Zápis
ze zasedání představenstva Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 10. 2. 2021 od
10:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Chotěboř.
Přítomni:

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

Libice nad Doubravou
Ždírec nad Doubravou
Jeřišno
Sobíňov
Chotěboř
Maleč
tajemnice

Omluveni:

Petr Bárta

Vepříkov

Program setkání:
1) Schválení programu
2) Ověřovatelé zápisu
3) Cenová nabídka na systém chytré evidence odpadů firmy INISOFT
4) Cenová nabídka na aktualizaci digitálních povodňových plánů obcí SVOP
5) Úhrada kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou pro
obce SVOP
6) Výběrové řízení „Svazek obcí Podoubraví – předcházení vzniku odpadů“
7) Pracovní smlouvy pracovníků CSS
8) Vyhodnocení soutěží v rámci oslav 20. výročí založení SVOP
jmenování komise pro hodnocení – Dita Benáková, Gabriela Čapková, Soňa Zvolánková,
Martina Hospodková, Michaela Krovová (Město Chotěboř), Jana Kudrhaltová (Havlíčkobrodský
deník)
9) Ceníky za poskytování služeb CSS – příprava a administrace žádostí o dotace, příprava o
organizace VZ
10) Různé
a) pracovníci z členských obcí pro zajištění příprav a organizace oslavy 20. výročí založení
SVOP
b) příspěvek členských obcí na oslavy 20. výročí založení SVOP
c) FV – program Venkovské prodejny
d) nová zákonná povinnost od 1.1.2021 – odpovědné zadávání VZ
11) Diskuse
12) 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 30: 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 Jeřišno
Usnesení 31: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

3) Cenová nabídka na systém chytré evidence odpadů firmy INISOFT
Předseda podal informace k systému svozu a evidenci odpadového hospodářství. Zmínil, že od
firmy JRK přišla podrobná cenová nabídka, firma INISOFT měla cenovou nabídku
nepřehlednou, neúplnou, nevíme, za co bychom konkrétně zaplatili. Navrhl ještě jednou poslat
podrobnější poptávku na obě firmy INISOFT a JRK. Dále navrhl domluvit schůzku se zástupci
firmy AVE CZ, se kterými bychom projednali technické požadavky a podmínky na zavedení
systému chytré evidence odpadů a zavedení čipů na nádoby. Kancelář SVOP zajistí termín a
informuje starosty.
4) Cenová nabídka na aktualizaci digitálních povodňových plánů obcí SVOP
Předseda informoval o cenové nabídce na aktualizaci digitálních povodňových plánů obcí SVOP
a navrhl domluvit schůzku s obcemi, aby vyjádřily svůj názor k podmínkám. Zároveň SVOP
požádá o novou cenovou nabídku, která se zaktualizuje za všechny obce, kterých se to týká.
5) Úhrada kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní
dopravou pro obce SVOP
Předseda informoval o situaci jednání s Krajem Vysočina.
6) Výběrové řízení „Svazek obcí Podoubraví – předcházení vzniku odpadů“
Předseda seznámil přítomné s tím, že byla vyhodnocena veřejná zakázka s názvem „Svazek obcí
Podoubraví – předcházení vzniku odpadů“.
Lhůta pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení skončila dne 15. 1. 2021 v 10:00 hodin.
Byly podány 3 nabídky:
Komunální technika, s.r.o., Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
IČO: 26684055
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO: 25347942
MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 62742051.
Vybraným dodavatelem je Komunální technika, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou.
Smlouva s dodavatelem kompostérů by měla být uzavřena do konce února 2021. Dodání
kompostérů do obcí se předpokládá v měsíci květnu – červnu 2021. Spolufinancování projektu
ze strany obcí se bude řešit formou mimořádného členského příspěvku. Celková faktura se pak
pošle před proplacením ke schválení na OPŽP; k proplacení dotace dojde tak, aby se stihla doba
splatnosti faktury. Předání kompostérů obcím od SVOP bude řešeno smlouvou o výpůjčce. Po
uplynutí doby udržitelnosti – nádoby přejdou bezúplatně do majetku obcí.
Výběr dodavatele štěpkovačů bude proveden přímým nákupem. Z důvodu, že dle pravidel
dotace, zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne částky 500 000,- bez DPH se v OPŽP
řeší tzv. přímým nákupem (dle dokumentu Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP).

