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 Z á p i s  

 

ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví 

 spojené se Setkáním starostů v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní 

kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskutečnilo 

dne 12. 12. 2017 od 15:30 hodin v kulturním domě v Jeřišně 

 

Přítomni:   

Součtem zástupců dle prezenční listiny bylo ověřeno, že na zasedání Valné hromady jsou přítomni 

zástupci 23 obcí, tj.   82,14  % z celkového počtu členských obcí Svazku obcí Podoubraví a setkání je tedy 

usnášeníschopné. 

 

Program jednání:  

1) Schválení programu  

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Schválení rozpočtu SVOP pro rok 2018 

4) Schválení střednědobého výhledu na období 2019-2020 

5) Schválení směrnice o poskytování cestovních náhradách 

6) Revokace usnesení č. 12 ze dne 20. 6. 2017 

7) Plán inventur na rok 2017 

8) Novinky z legislativy – Ing. Linhart, tajemník MěÚ Chotěboř 

9) Činnost CSS  

10) Info GDPR 

11) Odpadové hospodářství SVOP 

12) Navýšení mezd pracovníků CSS 

13) Žádost fy COPROSYS 

14) Nové informace k projektu CSS – Iva Červinková (expert na komunikaci s DSO 

v rámci projektu CSS) 

15) Různé 

16) Diskuse  

17) Závěr 

 

1. Schválení programu 

Václav Venhauer  zahájil jednání v 15:30 hodin a přivítal hosty: tajemníka MěÚ Chotěboř p. Ing. Milana 

Linharta a zástupkyni SMO pí. Ivu Červinkovu, expertku pro komunikaci s DSO. Předal slovo paní 

Vaňkové, která přivítala účastníky Valné hromady a nabídla jim po ukončení jednání možnost navštívit 

galerii p. Minaříka.  

P. Venhauer přítomné seznámil s navrženým programem. K navrženému programu jednání nebyly 

vzneseny žádné připomínky, proto navrhl hlasovat o schválení předloženého programu jednání. 

 

Usnesení: 19 

Valná hromada schvaluje program jednání. 

Pro: 23  Proti: 0   Zdržel: 0 
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2. Ověřovatelé zápisu 

P. Venhauer navrhl ověřovatele zápisu: 

Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno 

Jan Martinec – starosta města Ždírec nad Doubravou 

 

Usnesení: 20 

Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu. 

Pro: 23   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

3. Schválení rozpočtu SVOP pro rok 2018 

Členským obcím byl rozeslán k připomínkování návrh rozpočtu sestavený a schválený představenstvem.  

P. Venhauer navrhl hlasovat o schválení rozpočtu pro rok 2018.  

 

Usnesení 21: 

Valná hromada schvaluje rozpočet pro rok 2018. 

Pro: 23   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

4. Schválení Střednědobého výhledu na období 2019-2020  

Členským obcím byl rozeslán návrh Střednědobého výhledu na období 2019-2020, sestavený a schválený 

představenstvem.  

P. Venhauer navrhl hlasovat o schválení Střednědobého výhledu na období 2019-2020.  

 

Usnesení: 22 

Valná hromada schvaluje Střednědobý výhled na období 2019-2020. 

Pro:23    Proti: 0   Zdržel: 0 

 

5. Schválení směrnice o poskytování cestovních náhradách 

P. Venhauer uvedl, že pracovnice CSS používají k pracovním cestám své osobní automobily. Doposud si 

neuplatňovaly cestovní náhrady, kvůli tomu, že to dosavadní směrnice neumožňovala. Z toho důvodu 

byla směrnice přepracována. 

P. Venhauer navrhl hlasovat o schválení směrnice o poskytování cestovních náhrad č. 1/2017. 

 

Usnesení: 23 

Valná hromada schvaluje směrnici 1/2017 o poskytování cestovních náhrad. 

Pro: 23   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

6. Revokace usnesení č. 12 ze dne 20. 6. 2017 

P. Venhauer informoval o  připomínce k usnesení č. 12 ze dne  20. 6. 2017 a navrhl usnesení nahradit 

novým. 

 

Usnesení: 24 

Valná hromada revokuje usnesení č. 12 ze dne 20. 6. 2017. 

Pro: 23                 Proti: 0                                Zdržel: 0 
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Usnesení: 25 

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí 

Podoubraví za rok 2016 s výhradou. 

Pro: 23                 Proti: 0                                Zdržel: 0 

 

7. Plán inventur na rok 2017 

P. Venhauer informoval o plánu inventur na rok 2017. Platnost plánu je od 24. 11. 2017 do 31. 1. 2018. 

Plán inventur byl schválen Představenstvem. 

P. Venhauer navrhl hlasovat o schválení plánu inventur na rok 2017. 

 

Usnesení: 26 

Valná hromada schvaluje Plán inventur na rok 2017. 

