Zápis
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 26.
09. 2016 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Chotěboř
Přítomni:
Součtem zástupců dle prezenční listiny bylo ověřeno, že na zasedání Valné hromady
jsou přítomni zástupci 17 obcí, tj. 63 % z celkového počtu členských obcí Svazku
obcí Podoubraví a zasedání Valné hromady je tedy usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Schválení programu
2) Ověřovatelé zápisu
3) Úvodní slovo experta na komunikaci s DSO v rámci projektu
CSS
4) Projekt CSS
5) Zhodnocení Podoubravského víceboje
6) Představení Podoubravského zpravodaje
7) Nové webové stránky Podoubraví a možnost propojení se
stránkami jednotlivých obcí
8) Plán rozvoje sportu v obci
9) Různé
10)
Diskuse
11)
Závěr
1. Schválení programu
Václav Venhauer zahájil jednání v 15:30 hod. a představil hosty: zástupce SMO pí.
Ivanu Červinkovu, expertku pro komunikaci s DSO a paní Štěpánku Saadouni
z Havlíčkobrodského Deníku. Přítomné seznámil s navrženým programem.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, proto navrhl
hlasovat o schválení předloženého programu jednání.
Usnesení: 1
Valná hromada schvaluje program jednání.
Pro: 17

Proti: 0

Zdržel: 0

2. Ověřovatelé zápisu
Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno
Jan Martinec – starosta města Ždírec nad Doubravou
Usnesení: 2
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 17

Proti: 0

Zdržel: 0

3. Úvodní slovo experta na komunikaci s DSO v rámci projektu CSS

Předseda Svazku předal slovo pí. Ivaně Červinkové, která přítomné informovala o
projektu provozování Centra společných služeb. Tento projekt by měl pilotně
otestovat CSS z hlediska efektivnosti, potřebnosti, hospodárnosti a ekonomické
udržitelnosti. Cílem projektu je, aby CSS fungovalo jako servisní středisko, kde
budou poskytovány služby zaměřené: z 50% na dotační management a z 50% na
odborné poradenství. Pí. Červinková dále uvedla další příklady využití CSS a zmínila
i možnosti využití zpravodaje. Nabídla možnost pozvat p. Lukáše Vlčka, starostu
Pacova, který by prezentoval již několik let fungující centrum na Pacovsku a uvedl
příklady z praxe.
4. Projekt CSS
P. Venhauer poděkoval za dobrou spolupráci pí. Benákové v rámci projektu CSS i
fungování Svazku a předal jí slovo. Pí. Benáková ve stručnosti informovala o
proběhlých aktivitách v rámci zahajovacího procesu. Zmínila, že byla provedena
archivace veškerých dokumentů Svazku a zmínila přípravu nových webových
stránek. Sdělila přítomným, že v rámci činnosti Svazku byly zaslány dopisy
s projevenou podporou endokrinologické ordinace pí. S. Špitálníkové na centrály
zdravotních pojišťoven, na odbor zdravotnictví KÚKV a panu hejtmanovi. V rámci
budoucích aktivit zmínila, že budou prostřednictvím Svazku zahájena jednání
s Krajem o podpoře venkovských prodejen.
5. Zhodnocení Podoubravského víceboje
Předseda Svazku stručně informoval o průběhu a výsledku 9. ročníku
Podoubravského víceboje, který se uskutečnil v Oudoleni. Pořadatelské obci
poděkoval za organizaci a pěkně připravené odpoledne. Předal slovo p. Bénovi,
který poděkoval všem zúčastněným obcím a zhodnotil akci jako zdařilou. Předal
pomyslné žezlo p. starostovi ze Sobíňova, kde proběhne příští ročník. Během konání
Valné hromady byly promítány fotky z Podoubravského víceboje.
6. Představení Podoubravského zpravodaje
P. Venhauer krátce promluvil o článcích ve zpravodaji, kde opětovně zmínil podporu
venkovských prodejen a současné problémy s provozem prodejen. Zopakoval
informaci o podpoře endokrinologické ordinace s tím, že pí. Špitálníková použije
vyjádřené podpory od pojišťoven jako přílohu k přihlášce do výběrového řízení.
Pí. Benáková vyzvala přítomné, aby poskytovali CSS informace, které by chtěli ve
zpravodaji uveřejnit. Bylo dohodnuto, že zpravodaj bude distribuován elektronicky a
další číslo bude vydáno v prosinci.
7. Nové webové stránky Podoubraví a možnost propojení se stránkami
jednotlivých obcí
Členské obce byly seznámeny s novou podobou webových stránek SVOP. Jednotliví
zástupci obcí byli vyzváni k připomínkám a námětům a k poskytnutí fotek, které by
se umístili na pozadí webových stránek. Obce byly informovány o tom, že stránky
Svazku budou využívat RSS čtečku k prolínání aktualit a novinek z obcí na webové
stránky Svazku. Z toho důvodu by bylo dobré, aby si obce, které tuto technologii
nemají, na své stránky čtečku RSS pořídily.
8. Plán rozvoje sportu v obci
P. Venhauer informoval zástupce obcí o povinnosti zpracování plánu rozvoje sportu
v obci od 1. 1. 2017 s tím, že obcím budou v lednu 2017 rozeslány podrobné informace a osnova k přípravě těchto plánů. Obcím bylo nabídnuto zpracování plánů
prostřednictvím CSS.
9. Různé

a) Pí. Benáková informovala o aktuálních výzvách do IROP a možnosti
zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti k projektovým záměrům
prostřednictvím CSS. Za přípravu studie proveditelnosti k projektům je
navržena cena ve výši 20.000,- Kč. Tato cena bude uhrazena Svazku obcí
Podoubraví pouze v případě úspěšnosti projektu a po vydání rozhodnutí o
poskytnutí dotace.
Usnesení: 3
Valná hromada schvaluje navrženou cenu a pověřuje představenstvo
schválením smlouvy o dílo na vypracování studie proveditelnosti pro VOŠ, OA
a SOU Chotěboř a město Chotěboř.
Pro: 17

Proti: 0

Zdržel: 0

a) b) P. Martinec předal informaci k vyhlášce o nočním klidu, kdy mu pí. Mgr.
Lucie Dvořáková z MV doporučila, ať s vydáním vyhlášky posečká do konce
roku, že se mohou ještě objevit změny.
b) P. Starý se informoval o tom, zda se plánuje obnova cyklotrasy Podoubraví –
oprava tabulí. P. Venhauer řekl, že obec Libice n.D. si tabuli nechala udělat na
své vlastní náklady, pí. Vaňková z Jeřišna taktéž.
c) P. Janovský informoval o zrekonstruovaném atletickém oválu v Chotěboři a o
plánovaném prodeji pozemku na výstavbu domova pro seniory v lokalitě na
Koubku.
d) P. Venhauer zmínil akutní potřebu dořešit počítačový program na účetnictví
s městem Chotěboř.
e) P. Uchytil informoval o problému se spisovou službou (konec podpory ze
strany města Chotěboř) a p. Venhauer slíbil, že se tím Svazek začne po Valné
hromadě zabývat.
10. Diskuze
11. 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 29. 9. 2016
Zapsala: Dita Benáková

