Zápis
ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví , které se uskutečnilo dne 30 . 08. 2017 od
10:00 v kanceláři místostarosty města Chotěboř.
Přítomni:

Václav Venhauer
Ing. Zdeněk Janovský
Jan Martinec
Ing. Miloš Uchytil

Libice nad Doubravou
Chotěboř
Ždírec nad Doubravou
Nová Ves u Chotěboře

Omluveni:

Dagmar Vaňková
Ing. Aleš Uttendorfský
Václav Jarolím

Jeřišno
Havlíčkova Borová
Uhelná Příbram

Zapisovatel:

Ing. Dita Benáková

tajemník SVOP

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Schválení programu
Ověřovatelé zápisu
Podoubravský víceboj 2017, Sobíňov
Evidence smluv – povinnost pro DSO zveřejňovat smlouvy v registru smluv
Veřejné zakázky pro členské obce
Skládací mapka mikroregionu Podoubraví
Různé
Diskuse
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 16: Představenstvo schvaluje program zasedání Představenstva SVOP.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel: 0
2. Ověřovatelé zápisu
Ing. Zdeněk Janovský
Jan Martinec
Usnesení 17: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel: 0
3. Podoubravský víceboj 2017, Sobíňov
Předseda informoval přítomné členy o Podoubravském víceboji, který se letos bude konat
2.9.2017 v Sobíňově. Účast potvrdilo 17 obcí. Uvedl, že Svazek obcí Podoubraví získá na jeho
organizaci sponzorský dar od finančně-poradenské společnosti FINFIN (člen skupiny DRFG). Dále
uvedl, že tým pana Mgr. Michala Pořádka z této společnosti se rovněž zúčastní víceboje jako
soutěžící.

4. Evidence smluv – povinnost pro DSO zveřejňovat smlouvy v registru smluv
Paní tajemnice informovala přítomné, že se v červnu zúčastnila pracovní porady pracovníků
MěÚ Chotěboř k evidenci smluv. Z této porady jednoznačně vyplynula povinnost pro DSO
zveřejňovat smlouvy v registru smluv. S tím souvisí například zřízení datové schránky DSO.
Jsou zde ale výjimky z této povinnosti. V Metodickém návodu k aplikaci zákona o registru smluv
je uvedeno, že povinnost uveřejňování svých smluv v registru smluv budou mít jen takové
dobrovolné svazky obcí, v nichž budou mít většinu na hlasovacím právu statutárního orgánu
obce s rozšířenou působností, což v našem Svazku není. Dále je v metodickém návodu uvedeno,
že právo k zaslání smlouvy do registru smluv totiž svědčí oběma anebo všem stranám smlouvy,
je-li jich více. Smluvně se strany mohou dohodnout, že zaslání provede jedna z nich. Pošlou-li
smlouvu oba, nic se neděje, právní účinky nastanou k okamžiku uveřejnění první verze smlouvy.
Usnesení 18: Představenstvo bere na vědomí informace k povinnosti evidence smluv s tím, že
SVOP nemá zákonnou povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel: 0
5. Veřejné zakázky pro členské obce

Paní tajemnice informovala přítomné, že již proběhly dvě aktivity v oblasti přípravy VZ – pro
obec Jeřišno a pro obec Lány. Paní starostka z Jeřišna požadovala připravit pouze oslovovací
dopis. Pro obec Lány byla připravena kompletní dokumentace k VZ – dopis s výzvou a
zadávacími podmínkami, krycí list nabídky, čestná prohlášení členů výběrové komise o
nepodjatosti.
Na základě dotazu pana starosty Kohouta z Krucemburku by bylo dobré stanovit, jakým
způsobem bude ošetřen vztah mezi obcí, která bude mít zájem připravit a zrealizovat VZ a
Svazkem obcí Podoubraví.
Pan předseda zadal úkol pro pracovníky CSS zjistit, jak toto řeší v CSS v Pacově a navrhnul
připravit návrh dokumentu, který by mohl upravovat vztah mezi zadavatelem VZ a
zpracovatelem zadávací dokumentace a souvisejících dokumentů.
6. Skládací mapka mikroregionu Podoubraví
Paní tajemnice informovala přítomné, že firma BEKRMAPY již dodala skládací mapku
mikroregionu Podoubraví v celkovém počtu 1 910 ks. Původní formát mapky měl být A3,
vzhledem k velikosti obsahu (texty o 28 obcích) bylo nutné velikost formátu změnit na A1. S tím
souvisí i zvýšení ceny. Mapka formátu A1 stojí 22,20 Kč bez DPH/ks. Vzhledem k tomu, že ke
změně došlo až v průběhu přípravy mapky, navrhuje firma BEKRMAPY cenu nižší – 18 Kč bez
DPH/ks. Pan předseda vyzval členy představenstva k tomu, aby se k dané situaci vyjádřili. Po
proběhlé diskuzi bylo navrženo toto usnesení.
Usnesení 19: Představenstvo bere na vědomí změnu formátu skládací mapky a schvaluje výše
uvedenou cenu za skládací mapku mikroregionu Podoubraví ve formátu A1.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel: 0
7. Různé
Pan předseda oznámil přítomným, že dnem 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 14/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony. Uvedl, že z MSP ČR přišel na obce dopis z odboru střetu zájmů Ministerstva
spravedlnosti ČR, který přináší informace vztahující se ke vzniku Centrálního registru oznámení

a s tím souvisejících povinností a informuje o změně způsobu přihlašování podpůrných orgánů
do Centrálního registru střetu zájmů.
V CSS byl dopis prostudován a na MSP ČR byl zaslán dotaz, zda je možné přihlásit veřejné
funkcionáře všech našich členských obcí najednou v rámci formuláře pro hromadné přihlášení.
Svazek obcí Podoubraví by byl podpůrný zapisující orgán a poté by vygeneroval všem
zapisovaným osobám jejich přístupové údaje. Pokud to možné nebude, musí každá jednotlivá
obec údaje zadat za své funkcionáře sama a přihlásí se prostřednictvím údajů, které má pro
vstup do CzechPOINTu.
Pan předseda navrhnul počkat na odpověď z MSP ČR a pokud by nebylo možné hromadné
přihlášení, budou pracovníci CSS členským obcím maximálně nápomocní při zadávání údajů za
veřejné funkcionáře.
Dále tajemnice uvedla, že byl vyhodnocen grantový program FV „Venkovské prodejny 2017“.
V CSS bylo připraveno 6 žádostí o dotaci do tohoto GP, přičemž čtyři z nich byly úspěšné. Jeřišno
a Jitkov se s počtem bodů 10 nevešly do alokace výzvy. Pan starosta Uchytil k tomu uvedl, že
k dotační podpoře venkovských prodejen by mělo v budoucnu dojít také z centrální úrovně. Do
té doby plánuje kraj řešit podporu venkovských prodejen grantovým programem Fondu
Vysočiny „Venkovské prodejny 2017“.
Pan starosta Martinec informoval o nabídce SFŽP uspořádat v obcích seminář k programu Nová
zelená úsporám, ke kotlíkovým dotacím či k novému programu Dešťovka. Pan předseda
navrhnul zjistit zájem u starostů jednotlivých obcí a podle toho postupovat dál.
8. Diskuze
Diskuzi vedli členové představenstva ke každému bodu programu.
9. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast na Představenstvu Svazku obcí Podoubraví.
Ověřil elektronicky: Ing. Zdeněk Janovský – místostarosta Chotěboře
Ověřil elektronicky: Jan Martinec – starosta Ždírce nad Doubravou
V Chotěboři 30. 08. 2017
Zapsal: Ing. Dita Benáková