Pro:  23  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

8. Novinky z legislativy – Ing. Linhart, tajemník MěÚ Chotěboř 

P. Linhart podal informace o novinkách v legislativě. 

a) Novela stavebního zákona  - platnost od 1. 1. 2018. 

b) Rozdělení odboru životního prostředí MěÚ Chotěboř - od 2.ledna bude realizována organizační 

změna, bude zřízen odbor stavebního úřadu a životního prostředí (OSÚŽP), a odbor správy majetku, 

zeleně a odpadového hospodářství (OSMZO). 

c) Krajský úřad nařídil kontroly průběhu voleb i sčítání volebních lístků – město Chotěboř bude jezdit 

na kontroly do obcí. 

d) Novela zákona o veřejných zakázkách – od 1. října už jen elektronicky. 

e) Novela zákona o pohřebnictví – musí být upraven řád veřejného pohřebiště dle novely zákona, 

evidence související s provozováním pohřebiště musí být vedena ve formě svázané knihy.  

f) Občanské průkazy s čipem od 1. 7. 2018 – umožní občanům přihlášení do vybraných systémů státní 

správy a vyřízení některých záležitostí z domu bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Čip také může 

obsahovat elektronický podpis. 

g) Nařízení EU eIDAS – možnost vyřízení některých záležitostí z domu bez nutnosti osobní návštěvy 

úřadu platí i pro občany žijící v zahraničí. 

h) Nařízení EU GDPR – povinnost provést soupis agend, mít interní předpis a zajištěného pověřence  

Na závěr p. Linhart informoval o možnosti převzít si veřejnoprávní smlouvu po skončení VH u pí. 

Benákové. 

 

9. Činnost CSS za období  

Pí. Benáková zhodnotila činnost CSS za rok 2017. Informovala představitele obcí o aktivitách 

uskutečněných během roku. Prezentovala přehled podaných žádostí o dotace a výši získaných finančních 

prostředků. Zmínila aktivity CSS, kterými se bude zabývat v roce 2018. Představila pí. Helenu Hrubou, 

která nahradila pí. Jechovou. Poděkovala panu Venhauerovi za práci a čas věnovaný Svazku a 

poděkovala kolektivu CSS. 
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10. Info GDPR 

P. Venhauer podal informace o aktivitě SMSČR v oblasti GDPR. V rámci této aktivity SMS chce pomáhat 

nejen obcím a městům se zajištěním služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, ale nově i školským 

zařízením. Nyní zjišťuje SMSČR zájem samospráv (zřizovatelů školských zařízení) o poskytování služeb 

pověřence pro školská zařízení. V případě zájmu o tyto služby doporučuje P. Venhauer obrátit se na 

krajskou manažerku SMSČR Mgr. Danu Kratochvílovou,  

kratochvilova@smscr.cz, T: 733 104 255. 

Dále informoval o krocích, které by mohly vést k novele zákona o střetu zájmu. Jednalo by se o změnu ve 

zpřísnění podmínek k nahlížení na oznámení, podání podnětu apod. 

 

11. Odpadové hospodářství SVOP 

P. Venhauer zmínil, že z důvodu navýšení cen f. AVE a dlouhodobé nespokojenosti bude Svazek dále 

podnikat kroky, které povedou především k možnosti kontroly množství a regulace cen sváženého 

odpadu a dále ke zkvalitnění služeb v oblasti svozu. 

Zopakoval, že proběhlo oslovení skládek v Přibyslavi a v Chotěboři, kdy bylo žádáno o nabídku cen za 

skládkování. Ceny doposud nejsou známy.  

P. Janovský informoval o jednání města Chotěboř s f. AVE. Ave si vyžádalo ceny za skládkování cca 6 

komodit, které by mohlo v Chotěboři ukládat na skládku. Nabídka nebyla doposud dodána. 

P. Linhart zmínil, že Chotěboř chce zavádět nový systém svozu odpadů, chce nabídnout občanům 

nádoby na třídění odpadů přímo do domácností, a to na papír, plast, bioodpad a směsný komunální 

odpad. Dále uvedl, že z dostupných zdrojů vzešla informace, že největší podíl v odpadech tvoří 

bioodpad. 

P. Martinec informoval o plánované schůzce 19. 12. 2017 v Hlinsku, kde se dosavadní svazek Hlinecko 

chystá založit nový svazek, který by se zabýval odpadovým hospodářstvím. Hlinecko je vybaveno na 

poskytování těchto služeb. Z plánované schůzky by měly vyplynout konkrétnější informace a představa, 

jak by vše mohlo fungovat (pro obce SVOP). V lednu bude také více informací k cenové politice AVE. AVE 

by mělo také využívat svozové auto s vážním systémem. Zmínil, že zájem o spolupráci s městem 

Chotěboř trvá. 

