
 Z á p i s  
 

ze zasedání představenstva Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 12. 4. 2022 od 

10:00 na MěÚ v Chotěboři, malá zasedací místnost. 

 

 

 Přítomni:   Václav Venhauer  Libice nad Doubravou 

   Ing. Bohumír Nikl  Ždírec nad Doubravou 

  Miloš Starý   Sobíňov      

    Petr Bárta   Vepříkov 

    Ing. Dita Benáková  tajemnice 

 

     Omluveni:   Dagmar Vaňková  Jeřišno 

    Mgr. Bc. David Šafránek Chotěboř 

   Ing. Karel Musílek  Maleč 

 

 

 

     Hosté:   Ing. František Němec  Ždírec nad Doubravou 

  Dagmar Sobotková  Krucemburk  

 

 

Program setkání: 

  

1) Schválení programu  

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Systém chytré evidence – nové informace z AVE 

4) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb za správní obvod obce s rozšířenou 

    působností Chotěboř na období 2022 – 2024 – 3. aktualizace 

5) EVROPA 2050 – evropská výtvarná přehlídka 

6) Daň z příjmů právnických osob, návrh nového systému fakturace za služby 

7) Různé  

8) Diskuse 

9) 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 5: Představenstvo schvaluje program zasedání představenstva SVOP. 

 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

2) Ověřovatelé zápisu 

Miloš Starý – starosta Sobíňov 

Petr Bárta – starosta Vepříkov 

 

 

Usnesení 6: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu. 



 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

3) Systém chytré evidence – nové informace z AVE 

Pan Němec a paní Sobotková podali informace k systému svozu a evidenci odpadového 

hospodářství. V plánu zapojit se do tohoto systému má 20 obcí, tomu odpovídající počet 

obyvatel je 11 310. Informovali o schůzce se zástupci firmy AVE CZ, se kterými byly 

projednány technické požadavky a podmínky na zavedení systému chytré evidence odpadů a 

zavedení čipů na nádoby. Zároveň představili aktualizovanou cenovou nabídku na identifikační 

systém od firmy AVE CZ. Uvedli, že by bylo vhodné, aby hardware byl řešen firmou AVE CZ. 

Software – tam si již můžeme vybírat. Firma AVE CZ je schopna v tuto chvíli dodat pouze jeden 

vůz s dynamickým vážením, vzhledem k vysokým finančním nárokům (cca 1 mil. Kč). Čtecí 

zařízení by mohlo být na 3 svozových vozidlech (cca 100 tis. Kč jedno vozidlo). Náklady by 

byly rozpočítány na obce, které se systému budou účastnit. Čipování nádob by dle paní 

Polcarové mohlo proběhnout firmou AVE CZ na podzim letošního roku. Dále pan Němec zmínil 

vysoký poplatek za online přístup k informacím pro jednu obec, ještě bude projednáno. Svoz lze 

řešit i bez online přístupu k datům a tedy bez poplatku za administrativní úkony (např. v malých 

obcích). Panel naplněnosti by byl vynechán, je to lidský faktor a ten je třeba omezit. Dále 

zmínili zkušenosti z okolních obcí (Trhová Kamenice – mají očipováno, čekají na auto, Luže – 

rok v provozu, spokojenost). Pan Venhauer by preferoval systém firmy JRK. SVOP osloví firmu 

JRK s kompletní cenovou nabídkou pro porovnání. Pan Němec a paní Sobotková by se přiklonili 

k systému AVE. Představenstvo se shodlo, že budou chtít online přístupy, čipování nádob od 

firmy. SVOP zkusí prověřit možnosti dotačních programů (SFŽP, OPŽP) na tento systém (nákup 

nádob, auto, dynamické vážení apod.). Pan Venhauer zmínil Svazek obcí Jilemnicko, který se 

zabývá svozem odpadů a požádal SVOP o zjištění a prověření dalších informací.  

 

Usnesení 7: Představenstvo bere na vědomí informace k systému svozu a evidenci odpadového 

hospodářství.  

