
 Z á p i s  

 
ze zasedání představenstva Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2020  

od 10:00 na MěÚ Chotěboř, kancelář místostarosty 

 

 

 Přítomni:   Václav Venhauer  Libice nad Doubravou 

    Miloš Starý   Sobíňov 

    Petr Bárta   Vepříkov 

    Dagmar Vaňková  Jeřišno 

   Ing. Bohumír Nikl  Ždírec nad Doubravou 

    Ing. Karel Musílek  Maleč 

  Mgr. Bc. David Šafránek Chotěboř 

  Ing. Dita Benáková  tajemnice 

 

Program jednání:    

1) Schválení programu 

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Odpadové hospodářství – systémy na čipy  

4) Oslavy 20. výročí vzniku Svazku obcí Podoubraví 

5) Kontrola plnění úkolů ze zápisu z předchozího představenstva 

6) Různé 

7) Diskuse 

8) Závěr 

  

1) Schválení programu 
Václav Venhauer zahájil jednání ve 10:00 hod. a přítomné seznámil s navrženým programem. 

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Usnesení 20: Představenstvo schvaluje program zasedání představenstva SVOP. 

Pro: 7   Proti: 0  Zdržel: 0 

 

2) Ověřovatelé zápisu 

Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírec nad Doubravou 

Dagmar Vaňková – starostka Jeřišno 

 

Usnesení 21: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu. 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

3) Odpadové hospodářství – systémy na čipy  

Předseda podal informace k novému systému v odpadovém hospodářství. Proběhlo jednání s p. 

Uhreckým (JRK Česká republika s.r.o.) a zástupci AVE. AVE nemá k navrženému řešení svozu 

odpadů se systémem na čipy připomínky. Potřebné zařízení  - osazení auta systémem si samo 
zafinancuje. Potřebuje ale upřesnit informace: kolik obcí bude mít zájem, kolik občanů, kolik 

očipovaných nádob. 

Městys Libice n./D a město Ždírec n./D. si nechaly zpracovat cenovou nabídku od f. JRK, která 

se skládá z ceny za svoz na základě přesného počtu nádob + cena za software. 

Na základě těchto informací bylo představenstvem navrženo, že nechají p. Uhreckým vypracovat 

cenové nabídky pro další typy obcí. Tyto nabídky budou prezentovány na VH SVOP a bude 

projednáno s ostatními členskými obcemi SVOP. Na základě jejich zájmu budou sebrány 

konkrétní údaje tak, aby mohlo jednání s AVE pokračovat. 



Pí. Benáková osloví p. Uhreckého, předá kontakty na zástupce obcí Jeřišno, Lány, Maleč, 

Sobíňov a Vepříkov, aby je oslovil za účelem zpracování typových nabídek. 

 

 

4) Oslavy 20. výročí vzniku Svazku obcí Podoubraví 

Paní Benáková informovala o probíhajících přípravách k oslavám 20. výročí vzniku Svazku obcí 

Podoubraví. Na tuto akci byla podána žádost do Fondu Vysočiny,  program Jednorázové akce 

2020. Celkové způsobilé výdaje 125.000 Kč, dotace 50.000 Kč. 

Představila návrh programu slavnostního dne. Oslavy proběhnou v termínu Podoubravského 

víceboje, což bude 4. 9. 2021 v Libici nad Doubravou, pořadatelské obci víceboje.  

CSS zajistí další cenové nabídky za zvučení ve spolupráci s pí. Vaňkovou. Podle nabídkových 

cen se objedná zvučení samostatně nebo jako součást hudebního vystoupení kapely Olympic 

revival. Dále budou poptány dechové kapely (návrh Sklenařinka, Šeucovská Muzika). Bude 

oslovena pí. Polívková B., zda by moderovala celé slavnostní odpoledne.  

Paní Benáková vyzvala představenstvo, aby v případě možností doporučilo možné aktéry, kteří 

by mohli program doplnit, zejména děti svým tanečním, pěveckým či jiným vystoupením.  

Bylo navrženo, aby zástupci obcí, doporučili ze svých řad organizačně schopné lidi, pokud 

takové mají, kteří by pomohli s organizací oslav v Libici nad Doubravou. 

 

 

5) Kontrola plnění úkolů ze zápisu z předchozího představenstva 

Na základě úkolu z předchozího Představenstva vystoupila pí. Benáková s informací, že na 

základě průzkumu ceny u různých poskytovatelů služby pověřence navrhuje ponechat cenu za 

poskytování služby pověřence GDPR ve stejné výši jako doposud. Rozešle nabídku na 

poskytování této služby všem členským obcím SVOP, ať zváží zda budou službu využívat od 

CSS či jiného subjektu. 

Představenstvo bere na vědomí plnění úkolů z předchozího představenstva.  

 

6) Různé 

 

 

7) Diskuse 

Diskusi vedli členové představenstva ke každému bodu zvlášť. 

 

8) 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. 9. 2020     Zapsala: Gabriela Čapková 

https://seucouskamuzika-hasicskakapela-w.webnode.cz/o-nas/