Usnesení 32: Představenstvo bere na vědomí cenové nabídky na akci „Svazek obcí Podoubraví –
předcházení vzniku odpadů“. Představenstvo schvaluje zadání uchazeči Komunální technika s. r.
o., Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČO: 26684055 a zároveň
ukládá Ditě Benákové zajistit podepsání kupní smlouvy v předložené znění.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

7) Pracovní smlouvy pracovníků CSS
Paní Benáková objasnila situaci ohledně pracovních smluv zaměstnanců CSS. Zmínila projekt
OLEK, do kterého bylo nakonec zapojeno jen 10 CSS z celé republiky a naše CSS do projektu
vybráno nebylo. Dále popsala financování kanceláře CSS po dobu udržitelnosti. Na toto téma
proběhla diskuse. Na VH, která proběhne 2. 3. 2021od 15:30 hodin v Jeřišně se musí
vydiskutovat výše členského příspěvku a další financování. Kancelář SVOP připraví podklady
pro jednání na VH. Dále představenstvo rozhodlo o uzavření pracovní smlouvy na dobu
neurčitou s paní Ing. Ditou Benákovou.
Usnesení 33: Představenstvo bere na vědomí financování kanceláře CSS a schvaluje uzavření
pracovní smlouvy na dobu neurčitou s paní Ing. Ditou Benákovou.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

8) Vyhodnocení soutěží v rámci oslav 20. výročí založení SVOP
Představenstvo jmenovalo komisi pro hodnocení soutěže „Podoubraví očima dětí“ a „Podoubraví
objektivem občanů Podoubraví“– Dita Benáková, Gabriela Čapková, Soňa Zvolánková, Martina
Hospodková, Michaela Krovová (Město Chotěboř), Jana Kudrhaltová (Havlíčkobrodský deník)
Usnesení 34: Představenstvo schvaluje komisi pro hodnocení soutěže „Podoubraví očima dětí“ a
„Podoubraví objektivem občanů Podoubraví“.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

9) Ceníky za poskytování služeb CSS – příprava a administrace žádostí o dotace, příprava
o organizace VZ
Paní Benáková představila ceník služeb CSS. Na toto téma proběhla diskuze.
Usnesení 35: Představenstvo doporučuje VH schválit nový ceník za poskytování služeb CSS –
příprava a administrace žádostí o dotace, příprava o organizace VZ.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

10) Různé
a) pracovníci z členských obcí pro zajištění příprav a organizace oslavy 20. výročí založení
SVOP
Pí. Benáková informovala o přípravách oslav 20. výročí vzniku založení SVOP.
Vyzvala zástupce obcí ke spolupráci. Pokud obce mají tu možnost, navrhnou regionálního
výrobce ze své obce, dojednají s ním účast na oslavách, kde bude propagovat své výrobky. Dále,
pokud obce mají nějakého organizačně schopného člověka, delegují ho, aby pomohl libickým s
organizací. V rámci oslav byly již v září vyhlášeny dvě soutěže - výtvarná pro děti ze škol a foto
soutěž pro širokou veřejnost. Výsledky soutěže budou požity na propagační materiály SVOP.
Vítězové budou vyhlášeni na dni oslav. Fotografická soutěž je již ukončená. Výtvarná soutěž –

z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a uzavření škol došlo k prodloužení termínu do 31.
5. 2021.
Usnesení 36: Představenstvo bere na vědomí přípravu a organizaci oslavy 20. výroční založení
SVOP.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

b) příspěvek členských obcí na oslavy 20. výročí založení SVOP
Pan Venhauer informoval, že se na VH připraví předpokládaný rozpočet akce a proberou se
možnosti financování této akce
c) FV – program Venkovské prodejny
Paní Benáková informovala, že pro letošní rok není vypsán program „Venkovské prodejny“
z Fondu Vysočiny. Pan Venhauer o tom na kraji již mluvil s panem hejtmanem a ten mu řekl, že
se vše bude odvíjet od daňových příjmů. Má se sejít komise pro venkov kde pan předseda požádá
o stanovisko, jestli to ještě nepřehodnotí, ale vše záleží na tom, zda budou finance.
d) nová zákonná povinnost od 1.1.2021 – odpovědné zadávání VZ
Projednána problematika zadávání veřejných zakázek v souladu s novými povinnostmi
odpovědného zadávání od 1.1.2021. Rozhodujícím kritériem zakázky již není pouze nejnižší
cena, ale také hledisko zahrnutí alespoň jedné ze tří následujících oblastí: sociální zodpovědnost,
environmentální zodpovědnost nebo inovace do zakázky, a to u libovolně velkého finančního
rozsahu zakázky, včetně těch nejmenších a neinvestičních! Pokud vypsaná zakázka alespoň
jedno z těchto kritérií nenaplňuje, je nutno dostatečně zdůvodnit. S jistotou lze očekávat, že toto
bude kontrolováno u všech dotačních titulů, kde špatně vypsaná zakázka může být důvodem
k vrácení dotace! Bohužel, u takto odpovědně zadávaných zakázek lze očekávat spíše vyšší cenu
a zároveň je zde riziko vyloučení některých uchazečů. Pro jiné uchazeče to naopak může být
příležitost.
11) Diskuse
12) Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast na představenstvu SVOP.
Ověřil elektronicky: Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírec nad Doubravou
Ověřil elektronicky: Dagmar Vaňková - starostka Jeřišna
V Chotěboři 10. 2. 2021

Zapsal: Soňa Zvolánková, DiS.