P. Venhauer zmínil plánovanou exkurzi do Mikulova, která se uskuteční dne 14. 12. 2017. Exkurzi pořádá 

f. ASHPA  a má za úkol seznámit účastníky se systémem třídění odpadu door to door, který praktikují v  

v Mikulově.  

 

12. Navýšení mezd pracovníků CSS 

V návaznosti s navýšením minimální mzdy od 1. 1. 2018 zajistil Svaz prostředky na navýšení finančního 

příspěvku na mzdy pracovníků CSS. Nově bude tak Svazem pracovníkům CSS přispěno v rámci projektu 

na 1,0 úvazku/3.600 Kč (superhrubá mzda). 

P. Venhauer navrhl hlasovat o schválení navýšení mezd pracovníkům CSS od 1. 1. 2018. 

 

Usnesení: 27 

Valná hromada schvaluje navýšení mezd pracovníkům CSS od 1. 1. 2018. 

Pro:  22  Proti: 0   Zdržel: 1 
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13. Žádost fy CoPRoSys 

Firma Coprosys podala žádost o úpravu splátky poslední části kupní ceny 140.000 Kč na tři menší částky. 

Tím by došlo k prodloužení splatnosti o další dva roky. Poslední část kupní ceny byla stanovena kupní 

smlouvou schválenou dne 3.9.2013 Valnou hromadou. Členové představenstva doporučují Valné 

hromadě dodržet kupní smlouvu ze dne 3. 9. 2013. 

P. Kohout vyjádřil nezájem o prodloužení lhůty splatnosti, p. Uchytil taktéž, současně vyjádřili názor, že 

je na každé obci, jak se k této žádosti vyjádří.  

P. Venhauer navrhl hlasovat o zamítnutí žádosti fy Coprosys. 

 

Usnesení: 28 

Valná hromada schvaluje zamítnutí žádosti fy Coprosys. 

Pro:  20  Proti: 0   Zdržel: 3 

 

13. Nové informace k projektu CSS – Iva Červinková (expert na komunikaci s DSO) 

Pí. Červinková poděkovala za dotazník vyplněný v souvislosti s připravovanou změnou v postavení DSO, 

která by do budoucna zajistila trvalé finanční příspěvky pro svazky.  

Informovala o metodické podpoře SMOČR v oblasti GDPR (příprava informací a metodik). 

Zmínila proběhlou aktivitu Svazku Severo  - Lanškrounska, která se týkala výzvy k učinění novely zákona 

o střetu zájmu.  K této výzvě se připojilo přes 2 000 obcí z ČR. 

Dále uvedla, že je připravena novela zákona, který by umožňoval odvádět pojistné na sociální 

zabezpečení z odměn za výkon funkce neuvolněným představitelům obce. Tato novela by se měla týkat 

starostů až v novém volebním období. 

 

15. Různé  

P. Venhauer zmínil téma týkající se návrhu na  přímou volbu starosty a nevýhody tohoto návrhu. 

    

16. Diskuze 

a) P. Škaryd přivítal přítomné a předal aktuální informace ze Zastupitelstva Kraje Vysočina: 

- Zastupitelstvo KV schválilo rozpočet na rok 2018 – došlo k navýšení v oblasti sociálních služeb; 

- možnost čerpání dotačních prostředků v roce 2018 - Program obnovy venkova, Fond Vysočiny cca 20 

dotačních titulů; 

- nedostatek lékařů -  tíživý problém, který nebude vyřešen ani z dlouhodobého hlediska; 

- hlasování o důvěře náměstka hejtmana ing. Josefa Pavlíka; 

- radní Ing. Hyliš – ze zdravotních důvodů dočasně nebude k dispozici; 

- Orkán Herwart – prověřil komunikační nedostatky, budou učiněna opatření ze strany KV a HZS KV. 

P. Škaryd vyzdvihl význam meziobecní spolupráce, která vede k rozvoji celého regionu Chotěbořska. 

Reagoval na téma odpadového hospodářství, kdy zmínil potřebu kvalitní komunikace zainteresovaných 

stran. Zájem spolupracovat ze strany Chotěboře je. 

 

b) P. Martinec zmínil jednání se zástupci organizací EON, ČEZ a KOPIS. Měla by být zřízena linka, kde 

budou v případech, jako byl výpadek proudu při orkánu Herwart, poskytovány nezbytné informace. 



Stránka 6 z 6 

 

K vyjednávání s městem Chotěboř na téma odpady uvedl, že řada je nyní na Chotěboři, která by měla 

nabídnout podmínky, za jakých je schopna poskytovat služby v oblasti OH. 

 

17. Závěr 

Předseda poděkoval přítomným za účast na Valné hromadě a jednání v 17:30 ukončil. 

 

Ověřila elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno 

 

Ověřil elektronicky: Jan Martinec – starosta Ždírce nad Doubravou 

 

V Chotěboři 12. 12. 2017 

 

Zapsala: Gabriela Čapková 


