Zápis
ze zasedání představenstva Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 17. 10. 2019 od
9:00 v kanceláři místostarosty města Chotěboř.
Přítomni:

Václav Venhauer
Ing. Bohumír Nikl
Miloš Starý
Petr Bárta
Ing. Dita Benáková
Ing. Karel Musílek
Mgr. Bc. David Šafránek

Libice nad Doubravou
Ždírec nad Doubravou
Sobíňov
Vepříkov
tajemnice
Maleč
Chotěboř

Omluveni:

Dagmar Vaňková

Jeřišno

Program jednání:
1) Schválení programu
2) Ověřovatelé zápisu
3) Svazek obcí Podoubraví - zkvalitnění systému nakládání s odpady
4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtů členských obcí Svazku obcí Podoubraví
na opravu rentgenového přístroje na RTG pracovišti Jiráskova 669, 583 01 Chotěboř
5) Školení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zaměření na dobrovolné svazky obcí
(DSO)
6) Různé
7) Diskuse
8) Závěr
1) Schválení programu
Václav Venhauer zahájil jednání v 9:00 hod. a přítomné seznámil s navrženým programem.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení 25: Představenstvo schvaluje program zasedání představenstva SVOP.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

2) Ověřovatelé zápisu
Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírce nad Doubravou
Ing. Karel Musílek – starosta Malče
Usnesení 26: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

3) Svazek obcí Podoubraví - zkvalitnění systému nakládání s odpady
Předseda seznámil přítomné s tím, že v pátek 11. 10. 2019 v 9.00 hodin proběhlo v kanceláři
SVOP výběrové řízení s názvem „Svazek obcí Podoubraví - zkvalitnění systému nakládání s

odpady“ na pořízení nádob a kontejnerů na využitelné složky komunálního odpadu pro členské
obce Svazku obcí Podoubraví.
Členy komise byli Ing. Martin Čada, Ing. Dita Benáková, Gabriela Čapková. Do výběrového
řízení se přihlásili tři uchazeči - firmy ELKOPLAST CZ, s. r. o., Komunální technika s. r. o. a
MEVA-TEC s. r. o.
Usnesení 27: Představenstvo bere na vědomí cenové nabídky na akci „Svazek obcí Podoubraví zkvalitnění systému nakládání s odpady“. Představenstvo schvaluje zadání uchazeči Komunální
technika s. r. o., Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČO: 26684055
a zároveň ukládá Ditě Benákové zajistit podepsání kupní smlouvy v předložené znění.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtů členských obcí Svazku obcí
Podoubraví na opravu rentgenového přístroje na RTG pracovišti Jiráskova 669, 583 01
Chotěboř
Pan Venhauer podal informaci k žádosti MUDr. Janky Zvancigerové, jednatelky společnosti
MedicalRay s. r. o., o finanční příspěvek na opravu rentgenového přístroje na RTG pracovišti
v Chotěboři. Žádost obdržel SVOP dne 4. 10. 2019 a paní doktorka v ní uvedla argumenty, proč
potřebuje finanční příspěvek a urychlenou pomoc od Svazku obcí Podoubraví. Vzhledem k
výpadku provozu RTG pracoviště v Chotěboři jsou všichni pacienti nuceni dojíždět t. č. do
Havlíčkova Brodu a pro zachování této základní zdravotní služby je nezbytné zprovoznit RTG
co nejrychleji.
Cena za odstranění závady na rentgenovém přístroji a jeho zprovoznění je dle cenové nabídky
617 100,- Kč s DPH, paní doktorka žádá o 50%, což je 308 550,- Kč. Požadovaná částka 308
550,- byla rozpočítána podle počtu obyvatel mezi obce dle tabulky, která je přiložená k zápisu z
představenstva. Příspěvek by se týkal i obcí, které nejsou členy SVOP, ale jsou v území ORP
Chotěboř (Čachotín, Jilem, Sedletín). Částka na obyvatele je 13,50 Kč.
Příspěvek bude řešen darovací smlouvou mezi konkrétní obcí a Svazkem obcí Podoubraví (poté,
co si obce na svých zastupitelstvech příspěvek schválí) a následně darovací smlouvou s paní
doktorkou. U obou smluv je specifikovaný účel, na který je dar vázán, a výslovně uvedena
možnost odstoupení od smlouvy v případě, že tento dar nebude využit na účel uvedený ve
smlouvě.
Pan Venhauer dále sdělil, že proběhla schůzka s paní doktorkou a pracovníci kanceláře SVOP
zajistili další informace a argumenty, které byly zástupcům členských obcí rozeslány.
Usnesení 28: Představenstvo svazku doporučuje valné hromadě schválit poskytnutí finančního
příspěvku na opravu rentgenového přístroje na RTG pracovišti Jiráskova 669, 583 01 Chotěboř.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

5) Školení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zaměření na dobrovolné svazky obcí
(DSO)
Předseda informoval, že dne 16. 5. 2019 vešla v platnost novela č. 126/2019 Sb., zákon, kterým
se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
Jednou ze zásadních změn, které novela přináší dle § 9a Působnost dobrovolných svazků obcí
odst. (3) je, že „Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle

tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření jimi
zřízených příspěvkových organizací. Současně zajistí prověření přiměřenosti a účinnosti tohoto
systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.“
Jelikož novela bude účinná již od začátku roku 2020, potřebujeme se na její dopad připravit.
Bylo by dobré, aby se tohoto školení účastnila účetní Svazku obcí Podoubraví, paní Petra
Uchytilová. Celková cena za účast na konferenci činí 1 900,- Kč a proběhne v termínu 27. 11.
2019 nebo 4. 12. 2019 v Brně, Londýnské náměstí 853/1.
Usnesení 29: Představenstvo svazku schvaluje účast paní Petry Uchytilové, účetní Svazku obcí
Podoubraví, na školení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zaměření na dobrovolné
svazky obcí (DSO).

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

6) Různé
V rámci tohoto bodu nebylo řešeno žádné téma.

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 Ždírce nad Doubravou
Ověřil elektronicky: Ing. Karel Musílek - starosta Malče
V Chotěboři 17. 10. 2019

Zapsal: Ing. Dita Benáková

