
 Z á p i s  

 
ze zasedání představenstva Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 15. 6. 2020 od 

13:30 na MěÚ v Chotěboři, kancelář CSS č. dveří 321. 

 

 

 Přítomni:   Václav Venhauer  Libice nad Doubravou 

    Miloš Starý   Sobíňov 

    Dagmar Vaňková  Jeřišno 

   Ing. Bohumír Nikl  Ždírec nad Doubravou 

    Ing. Karel Musílek  Maleč 

  Mgr. Bc. David Šafránek Chotěboř 

  Ing. Dita Benáková  tajemnice 

 

    Omluven:  Petr Bárta   Vepříkov 

 

Program jednání:    

1) Schválení programu 

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Protipovodňová opatření – převod do vlastnictví obcí 

4) Odpadové hospodářství – systémy na čipy a QR kódy paní Zeroníková 

5) Kontrola plnění úkolů ze zápisu z předchozího představenstva 

6) Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

7) JRK – Bc. Jakub Uhrecký – prezentace na Valné hromadě o systému QR kódů 

8) Žádost o posunutí termínu pořádání Podoubravského víceboje 2020 

9) Různé 

10) Diskuse 

11) Závěr 

  

1) Schválení programu 
Václav Venhauer zahájil jednání ve 13:30 hod. a přítomné seznámil s navrženým programem. 

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Usnesení 14: 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 15: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu. 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

3) Protipovodňová opatření – převod do vlastnictví obcí 

Předseda informoval členy představenstva, že již vypršela záruční doba i udržitelnost dotačního 

projektu na varovný a informační systém ROR2. Na jednání představenstva, dne 10. 2. 2020, 

bylo usnesením č. 9 rozhodnuto, že majetek bude převeden na jednotlivé obce. Dále sdělil, že na 

základě výše uvedeného rozhodnutí byla připravena Darovací smlouva na převod majetku 

Varovného a informačního systému. Majetek na obce bude převeden po schválení Darovací 

smlouvy valnou hromadou. 



Usnesení 16: Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit Darovací smlouvu, která se 

týká převodu majetku celého Varovného a informačního systému ze Svazku na jednotlivé obce.  

Pro: 6             Proti: 0           Zdržel: 0 

 

4) Odpadové hospodářství – systémy na čipy a QR kódy paní Zeroníková 

Předseda sdělil, že paní Zeroníková z firmy AVE se ze zdravotních důvodů omluvila z účasti na 

představenstvu i valné hromadě. Podal informace k novému systému v odpadovém hospodářství. 

Pan Starý i pan Musílek systém vyvážení pomocí QR kódů, čipů podporují, aby obce měli 

přehled, jaké množství odpadů se z obce vyváží.  

 

5) Kontrola plnění úkolů ze zápisu z předchozího představenstva 

Představenstvo bere na vědomí plnění úkolů z předchozího představenstva.  

 

6) Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Předseda informoval o činnosti, náplni práce a nákladech na mzdu pověřence pro ochranu 

osobních údajů. Na toto téma proběhla diskuse. Kancelář CSS zajistí podklady pro další jednání 

ohledně činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

7) JRK – Bc. Jakub Uhrecký – prezentace na Valné hromadě o systému QR kódů 

Předseda informoval přítomné o nabídce prezentace zástupce firmy JRK na Valné hromadě, 

která se bude konat 23. 6. 2020. Prezentace se bude týkat systému QR kódů, čipů. 

 

Usnesení 17: Představenstvo schvaluje prezentaci zástupce firmy JRK na valné hromadě, která 

se bude týkat systému QR kódů, čipů. 

Pro: 6            Proti: 0           Zdržel: 0 

 

8) Žádost o posunutí termínu pořádání Podoubravského víceboje 2020 

Předseda sdělil, že obdržel žádost obce Rušinov o posunutí termínu pořádání Podoubravského 

víceboje 2020, který se měl uskutečnit 5. 9. 2020 v obci Rušinov. Obec Rušinov navrhuje, 

vzhledem k současné situaci, celou akci posunout na září 2021 nebo přenechat pořádání jiné 

obci, která se umístila v pořadníku za nimi. Kancelář CSS zjistí, zda by se pořádání 

Podoubravského víceboje v letošním roce ujala jiná obec. 

