
 Z á p i s  
 

ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví , které se uskutečnilo dne 16 . 11. 2021 od 

10:00 v malé zasedací místnosti MěÚ Chotěboř. 

 

 

Přítomni:   Václav Venhauer  Libice nad Doubravou 

   Ing. Bohumír Nikl  Ždírec nad Doubravou 

   Ing. Karel Musílek  Maleč 

Dagmar Vaňková  Jeřišno 

Miloš Starý   Sobíňov 

Petr Bárta   Vepříkov 

    

 Omluven:  Mgr. Bc. David Šafránek Chotěboř 

 

 

     Program jednání:    

   1) Schválení programu 

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Návrh rozpočtu SVOP pro rok 2022 

4) Návrh střednědobého výhledu SVOP 2023 - 2024 

5) Plán inventur 2021 

6) Veřejná sbírka a transparentní účet svazku na pomoc lidem na Moravě 

7) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví 

8) Různé 

9) Diskuse 

10) 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 19:  

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 20:  

Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

3. Návrh rozpočtu SVOP pro rok 2022 



Předseda SVOP představil členům představenstva návrh rozpočtu Svazku obcí 

Podoubraví pro rok 2022, vysvětlil jednotlivé položky a otevřel diskuzi k celému bodu. 

Následně bylo navrženo a schváleno usnesení. 

 

       Usnesení 21:  

Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit rozpočet Svazku obcí Podoubraví pro 

rok 2022. 

 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

4. Návrh střednědobého výhledu SVOP 2023 – 2024 

Předseda SVOP představil členům představenstva návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

na období 2023 - 2024, vysvětlil jednotlivé položky a otevřel diskusi k celému bodu. 

Následně bylo navrženo a schváleno usnesení. 

 

       Usnesení 22:  

Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu na období 2023 - 2024. 

 

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

5. Plán inventur 2021 

Předseda Venhauer předložil členům představenstva Plán inventur 2021. Platnost Plánu 

inventur je od 1. 12. 2021 do 31. 1. 2022. Předseda SVOP navrhl na předsedu 

Inventarizační komise pana Václava Jarolíma, starostu městyse Uhelná Příbram, na členy 

Inventarizační komise paní Dagmar Vaňkovou, starostku obce Jeřišno a paní Ing. Ditu 

Benákovou, tajemnici CSS. Kandidáti navrženou kandidaturu přijali. Žádné stanovisko 

nebylo sděleno. Jiný návrh nebyl přijat. Následně předseda vyzval přítomné k diskuzi a 

bylo navrženo a schváleno usnesení. 

  

Usnesení 23:  

Představenstvo schvaluje Plán inventur 2021 Svazku obcí Podoubraví a schvaluje 

předsedu a členy Inventarizační komise. 

 

    Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

6. Veřejná sbírka a transparentní účet svazku na pomoc lidem na Moravě 

Předseda informoval o tom, že shromážděná peněžní částka bude rozdělena na tři části. 

Peněžní prostředky budou poskytnuty obci Mikulčice, obci Hrušky a obci Lužice 

Kancelář SVOP objednala u firmy Pross plakety, které zástupci Podoubraví obcím 

osobně předají.  
 

Usnesení 24:  

Představenstvo schvaluje rozdělení peněžní částky z veřejné sbírky svazku na pomoc 

lidem na Moravě. Peněžní prostředky budou poskytnuty obci Mikulčice, obci Hrušky a 

obci Lužice. 

 

    Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

 



7. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví 

Předseda informoval o zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí 

Podoubraví. Nebyly zjištěny žádné vady a nedostatky.  

 

Usnesení 25:  

Představenstvo bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí 

Podoubraví.  

