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 Z á p i s  
 

ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví , které se uskutečnilo dne 12 . 12. 2018               

od 13:00 v kanceláři místostarosty města Chotěboř. 

 

 

Přítomni:   Václav Venhauer  Libice nad Doubravou 

   Ing. Bohumír Nikl  Ždírec nad Doubravou 

   Ing. Karel Musílek  Maleč 

Mgr. Bc. David Šafránek Chotěboř 

Dagmar Vaňková  Jeřišno 

Miloš Starý   Sobíňov 

 

    

 

Zapisovatel: Ing. Dita Benáková  tajemník SVOP 

 

 

     Program jednání:    

1) Schválení programu 

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Pravidla pro poskytování příspěvků 

4) Cenová nabídka Energetické agentury Vysočiny na přípravu žádosti o 

dotaci, přípravu a organizaci VZ a manažerské řízení projektu „Pořízení 

nádob na třídění odpadů pro obce Svazku obcí Podoubraví“ 

5) Různé 

6) Diskuse 

7) Závěr 
  

1. Schválení programu 

Václav Venhauer zahájil jednání v 13:00 hod. a přítomné seznámil s navrženým 

programem. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Usnesení 33: 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 34: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

3. Pravidla pro poskytování příspěvků 

 

Předseda SVOP představil členům představenstva pravidla pro poskytování příspěvků. O 

jednotlivých bodech navržených pravidel bylo diskutováno. Na základě připomínek 



2 

 

jednotlivých členů Představenstva SVOP bylo dohodnuto, že tajemnice tyto zapracuje, 

pošle ke kontrole JUDr. Málkovi a k závěrečnému ověření členům Představenstva SVOP.  

 

 

       4. Cenová nabídka Energetické agentury Vysočiny na přípravu žádosti o dotaci, 

přípravu a organizaci VZ a manažerské řízení projektu „Pořízení nádob na třídění odpadů 

pro obce Svazku obcí Podoubraví“ 

Předseda SVOP představil členům představenstva jednotlivé položky cenové nabídky 

Energetické agentury Vysočiny na společný projekt SVOP „Pořízení nádob na třídění odpadů 

pro obce Svazku obcí Podoubraví“.   

Cena je stanovena za přípravu žádosti o dotaci, přípravu a organizaci VZ a manažerské řízení 

projektu.  

Bylo diskutováno o způsobu finanční spoluúčasti obcí zapojených do tohoto projektu, což bude 

podrobněji řešeno na VH, kde budou přítomni zástupci obcí zapojených do této akce. 

 

       

5. Různé 

a) Zvýšení mzdy účetní  

Předseda přednesl požadavek účetní na zvýšení mzdy za vykonávání agendy účetnictví SVOP. 

Členové Představenstva SVOP se shodli na tom, že by město Chotěboř, které zajišťuje pro 

SVOP tuto službu na základě smlouvy, mělo vznést písemný požadavek. Žádost by měla 

obsahovat odůvodnění a přehled činností – jednotlivých účetních úkonů, ze kterého bude patrné, 

jak vzrostlo navýšení agendy. 

 

b) Odměny zaměstnanců SVOP 

Předseda předložil členům Představenstva SVOP návrh na výši odměn pro zaměstnance CSS a 

pro účetní a mzdovou účetní a bylo přijato následující usnesení. 

 

Usnesení 35: Představenstvo schvaluje odměny za práci pro výše uvedené pracovníky dle 

předloženého návrhu. 

 

Pro: 6   Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

6. Diskuse 

 Diskuse byla vedena u každého bodu zvlášť. 

 

      7. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast na Představenstvu SVOP.  

 

Elektronicky ověřil: Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírce nad Doubravou 

 

Elektronicky ověřila: Dagmar Vaňková – starostka Jeřišna 

 

 

V Chotěboři 12. 12. 2018 

 

Zapsal: Ing. Dita Benáková 


