Zápis
ze zasedání představenstva Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 10. 2. 2020 od
13:00 v kanceláři pana místostarosty, MěÚ Chotěboř.
Přítomni:

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

Libice nad Doubravou
Sobíňov
Vepříkov
Ždírec nad Doubravou
Maleč
Chotěboř
tajemnice

Omluveni:

Dagmar Vaňková

Jeřišno

Program jednání:
1) Schválení programu
2) Ověřovatelé zápisu
3) Organizace předání finančního daru MUDr. Zvancigerové
4) Nový systém „čipování“ v odpadovém hospodářství
5) Využití dotačního titulu MMR Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obce
6) Projekt „Tvorba strategických dokumentů pro členské obce Svazku obcí Podoubraví
7) Různé
8) Diskuse
9) Závěr
1) Schválení programu
Václav Venhauer zahájil jednání ve 13:00 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
Ing. Karel Musílek – starosta Maleč
Usnesení 2: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
3) Organizace předání finančního daru MUDr. Zvancigerové
Předseda předložil členům představenstva návrh na organizaci předání finančního daru MUDr.
Zvancigerové. Následně otevřel diskusi k celému bodu. Bylo navrženo, že se s paní doktorkou
uzavře darovací smlouva a finanční příspěvek bude odeslán. Následné předání symbolického
šeku se uskuteční v rámci prvního bodu programu na valné hromadě, která proběhne v březnu.

Usnesení 3: Představenstvo schvaluje podpis darovací smlouvy, odeslání finančního příspěvku a
termín a průběh předání symbolického dárkového šeku MUDr. Zvancigerové.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
4) Nový systém „čipování“ v odpadovém hospodářství
Předseda sdělil členům, že jsme oslovili paní Zeroníkovou z firmy AVE, aby nám připravila
informace k novému systému v odpadovém hospodářství a domluvila návštěvu ve Frýdlantu nad
Oslavicí, kde tento systém již využívají. Paní Zeroníková se dnešního představenstva z časových
důvodu nemohla zúčastnit, schůzka je tedy naplánována na představenstvo příští.
Pan Nikl zmínil informace z EKO-KOMu ohledně situace na trhu s papírem a pošle informace,
ze kterých SVOP zpracuje podklady a rozešle po obcích.
Benáková zmínila komunikaci s paní Úšelovou z EKO-KOMu.
Usnesení 4: Představenstvo bere na vědomí informace k odpadovému hospodářství.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
5) Využití dotačního titulu MMR Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji
obce
Paní Benáková seznámila členy s podmínkami a financováním titulu z MMR Podpora venkovské
pospolistosti a spolupráce na rozvoji obce. Představenstvo se shodlo na tom, že SVOP shromáždí
podněty od jednotlivých starostů a připraví podklady k podání žádosti v roce 2021.
Usnesení 5: Představenstvo bere na vědomí využití dotačního titulu z MMR Podpora venkovské
pospolitosti a spolupráce na rozvoji obce.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
6) Projekt „Tvorba strategických dokumentů pro členské obce Svazku obcí Podoubraví“
Předseda informoval, že společná žádost o dotaci na tvorbu strategických dokumentů obcí byla
již vyhodnocena a žádost o podporu nebyla Výběrovou komisí k financování doporučena. Zmínil
důvody nedoporučení a možnosti odeslání žádosti o přezkum.
Usnesení 6: Představenstvo bere na vědomí neschválení žádosti o dotaci na tvorbu strategických
dokumentů obcí a schvaluje odeslání žádosti o přezkum.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
5) Různé
a) Změna jízdních řádů
Předseda informoval o problémech, které vznikly se změnou jízdních řádů. Následně otevřel
diskusi k celému bodu. Bylo navrženo, že každá obec bude problémy s jízdními řády řešit
individuálně, SVOP nebude podnikat společné kroky.
Usnesení 7: Představenstvo schvaluje, že nebude podnikat kroky, které se týkají problémů se
změnou jízdních řádů.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
b) Obnovení spoje na trase Polička – Praha
Pan Venhauer popsal stávající situaci k obnově přímého autobusového spoje z Poličky do Prahy.
který byl v plném rozsahu zrušen. Následně otevřel diskusi k celému bodu.
Závěrem bylo řečeno, že SVOP již nebude podnikat žádné další kroky k obnově spoje Polička –
Praha.
Usnesení 8: Představenstvo schvaluje, že nebude podnikat žádné další kroky k obnově spoje
Polička – Praha.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

c) Protipovodňová opatření
Pan Venhauer sdělil, že na celý varovný a informační systém vypršela záruční doba a bude
končit udržitelnost dotačního projektu. Firma Moppos Comunication nabídla možnost uzavření
servisní smlouvy za celý Svazek obcí Podoubraví nebo uzavření servisních smluv s jednotlivými
obcemi, pokud budou majetky převedeny ze Svazku na obce. Následně otevřel diskusi k celému
bodu. Bylo rozhodnuto, že majetek bude převeden na jednotlivé obce, poté firma osloví
s nabídkou příslušné starosty.
Usnesení 9: Představenstvo schvaluje, po ukončení doby udržitelnosti, převedení majetku celého
varovného a informačního systému ze Svazku na jednotlivé obce.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 0
6) Diskuse
Diskusi vedli členové představenstva ke každému bodu zvlášť.
7) Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast na představenstvu SVOP.
Ověřil elektronicky: Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírec nad Doubravou
Ověřil elektronicky: Ing. Karel Musílek - starosta Maleč
V Chotěboři 10. 2. 2020

Zapsal: Soňa Zvolánková, DiS.

