Zápis
ze zasedání představenstva Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 19. 5. 2021 od
13:00 na MěÚ v Chotěboři, velká zasedací místnost.
Přítomni:

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

Libice nad Doubravou
Ždírec nad Doubravou
Sobíňov
Chotěboř
Vepříkov
tajemnice

Omluveni:

Ing. Karel Musílek
Dagmar Vaňková

Maleč
Jeřišno

Hosté:

Dagmar Sobotková
Mgr. Otto Kohout
Ing. František Němec

Krucemburk
Krucemburk
Ždírec nad Doubravou

Program setkání:
1) Schválení programu
2) Ověřovatelé zápisu
3) Varianty budoucího fungování CSS
- financování od roku 2022
- počet zaměstnanců
4) Oslavy 20. výročí založení SVOP
- smlouvy s účinkujícími kapelami
- seznam pozvaných hostů
- medailonky o obcích
- vystoupení dětských kolektivů
5) Systém chytré evidence odpadů
6) Protipovodňové plány – financování datového úložiště – aktualizace
7) Schválení znění smlouvy o výpůjčce – kompostéry a štěpkovače
8) Schválení znění protokolu o výpůjčce mezi obcí a občanem
9) Změn pověřence pro ochranu osobních údajů
10) Různé
11) Závěr
1) Schválení programu
Václav Venhauer zahájil jednání v 13:00 hod. a přítomné seznámil s navrženým programem.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení 8: Představenstvo schvaluje program zasedání představenstva SVOP.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel: 0

2) Ověřovatelé zápisu
Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírec nad Doubravou
Miloš Starý – starosta Sobíňov
Usnesení 9: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel: 0

3) Varianty budoucího fungování CSS
- financování od roku 2022
- počet zaměstnanců
Paní Benáková objasnila situaci ohledně budoucího fungování CSS od roku 2022 a pracovních
smluv zaměstnanců CSS. Pan Šafránek představil variantu financování SVOP v rámci ORP
Chotěboř. Na toto téma proběhla diskuse. Na VH, která proběhne 22. 6. 2021 od 15:30 hodin ve
Ždírci n. D. se musí vydiskutovat výše členského příspěvku a další financování. Kancelář SVOP
připraví podklady pro jednání na VH (varianty financování a přehledy dotací a VZ za jednotlivé
obce).
Předseda SVOP představil členům představenstva způsob fungování a financování kanceláře
CSS bez dotace pro období červen - prosinec 2021 a otevřel diskusi k celému bodu. Následně
bylo navrženo a schváleno usnesení.
Usnesení 10: Představenstvo schvaluje způsob fungování a financování kanceláře CSS bez
dotace pro období červen - prosinec 2021.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel: 0

4) Oslavy 20. výročí založení SVOP
- smlouvy s účinkujícími kapelami
- seznam pozvaných hostů
- medailonky o obcích
- vystoupení dětských kolektivů
Pí. Benáková informovala o přípravách oslav 20. výročí vzniku založení SVOP a představila
smlouvy s účinkujícími. Byl domluven seznam hostů. Společně se starosty připraví SVOP
přehled starostů od roku 2001, kteří budou osobně na oslavy pozváni. Dále vyzvala zástupce
obcí ke spolupráci. Pokud obce mají tu možnost, navrhnou regionálního výrobce ze své obce,
dojednají s ním účast na oslavách, kde bude propagovat své výrobky. Dále, pokud obce mají
nějakého organizačně schopného člověka, delegují ho, aby pomohl libickým s organizací. V
rámci oslav byly již v září vyhlášeny dvě soutěže - výtvarná pro děti ze škol a foto soutěž pro
širokou veřejnost. Výsledky soutěže budou požity na propagační materiály SVOP. Vítězové
budou vyhlášeni na dni oslav. Fotografická soutěž je již ukončená. Výtvarná soutěž – z důvodu
nepříznivé epidemiologické situace a uzavření škol došlo k prodloužení termínu do 31. 5. 2021.
Usnesení 11: Představenstvo schvaluje smlouvy s účinkujícími na oslavách 20. výročí vzniku
založení SVOP a bere na vědomí seznam hostů.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel: 0

5) Systém chytré evidence odpadů
Předseda a paní Sobotková podali informace k systému svozu a evidenci odpadového
hospodářství. Navštívili sběrné dvory v Chrudimi, ve Štokách a v Havlíčkově Brodě.
Informovali o schůzce s AVE CZ, s JRK a INISOFT. Dodali nové cenové nabídky. AVE CZ na
dynamické vážení nechce přistoupit, až do nových vozů. Dobré by tedy bylo vyčkat. Navrhují
naplánovat další schůzku s AVE CZ a ujasnit si a domluvit se, co budou obce chtít a co bude
výhodné především pro malé obce. Zjistit, zda by byla možnost čerpat na tento projekt dotace.
6) Protipovodňové plány – financování datového úložiště – aktualizace
Předseda informoval o zaktualizované cenové nabídce na aktualizaci digitálních povodňových
plánů obcí SVOP. SVOP zjistí, zda je zákonem dáno, zda obce musejí mít na webových
stránkách odkaz na digitální povodňový plán nebo je to pouze dobrovolné a na každé obci, zda si
digitální plán pořídí a zda je dostačující papírová verze.
7) Schválení znění smlouvy o výpůjčce – kompostéry a štěpkovače
Předseda SVOP představil členům představenstva Smlouvu o výpůjčce mezi SVOP a obcí na
kompostéry a štěpkovače z projektu Svazek obcí Podoubraví – předcházení vzniku odpadů.
Usnesení 12: Představenstvo schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi SVOP a obcí, která se týká
projektu Svazek obcí Podoubraví – přecházení vzniku odpadů.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel: 0

8) Schválení znění protokolu o výpůjčce mezi obcí a občanem
Předseda SVOP představil členům představenstva Dohodu o poskytnutí kompostéru formou
výpůjčky mezi obcí a občanem na kompostéry z projektu Svazek obcí Podoubraví – předcházení
vzniku odpadů.
Usnesení 13: Představenstvo schvaluje Dohodu o poskytnutí kompostéru formou výpůjčky mezi
obcí a občanem na kompostéry z projektu Svazek obcí Podoubraví – předcházení vzniku odpadů.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel: 0

9) Změna pověřence pro ochranu osobních údajů
Z důvodu odchodu paní Hospodkové na mateřskou dovolenou dojde od 17. 6. 2021 ke změně
pověřence pro ochranu osobních údajů. Do konce roku 2021 zastoupí paní Hospodkovou na této
pozici paní Soňa Zvolánková.
Usnesení 14: Představenstvo schvaluje od 17. 6. 2021pracovní smlouvu na pozici pověřence pro
ochranu osobních údajů s paní Soňou Zvolánkovou.
11) Směrnice o finanční kontrole
Předseda SVOP představil členům představenstva Směrnici č. 1/2021, o zabezpečení zákona č.
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
Usnesení 15: Představenstvo schvaluje Směrnici č. 1/2021, o zabezpečení zákona č. 320/2001
Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel: 0

10) Různé
a) Poděkování
Pan předseda vyjádřil poděkování paní účetní Petře Uchytilové za vzornou práci pro SVOP.
11) Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast na představenstvu SVOP.
Ověřil elektronicky: Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírec nad Doubravou
Ověřil elektronicky: Miloš Starý – starosta Sobíňov
V Chotěboři 19. 5. 2021

Zapsal: Soňa Zvolánková, DiS.