 

    Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

8. Různé 

 

a) Putovní výstava „PODOUBRAVÍ OČIMA DĚTÍ“  

Paní Benáková informovala o ukončení výstavy „PODOUBRAVÍ OČIMA DĚTÍ“, která 

probíhala od 20. října 2021 do 12. listopadu 2021 v galerii Doubravka ve Ždírci nad 

Doubravou. Výstava měla kladné ohlasy. Zároveň nabídla možnost zapůjčení materiálů a 

výkresu dalším obcím s tím, že pokud budou výstavu chtít uspořádat, bude nutné si ji 

naistalovat vlastními silami z důvodu časové vytíženosti zaměstnanců CSS. Pokud o 

uspořádání výstavy v jiných obcí SVOP nebude zájem, vrátí se již výkresy do škol, které 

se do projektu zapojily. Zároveň zmínila, že jsou ještě k dispozici kalendáře pro rok 

2022. Kdo by měl zájem, může si kalendáře od SVOP zakoupit za výrobní cenu. 

 
b) Projekt „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“  

Předseda a paní Benáková uvedli, že by se svazek mohl zapojit do projektu: „Evropa, ve 

které chci žít. Evropa 2050“, který je určený pro žáky ZŠ a dále studenty středních a 

vysokých škol z ČR i ze zahraničí. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostor pro 

otevřený dialog s mladou generací a umožnit společné zamyšlení nad tématy, která jsou 

klíčová pro udržitelný rozvoj v Evropské unii. Mladí „umělci“ a zejména tvůrčí týmy ve 

školách, či v rámci mezinárodních propojení škol, budou mít touto cestou možnost 

společně ztvárnit představy o Evropě v roce 2050. Představenstvo s návrhem souhlasí. 

Kancelář svazku zajistí vše potřebné a zkontaktuje školy v mikroregionu Podoubraví.  
 

Usnesení 26:  

Představenstvo schvaluje zapojení do projektu „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“ a 

pověřuje kancelář svazku k zajištění všeho potřebného. 

 

    Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0 

 
b) Odstoupení z funkce předsedy svazku 

Pan Venhauer uvedl, že z důvodu jeho velké časové vytíženosti, by rád odstoupil z 

funkce předsedy svazku. Na toto téma proběhla diskuse. Představenstvo se shodlo, aby ve 

funkci pokračoval do konce volebního období. Pan Venhauer toto nakonec přislíbil a ve 

své funkci předsedy svazku do komunálních voleb zůstane.  

 
Usnesení 27:  

Představenstvo bere na vědomí informaci o plánovaném odstoupení z funkce předsedy 

svazku pana Václava Venhauera.  

 

    Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0 

 



c) Stomatologická péče 

Pan Nikl zmínil obtížnou dostupnost stomatologické péče v mikroregionu. Uvedl, že 

žádal o pomoc poslance, senátory, na krajském úřadě, kontaktoval stomatologickou 

komoru, jednal s pojišťovnami, na fakultách, ale i tak se nedaří zubaře zajistit. Na toto 

téma proběhla diskuse. 

 

d) Odměny zaměstnancům 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 28:  

Představenstvo schvaluje odměny za práci pro výše uvedené pracovníky dle 

předloženého návrhu. 

     

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel: 0 

 
d) Návštěva zástupců obcí mikroregionu Hustopečsko 

Pan Nikl a Venhauer informovali, že náš mikroregion navštíví zástupci obcí 

mikroregionu Hustopečsko. V pátek jejich program zahrnuje i návštěvu Pilnova statku v 

Libici nad Doubravou. Kancelář svazku Podoubraví zde představí prezentaci s přehledem 

o naší činnosti a společné projekty.  

 
9. Diskuse 

 

Diskusi vedli členové Představenstva ke každému bodu zvlášť. 

 

10. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast na Představenstvu SVOP.  

 

Ověřil: Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírce nad Doubravou 

 

Ověřil: Dagmar Vaňková – starostka Jeřišna 

 

V Chotěboři 16. 11. 2021 

Zapsal: Soňa Zvolánková, DiS. 


