru Vítkovou, zástupce z ŘSD – Ing. Miroslavu Seidelovou a zástupce z Pardubického kraje –
JUDr. Davida Švece z Krajského úřadu Pardubického kraje. Předseda konstatoval, že shromáždění je
usnášeníschopné. Počet přítomných zástupců členských obcí bylo 14 z celkových 26. Byl schválen
předložený program.
Určení ověřovatelů zápisu:
Předseda Svazku navrhl, aby jako ověřovatelka zápisu byla zvolena starostka obce Skalice nad Svitavou
Mgr. Gabriela Šmerdová
Usnesení 01/01/20:
Shromáždění starostů schvaluje starostku obce Skalice nad Svitavou jako ověřovatelku zápisu ze
zasedání shromáždění starostů.
/ pro 14, proti 0, zdrželi se 0/
Ad 2) Aktuální stav příprav stavby
Senátorka Jaromíra Vítková informovala o novinkách související s přípravou výstavby dálnice D43.
S dalšími novinkami seznámila přítomné Ing. Seidlová z ŘSD – vč. předání písemné informace o stavu
přípravy, kde mimo jiné informuje, že nejdále je příprava úseku Bořitov – Svitávka, kde by měl být
odevzdán do 8 měsíců koncept, poté bude následovat připomínkování a následně žádost o územní
rozhodnutí (předpoklad do poloviny roku 2021), v současnosti se zpracovává geotechnický průzkum.
Navazující úsek Svitávka–Staré Město – zde v současné době probíhá soutěž na zpracování aktualizace
technicko – ekonomické studie, která byla zadána na základě závěrů Centrální komise Ministerstva
dopravy a oponentního posudku Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ke studii D43 Bořitov –
Staré Město D35 zejména z hlediska možného využití již zrealizovaného zemního tělesa a stavebních
objektů bývalé tzv. německé dálnice. Zpracovaná aktualizace bude opět předložena Centrální komisi
MD, která by měla vybrat variantu budoucího šířkového uspořádání nové kapacitní silnice I/43.
Následně bude zpracován záměr projektu a zadáno zpracování dokumentace EIA.
Aktuální informace k ZÚR přednesl Ing. Sukalovský. 1. aktualizace ZÚR zahrnuje stanovení trasy
D(S)43 v úseku mezi D1 a Černou Horou (normy na silnici I. třídy jsou „měkkčí“). Do 16. 6. bylo
možné podávat náměty (přišlo jich přes 1 tis.), lhůta pro vypořádání se s nimi je 30 dnů, nelze stihnout.
Schválení 1. aktualizace se stále předpokládá na posledním jednání krajského zastupitelstva tj. 17. 9.
2020.
p. Oldřich z Klubu českých turistů informoval o pořádání upraveného Pochodu po dálničním tělese R43.

Ad 3) Schválení návrhu závěrečného účtu Svazku obcí za rok 2019
28. 5. 2020 byl všem členským obcím zaslán návrh závěrečného účtu Svazku včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019. Závěrečný účet svazku byl, včetně výsledku zprávy o
přezkoumání hospodaření, dle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí Svazku a v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejméně 15 dnů před jeho dnešním projednáním a
opatřen řádnou doložkou. Závěrečný účet nebyl ze strany občanů členských obcí připomínkován.
Shromáždění starostů projednalo závěrečný účet svazku za rok 2019 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, všichni přítomní vzali uvedené podklady na vědomí a žádný z nich nevznesl
připomínky. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a závěrečný účet Svazku obcí
pro výstavbu rychlostní komunikace R43 za rok 2019 přijali bez výhrad podle §17, odst. 7 zákona
č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Usnesení 02/01/20:
Shromáždění starostů schvaluje závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace
R43 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad.
/ pro 14, proti 0, zdrželi se 0/
Ad 4) Schválení směrnice č. 1/2020 o finanční kontrole
Dne 16. 5. 2019 vešla v platnost novela č. 126/2019 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole. Novelou zákona Česká republika splní svůj závazek vůči Evropské unii k
povinnosti nastavit systémy řízení a kontroly veřejných financí ve všech organizacích sektoru vládních
institucí. Novela nabyla účinnosti dne 1. 1. 2020. Jednou ze zásadních změn, které novela přináší dle §
9a odst. 3 je působnost dobrovolných svazků obcí. Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit
systém finanční kontroly podle tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření,
tak i hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací. Finanční kontrola má za cíl zajistit finanční
řízení a nakládání s veřejnými prostředky tak, aby byly vynaloženy hospodárně, účelně a efektivně.
Zákon o finanční kontrole od 1. 1. 2020 jasně definuje u svazku obcí odpovědnost za zavedení,
udržování a zdokonalování kontrolních mechanismů, nezbytných pro výkon řádné správy, včetně plnění
schválených veřejných rozpočtů a hospodaření s veřejnými prostředky. Dobrovolné svazky obcí musí
tedy zavést systém finanční kontroly, především nastavení vnitřního kontrolního systému a postupy
řídící kontroly. Vše je tak nutné upravit ve vnitřních předpisech svazku obcí. V systému finanční
kontroly veřejných financí u svazků obcí by mělo dojít u kontrolních mechanismů k rozdělení
kompetencí a odpovědností mezi osoby, které budou zabezpečovat řídicí kontrolu za účelem řádného
schvalování veřejných výdajů a příjmů a zajištění průkaznosti účetních dokladů (§ 33a zákona č.
563/1991 Sb.).
Shromáždění starostů je tak předložen směrnice č. 1/2020 o finanční kontrole.
Usnesení 03/01/20:
Shromáždění starostů schvaluje směrnici č. 1/2020 o finanční kontrole Svazku obcí pro výstavbu
rychlostní komunikace R43.
/ pro 14, proti 0, zdrželi se 0/
Ad5) Různé
Předseda poděkoval přítomným za účast na zasedání a popřál všem příjemné prožití následujících
dovolených.
V Boskovicích dne 17. 6. 2020

Zapsala: Ing. Aneta Sedláčková
Ověřila: Mgr. Gabriela Šmerdová, v.r.

Ing. Lukáš Holík, v.r.
předseda Svazku
Přílohy:
- prezenční listina

