
 Z á p i s  
 

ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví , které se uskutečnilo dne 1. 2. 2022 od 

15:00 v DDM Junior Chotěboř. 

 

 

Přítomni:   Václav Venhauer  Libice nad Doubravou 

   Ing. Bohumír Nikl  Ždírec nad Doubravou 

   Ing. Karel Musílek  Maleč 

Dagmar Vaňková  Jeřišno 

Miloš Starý   Sobíňov 

Mgr. Bc. David Šafránek Chotěboř 

    

 Omluven:  Petr Bárta   Vepříkov 

 

 

 

     Program jednání:    
   1) Schválení programu 

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Žádost o finanční příspěvek na zřízení ordinace dentální hygieny 

4) Evropa 2050 – evropská výtvarná přehlídka 

5) Různé 

6) Diskuse 

7) Závěr 

 

  
1. Schválení programu 

Václav Venhauer zahájil jednání v 15:00 hod. a přítomné seznámil s navrženým 

programem. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Usnesení 1:  

Představenstvo schvaluje program zasedání Představenstva SVOP. 

 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

2. Ověřovatelé zápisu 

 Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírec nad Doubravou 

 Dagmar Vaňková – starostka Jeřišna 

 

Usnesení 2:  

Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

3. Žádost o finanční příspěvek na zřízení ordinace dentální hygieny 

Předseda informoval představenstvo, že dne 10. 1. 2022 obdržel Svazek obcí Podoubraví 

žádost o poskytnutí dotace na zřízení ordinace dentální hygieny v Chotěboři. Žádost 

předložila paní Bc. Pavlína Beranová. Pan předseda požádal přítomné o vyjádření k této 



žádosti. Dále zmínil, že kancelář SVOP prověřovala i dotační možnosti na podporu 

zřízení této ordinace na kraji a uvedl, že ordinace dentální hygieny finančně podporovány 

nejsou a nebudou.  Na toto téma proběhla rozsáhlá diskuse. Představenstvo se 

jednomyslně shodlo na tom, že zřízení ordinace dentální hygieny v Chotěboři finančně 

nepodpoří.  

 

       Usnesení 3:  

Představenstvo neschvaluje žádost paní Bc. Pavlíny Beranové na poskytnutí dotace na 

zřízení ordinace dentální hygieny v Chotěboři.  

 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 4. Evropa 2050 – evropská výtvarná přehlídka  

 

Předseda uvedl, že se svazek přihlásil do projektu: „Evropa, ve které chci žít. Evropa 

2050“, který je určený pro žáky ZŠ a dále studenty středních a vysokých škol z ČR i ze 

zahraničí. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostor pro otevřený dialog s mladou 

generací a umožnit společné zamyšlení nad tématy, která jsou klíčová pro udržitelný 

rozvoj v Evropské unii. Mladí „umělci“ a zejména tvůrčí týmy ve školách, či v rámci 

mezinárodních propojení škol, budou mít touto cestou možnost společně ztvárnit 

představy o Evropě v roce 2050. Představenstvo schvaluje oslovení škol v mikroregionu 

Podoubraví a zapojení do této evropské přehlídky.  
 

Usnesení 4:  

Představenstvo schvaluje zapojení do projektu „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“ a 

pověřuje kancelář svazku k zajištění všeho potřebného a oslovení škol v mikroregionu 

Podoubraví ohledně zapojení do této evropské přehlídky. 

 

 Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

5. Různé 

 

6. Diskuse 

 

 7. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast na Představenstvu SVOP.  

 

 Ověřil: Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírce nad Doubravou 

 

 Ověřil: Dagmar Vaňková – starostka Jeřišna 

 

 V Chotěboři 1. 2. 2022 

 Zapsal: Soňa Zvolánková, DiS. 


