Zápis
ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 19. 9. 2019 od
10:00 v kanceláři místostarosty města Chotěboř.
Přítomni:

Omluveni:

Hosté:

Václav Venhauer
Ing. Bohumír Nikl
Miloš Starý
Petr Bárta
Ing. Dita Benáková
Ing. Karel Musílek
Dagmar Vaňková
Mgr. Bc. David Šafránek
Iva Zeroníková
Bc. Hana Polcarová

Libice nad Doubravou
Ždírec nad Doubravou
Sobíňov
Vepříkov
tajemnice
Maleč
Jeřišno
Chotěboř
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

Program jednání:
1) Schválení programu
2) Ověřovatelé zápisu
3) Jednání se zástupci AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. - požadavky ze strany obcí
4) Odpadové hospodářství - informace o jednání se zástupci Sdružení obcí mikroregionu
Hlinecko
5) Vypsání VZ „Svazek obcí Podoubraví - zkvalitnění systému nakládání s odpady“
6) Dodatek ke Smlouvě uzavřené mezi SVOP a členskými obcemi dne 18. 7. 2016
7) Různé
8) Diskuse
9) 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 21: Představenstvo schvaluje program zasedání Představenstva SVOP.
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel: 0

2) Ověřovatelé zápisu
Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírec nad Doubravou
Petr Bárta – starosta Vepříkov
Usnesení 22: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel: 0

3) Jednání se zástupci AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. - požadavky ze strany obcí
Předseda přivítal zástupce firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. paní Zeroníkovou a
paní Bc. Polcarovou. Paní Zeroníková objasnila situaci ohledně odpadového hospodářství a
zmínila určité povinnosti, které vejdou v platnost. Rády by také věděly, co bychom chtěli změnit
a v jakém stavu náš systém je. Pan Venhauer sdělil, že vázne komunikace a chce, aby se zlepšily
služby vozového parku hlavně v zimním období, kdy řidiči odmítají jezdit tam, kde je špatná
sjízdnost. Upozornil na nekontrolovatelný vývoz papíru, a zda by nebylo vhodné najít jinou
technologii. Dále zmínil poptávku u konkurence z důvodu cen služeb a komodit za vývoz.
Pan Ing. Nikl řekl, že spolupráce s firmou AVE CZ je v tuto chvíli nadstandartní, ale ceny již věc
jiná. Navrhl uskutečnit do konce roku schůzku s vedením firmy a jednat ohledně cen za vývoz.
Pan Starý potvrdil, že problémy svozu již řešili, nejvíce jich bylo v zimě, ale již se to ustálilo.
Pan Bárta informoval, že zabezpečují svoz přes Čáslav a že se to zlepšilo. Mají problém pouze
s plasty, kdy funguje nepravidelný svoz, který si potřebují ujasnit. Paní Zeroníková poprosila o
to, pokud budou starostové ohledně svozu odpadů něco plánovat (např. nákup komodit, rozšíření
sběrných míst apod.), aby se s ní spojili a předem poradili. Zároveň žádá o zpětnou vazbu, pokud
bude problém, aby se mohl okamžitě řešit. Dále potvrdila, že souhlasí se záměrem domluvit si
schůzku, na které by se projednala vize rozvoje a cenová politika a přislíbila účast na říjnové
valné hromadě.
4) Odpadové hospodářství - informace o jednání se zástupci Sdružení obcí mikroregionu
Hlinecko
Místopředseda SVOP informoval členy představenstva, že v srpnu proběhlo jednání se zástupci
Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko. Obce tohoto sdružení nemají námitky nás svážet, ale musí
vše zvážit. Další schůzka je naplánována na listopad.
5) Vypsání VZ „Svazek obcí Podoubraví - zkvalitnění systému nakládání s odpady“
Předseda seznámil přítomné s tím, že byla vypsána veřejná zakázka 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.
Nádoby a kontejnery budou dodány přímo do jednotlivých obcí, nejpozději během měsíce dubna
2020.
Usnesení 23: Představenstvo bere na vědomí vypsání VZ „Svazek obcí Podoubraví - zkvalitnění
systému nakládání s odpady“.
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel: 0

6) Dodatek ke Smlouvě uzavřené mezi SVOP a členskými obcemi dne 18. 7. 2016
Předseda seznámil členy představenstva s dodatkem ke Smlouvě uzavřené mezi SVOP a
členskými obcemi dne 18. 7. 2016. Dodatek bude obcím předložen na říjnové valné hromadě a
obce si musí tento dodatek schválit na zastupitelstvech. Svazek je povinen zajistit fungování
Centra do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2021 musí zajistit fungování alespoň ve formě
jednoho celého pracovního úvazku. Dodatek se uzavírá na dobu určitou do 31. 1. 2021.
Usnesení 24: Představenstvo schvaluje dodatek ke Smlouvě uzavřené mezi SVOP a členskými
obcemi dne 18. 7. 2016.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel: 0

7) Různé
a) Ambulance neurologie v Chotěboři
Předseda informoval přítomné, že Všeobecná zdravotní pojišťovna prozatím neuzavřela smlouvu
s paní doktorkou MUDr. Mgr. Sylvií Špitálníkovou, Ph. D na poskytování hrazených
zdravotních služeb v oboru neurologie. Ostatní pojišťovny smlouvu uzavřely. Oznámil, že paní
doktorka podala odvolání. Na základě uvedených skutečností požádáme ředitele Odboru
zdravotní péče VZP v Brně o zvážení uzavření smlouvy na hrazené zdravotní služby a požádáme
o osobní schůzku, na které bychom ho mohli s tímto záměrem podrobně seznámit a vysvětlit naší
podporu.

8) Diskuse
Diskusi vedli členové Představenstva ke každému bodu zvlášť.
9) Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast na Představenstvu SVOP.
Ověřil: Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírce nad Doubravou
Ověřil: Petr Bárta – starosta Vepříkov
V Chotěboři 19. 9. 2019

Zapsal: Soňa Zvolánková, DiS.