 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

4) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb za správní obvod obce s rozšířenou 

působností Chotěboř na období 2022 – 2024 – 3. aktualizace 

 

Předseda Venhauer informoval o 3. aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

za správní obvod obce s rozšířenou působností Chotěboř na období 2022 – 2024, které bylo 

zpracováno dle Metodiky střednědobého plánování sociálních služeb v Kraji Vysočina. Na 

přípravě dokumentu se podíleli členové Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb 

na Chotěbořsku a další aktéři zabývající se touto problematikou. Členské obce SVOP se podílely 

na přípravě tohoto dokumentu formou dotazníkového šetření. Jednání představenstva se účastnila 

paní Ing. Bc. Ivana Mrtková, která přítomným zodpovídala dotazy k tomuto plánu. Uvedla, že je 

na 3 roky a každý rok se bude aktualizovat a projednávat. Pan Venhauer se dotázal, jak bude 

řešena dojezdová vzdálenost do obcí, které jsou nad 15 km od Chotěboře (Rušinov, Klokočov, 

Heřmanice). Paní Mrtková odpověděla, že toto intenzivně řeší Kraj Vysočina, o těchto místech 

ví a zjišťuje varianty, kdo by mohl tyto oblasti v rámci sociálních služeb zaštítit. Hledají se 

pečovatelské služby, které jsou poblíž těmto obcím i v okolním kraji. Pan Bárta zjistí na 

Krajském úřadě v Jihlavě v jaké fázi toto je. Dále pan Venhauer uvedl, že v dokumentu chybí 

návaznost na dotační tituly, chybí spolupráce s MAS Podhůří Železných hor, o.p.s., která by 

dotační tituly pro sociální služby či pro pečovatelskou službu mohla vyhlásit. Zmínil, že okolní 

MAS tyto dotační tituly mají a mají i podporu sociálních služeb ve své strategii zahrnutou (např. 



programy na hospicovou péči). Pan Venhauer uvedl, že Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb za správní obvod obce s rozšířenou působností Chotěboř na období 2022 – 2024 – 3. 

aktualizace není ucelený, dopracovaný, chybí návaznost na dotační tituly, spolupráce s MAS 

Podhůří Železných hor, a z tohoto důvodu nedoporučuje tento dokument VH schválit. Dále 

zmínil, že SVOP se snaží podporovat zdravotnické zařízení a bylo by dobré, aby i toto dokument 

obsahoval. Dále se dotázal paní Mrtkové, zda je možné dokument aktualizovat dřív. Paní 

Mrtková uvedla, že tyto dokumenty se dělají běžně na 6 let, tento je na 3 roky. V této fázi bude 

shromažďovat připomínky a za 3 roky se do strategie zapracují. V tuto chvíli to můžeme řešit 

tak, že se každý rok vypracuje přídavný dokument např. Akční plán, který bude tyto připomínky 

řešit. Pan Venhauer řekl, že se vše projedná na nejbližší VH. Paní Benáková uvedla, že o účast 

na VH projevily zájem pracovnice v sociálních službách, paní Mgr. Jitka Klepetková, vedoucí 

střediska Fokus Vysočina, pobočka Chotěboř a paní Mgr. Markéta Krejčíková, Dis., vedoucí 

Pečovatelské služby Chotěboř. Představenstvo jejich účast na VH podpořilo.  

 

Usnesení 8: Představenstvo bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb za 

správní obvod obce s rozšířenou působností Chotěboř na období 2022 – 2024 – 3. aktualizace. 

 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

5) EVROPA 2050 – evropská výtvarná přehlídka 

 

Paní Benáková informovala o projektu „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“. Oslovila školy 

v mikroregionu Podoubraví. Zmínila možnost uspořádat regionální výstavu, do konce dubna je 

potřeba konání výstavy zaregistrovat. Představenstvo podpořilo konání výstavy. SVOP prověří 

místo a datum konání na základě organizačních pokynů od pořadatele evropské výtvarné 

přehlídky.  

