Zápis
ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 4. 6. 2019 od
10:00 v kanceláři místostarosty města Chotěboř.
Přítomni:

Omluvena:

Václav Venhauer
Mgr. Bc. David Šafránek
Ing. Bohumír Nikl
Ing. Karel Musílek
Miloš Starý
Petr Bárta
Ing. Dita Benáková

Libice nad Doubravou
Chotěboř
Ždírec nad Doubravou
Maleč
Sobíňov
Vepříkov
tajemnice

Dagmar Vaňková

Jeřišno

Program jednání:
1) Schválení programu
2) Ověřovatelé zápisu
3) Schválení rozpočtového opatření č. 5 za rok 2019
4) Odebrání výkonu působnosti stavebních úřadů obcím – postup SVOP proti tomuto záměru
5) Optimalizace územního pracoviště FÚ v Chotěboři – informace o vývoji
6) Žádost města Chotěboř o navýšení odměny za ekonomickou a mzdovou agendu
7) Společná žádost o dotaci na tvorbu strategických dokumentů obcí – návaznost na projekt CSS
8) Dodatek ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"
9) Podnikatelský plán na zřízení nové neurologické ambulance v Chotěboři
10) Podnikatelský záměr zřízení ordinace ortopedie ve Ždírci n. D.
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr
1) Schválení programu
Václav Venhauer zahájil jednání v 10:00 hod. a přítomné seznámil s navrženým programem.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení 14: Představenstvo schvaluje program zasedání Představenstva SVOP.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

2) Ověřovatelé zápisu
Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírec nad Doubravou
Ing. Karel Musílek – starosta Maleč
Usnesení 15: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

3) Schválení rozpočtového opatření č. 5 za rok 2019
Předseda seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5 za rok 2019 a navrhnul následující
usnesení.
Usnesení 16: Představenstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5 za rok 2019.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

4) Odebrání výkonu působnosti stavebních úřadů obcím – postup SVOP proti tomuto
záměru
Předseda SVOP informoval členy představenstva o schůzce v Třebíči, kde se diskutovalo o
záměru odebrání výkonu působnosti stavebních úřadů obcím a co mohou obce udělat proto, aby
chystanému rušení stavebních úřadů zabránily. Zmínil připomínky, které zazněly a petici proti
rušení stavebních úřadů, kterou je potřeba podpořit.
5) Optimalizace územního pracoviště FÚ v Chotěboři – informace o vývoji
Předseda seznámil přítomné s vývojem situace ohledně optimalizace územního pracoviště FÚ
v Chotěboři. Sdělil, že za SVOP byly poslány dopisy ministryni financí Aleně Schillerové a
ředitelce Generálního finančního ředitelství Tatjaně Richterové, ve kterých jsme požádali o
zachování územního pracoviště finančního úřadu v Chotěboři ve stejném rozsahu jako doposud a
předložili jsme v něm argumenty proti optimalizaci územního pracoviště. Zmínil, že s ředitelkou
generálního finančního ředitelství je začátkem července naplánována osobní schůzka.
6) Žádost města Chotěboř o navýšení odměny za ekonomickou a mzdovou agendu
Předseda seznámil členy představenstva se žádostí města Chotěboř o navýšení odměny za
ekonomickou a mzdovou agendu. Pracovníci Svazku obcí Podoubraví připraví dodatek ke
Smlouvě o zajištění ekonomické a mzdové agendy, která byla uzavřena mezi Městem Chotěboř a
Svazkem obcí Podoubraví dne 18. 7. 2016. Dodatek se bude týkat navýšení odměny za
ekonomickou a mzdovou agendu s platností od 1. 7. 2019.
Usnesení 17: Představenstvo schvaluje žádost města Chotěboř o navýšení odměny za
ekonomickou a mzdovou agendu s platností od 1. 7. 2019.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

7) Společná žádost o dotaci na tvorbu strategických dokumentů obcí – návaznost na
projekt CSS
Předseda a tajemnice SVOP informovali přítomné o přípravě společné žádosti o dotaci na tvorbu
strategických dokumentů obcí – návaznost na projekt CSS. Jedna z možností, která se nabízí, je
dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost na přípravu strategických dokumentů obcí.
Tento projekt by navázal na projekt CSS, termín realizace by byl 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021.
Pokud dotace nevyjde, připraví SVOP další variantu financování provozu kanceláře.
Usnesení 18: Představenstvo schvaluje podání společné žádosti o dotaci na tvorbu strategických
dokumentů obcí.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

8) Dodatek ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"
Předseda seznámil přítomné s Dodatkem ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci
projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce". Tento

dodatek spočívá v rozšíření projektových aktivit zaměřených na prohloubení meziobecní
spolupráce v rámci dodatečné klíčové aktivity projektu s názvem „Lokální ekonomika“ a s tím
související prodloužení projektu do 31. 12. 2019.
Usnesení 19: Představenstvo schvaluje Dodatek ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci
projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

9) Podnikatelský plán na zřízení nové neurologické ambulance v Chotěboři
Předseda informoval přítomné o podnikatelském plánu na zřízení nové neurologické ambulance
v Chotěboři. Návrh předložila Endokrinologie Vysočina, s. r. o. zastoupená jednatelkou paní
MUDr. Mgr. Sylvií Špitálníkovou, Ph. D. S tímto podnikatelským záměrem přítomné členy
představenstva seznámil a ujistil je, že ze strany SVOP jde pouze o podporu do výběrového
řízení.
Usnesení 20: Představenstvo schvaluje podporu podnikatelského plánu na zřízení nové
neurologické ambulance v Chotěboři.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

10) Podnikatelský záměr zřízení ordinace ortopedie ve Ždírci n. D.
Předseda seznámil přítomné s podnikatelským záměrem na zřízení ordinace ortopedie ve Ždírci
n. D., kterou předložila J + J Ortopedie, s. r. o. zastoupená MUDr. Jakubem Röhrichem a MUDr.
Jakubem Myjavcem. Pan Ing. Nikl objasnil situaci a zmínil, že mají ve Ždírci n. D. připravenou
ordinaci a SVOP chtějí požádat o podporu do výběrového řízení. SVOP zajistí schůzku, na které
se domluví konkrétní požadavky a představy J + J Ortopedie, s. r. o.
11) Různé
a) Přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2018
Předseda podal informaci, že přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2018
bylo provedeno dne 22. 10. 2018 a 23. 4. 2019 zaměstnanci krajského úřadu Kraje Vysočina,
odborem kontroly. Při přezkoumání Svazku obcí Podoubraví za rok 2018 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
b) Podoubravský víceboj
Pan Musílek zmínil přípravu Podoubravského víceboje, který letos proběhne v obci Maleč, dne
7. 9. 2019 od 13.00 hodin a požádal o pomoc při organizaci. Předseda dále upozornil, že Kraj
Vysočina připravuje dotační program Jednorázové akce 2019 a pověřil pracovnice SVOP, aby
zjistily podmínky čerpání.
12) Diskuse
Diskusi vedli členové Představenstva ke každému bodu zvlášť.
13) Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast na Představenstvu SVOP.
Ověřil: Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírce nad Doubravou
Ověřil: Ing. Karel Musílek – starosta Maleč
V Chotěboři 4. 6. 2019

Zapsal: Soňa Zvolánková, DiS.