 

9) Různé 

 

a) Projekt OPŽP, výzva č. 104, „Svazek obcí Podoubraví – nakládání s odpady“ – Smlouva 

o výpůjčce 

Předseda informoval členy představenstva o společném projektu OPŽP. Nádoby byly koncem 

dubna dodány do všech obcí. V tomto týdnu bude uhrazena faktura firmě K-tech.  

Na základě výše uvedeného sdělil, že byla připravena Smlouva o výpůjčce mezi SVOP a 

obcemi.  

 

Usnesení 18: Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit Smlouvu o výpůjčce mezi 
SVOP a obcemi, která se týká projektu „Svazek obcí Podoubraví – nakládání s odpady.   

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

b) Projekt OPŽP, výzva č. 122 – společná žádost o dotaci na pořízení kompostérů a 

štěpkovačů 

Paní Benáková informovala přítomné zástupce o tom, že je vše připraveno pro podání žádosti o 

dotaci na pořízení kompostérů a štěpkovačů pro členské obce v rámci 122. výzvy Ministerstva 

životního prostředí. Příjem žádostí je do 30. 7. 2020. Výše podpory bude max. 85 % z celkových 

způsobilých výdajů. Dále sdělila, že náklady na přípravu projektu jsou uznatelným nákladem 



projektu. Nejnižší cenu předložila Energetická agentura Vysočiny, se kterou bychom na tomto 

projektu spolupracovali, a která nám zajistí veškerou administrativu podání společné žádosti. 

Služby se týkají zpracování a podání žádosti o dotaci včetně dalších souvisejících služeb, a to v 

rámci 122. Výzvy OPŽP, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 

Specifický cíl: 3.1 Prevence vzniku odpadů. Cena je stanovena za přípravu žádosti o dotaci, 

přípravu a organizaci VZ a manažerské řízení projektu. 

 

Paní Benáková popsala, že společná žádost by probíhala stejně jako při pořízení kontejnerů.  

V rámci realizace projektu by byla uzavřena smlouva o výpůjčce mezi svazkem a členskou obcí, 

obec poté uzavře smlouvu s konkrétní domácností.  

Spolufinancování projektu ze strany obcí se bude řešit formou mimořádného členského 

příspěvku až po výběrovém řízení na dodavatele, tedy až podle toho, jaké ceny skutečně 

vysoutěžíme. Celková faktura se 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 partnerskou smlouvou o výpůjčce. Po uplynutí doby udržitelnosti – kompostéry přejdou 

bezúplatně do majetku obcí. 

 

Usnesení 19: Představenstvo bere na vědomí cenovou nabídku firmy EAV Vysočina na přípravu 

žádosti o dotaci, přípravu a organizaci VZ a manažerské řízení projektu. Dále představenstvo 

bere na vědomí a schvaluje podání společné žádosti o dotaci v rámci 122. Výzvy OPŽP, Prioritní 

osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl: 3.1 Prevence 

vzniku odpadů, která se týká pořízení kompostérů a štěpkovačů do členských obcí. 

Pro: 6             Proti: 0           Zdržel: 0 

 

c) Předání symbolického dárkového šeku MUDr. Zvancigerové na opravu rentgenového 

přístroje 

Předseda informoval, že na valné hromadě 23. 6. 2020 dojde k předání symbolického dárkového 

šeku MUDr. Zvancigerové na opravu rentgenového přístroje. 

 

d) Smlouva VDV 

Předseda informoval o situaci a o uzavření smluv ohledně VDV.  

 

10) Diskuse 

Diskusi vedli členové představenstva ke každému bodu zvlášť. 

 

11) Závěr 

Předseda poděkoval přítomným za účast na představenstvu SVOP.  

 

 

Ověřil elektronicky: Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírec nad Doubravou 

Ověřil elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka Jeřišno 

 

 
V Chotěboři 15. 6. 2020     Zapsal: Soňa Zvolánková, DiS. 