 

Usnesení 9: Představenstvo bere na vědomí informace k projektu „Evropa, ve které chci žít. 

Evropa 2050“ a souhlasí s uspořádáním regionální výstavy.  

 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

6) Daň z příjmů právnických osob, návrh nového systému fakturace za služby 

Pan Venhauer a paní Benáková zmínili potřebu projednat nový systém fakturace za naše služby. 

Dle jednání s paní účetní a zjišťování možností u jiných DSO vyplynulo, že bude vhodné řešit 

platbu za naše služby formou mimořádného členského příspěvku. Každý měsíc bude pro každou 

obec, která využívá naše služby, veden výkaz práce. Výkaz práce nám nejdříve starosta obce 

odsouhlasí, teprve poté bude předán paní účetní, která služby vyfakturuje formou mimořádného 

členského příspěvku. Představenstvo zmínilo, že na obcích budou muset být prováděny 

rozpočtové změny. Nový systém fakturace bude předložen na nejbližší VH, která se uskuteční na 

začátku června 2022. 

 

Usnesení 10: Představenstvo schvaluje nový systém fakturace za služby formou mimořádného 

členského příspěvku.  

 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

 

 



 

 

 

7) Různé  

a) Kontrolní komise 

Paní Benáková uvedla, že proběhla kontrolní komise, která upozorňovala na vysoký tarif za 

služby mobilního operátora pro telefonní číslo pověřence pro ochranu osobních údajů. Původní 

tarif byl změněn (vypršelo plnění původní smlouvy), v současné době je výše 297 Kč/měsíc. 

 

b) Zrušení linky Havlíčkův Brod – Pardubice 

Pan Venhauer a pan Němec zmínili jednání, které proběhlo ve čtvrtek 7. 4. 2022 na Krajském 

úřadě v Jihlavě s panem Hyským a panem Bartošem o dopravní obslužnosti našeho regionu. 

Zabývali se zejména autobusy, které jezdí na lince 6000660  Havlíčkův Brod - Chotěboř - Ždírec 

nad Doubravou - Trhová Kamenice - Chrudim - Pardubice (do 12. 12. 2021 ještě - Hradec 

Králové). Od pana Bartoše se dozvěděli, že Pardubický kraj již nemá zájem přispívat na provoz 

autobusové linky na území svého kraje, a proto Kraj Vysočina chce podporu této linky také 

ukončit, a tedy ji odsoudit k zániku.  Znamená to, že z našeho regionu se již nebude možné 

rychle a efektivně (bez přestupu) dostat do Chrudimi nebo do Pardubic. V letech 2023 - 24 sice 

lze očekávat modernizaci vlakových souprav na trase 238 HB - PU s přímými vlaky bez přestupu 

v Hlinku, a tedy urychlení dopravy, do té doby však bude doprava do Pardubic prakticky 

nedostupná a vyženeme cestující do osobních aut. 

V rámci těchto zjištěných informací požádali starostu města Hlinska a zastupitele Pardubického 

kraje, pana Miroslava Krčila o to, zda je možné se zasadit v Pardubickém kraji o podporu výše 

uvedené autobusové linky alespoň do doby, než bude provedena výměna vlakových souprav, a 

tím zachovat pro občany horního Podoubraví dostatečně atraktivní spoje pro dopravu do 

Pardubic. Uvedli, že pokud by Pardubický kraj toto podpořil, Kraj Vysočina by se k podpoře 

jistě také přidat. 

 

c) Odměny zaměstnancům SVOP  

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

bylo přijato následující usnesení.  

 

Usnesení 11: Představenstvo schvaluje odměny za práci pro pracovníky dle předloženého 

návrhu. 

 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

8) Diskuse 

 

 

9) Závěr  

Předseda poděkoval přítomným za účast na představenstvu SVOP.  

 

 

Ověřil: Miloš Starý – starosta Sobíňov 

Ověřil: Petr Bárta – starosta Vepříkov 

 

 

 

 

V Chotěboři 12. 4. 2022     Zapsal: Soňa Zvolánková, DiS. 


