Zápis
ze zasedání představenstva Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 20. 11. 2019 od
10:00 v kanceláři místostarosty města Chotěboř.
Přítomni:

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

Libice nad Doubravou
Sobíňov
Vepříkov
tajemnice
Maleč
Chotěboř
Jeřišno

Omluveni:

Ing. Bohumír Nikl

Ždírec nad Doubravou

Program jednání:
1) Schválení programu
2) Ověřovatelé zápisu
3) Návrh rozpočtu SVOP pro rok 2020
4) Návrh střednědobého výhledu SVOP 2021 - 2022
5) Plán inventur
6) Usnesení o stanovení výše řádných členských příspěvků
7) Prodloužení projektu SMO ČR Centra společných služeb
8) Informace o odpadech
9) Různé
10) Diskuse
11) 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 30: Představenstvo schvaluje program zasedání představenstva SVOP.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

2) Ověřovatelé zápisu
Ing. Karel Musílek – starosta Malče
Dagmar Vaňková – starostka Jeřišno
Usnesení 31: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

3) Návrh rozpočtu SVOP pro rok 2020
Předseda SVOP představil členům představenstva návrh rozpočtu Svazku obcí Podoubraví pro
rok 2020, vysvětlil jednotlivé položky a otevřel diskuzi k celému bodu. Následně bylo navrženo
a schváleno usnesení.
Usnesení 32: Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit rozpočet Svazku
obcí Podoubraví pro rok 2020.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

4) Návrh střednědobého výhledu SVOP 2021 - 2022
Předseda SVOP představil členům představenstva návrh střednědobého výhledu rozpočtu na
období 2021 - 2022, vysvětlil jednotlivé položky a otevřel diskusi k celému bodu. Následně bylo
navrženo a schváleno usnesení.
Usnesení 33: Představenstvo doporučuje Valné hromadě schválit návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na období 2021 - 2022.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

5) Plán inventur 2019
Předseda předložil členům představenstva Plán inventur 2019. Platnost Plánu inventur je od 1.
12. 2019 do 31. 1. 2020. 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 34: Představenstvo schvaluje Plán inventur 2019 Svazku obcí Podoubraví a schvaluje
předsedu a členy Inventarizační komise.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

6) Usnesení o stanovení výše řádných členských příspěvků
Paní Benáková představila členům představenstva záměr změny stanovení výše řádného
členského příspěvku. Doposud byla stanovena do návrhu rozpočtu pro následující rok výše
řádného členského příspěvku na základě počtu obyvatel k 1. 1. kalendářního roku, ve kterém se
připravoval návrh rozpočtu a v rámci jeho platby tuto výši paní účetní přepočítávala podle počtu
obyvatele k 1. 1. roku, kdy nastala jeho splatnost. Tento postup přináší drobné rozdíly výše
řádného členského příspěvku dané meziročním rozdílem počtu obyvatel, což se musí řešit
rozpočtovými opatřeními. Za účelem zjednodušení navrhuji na doporučení pana starosty
Hrubého, aby se výše řádného členského příspěvku, který je počítán v roce, kdy je splatný,
neměnila a zůstala stejná jako výše uvedená v návrhu rozpočtu na příslušný rok.
Následně bylo navrženo a schváleno usnesení.
Usnesení 35: Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit sjednocení výpočtu výše
řádných členských příspěvků, a to vždy podle počtu obyvatel k 1. 1. toho roku, kdy je
schvalován návrh rozpočtu SVOP.

7) Prodloužení projektu SMO ČR Centra společných služeb
Tajemnice SVOP informovala přítomné o chystaných projektech, které připravuje SMO ČR.
V plánu je druhé prodloužení stávajícího projektu CSS a řešilo by oblast sociálních služeb. Doba
realizace v území od 03/20 do 12/20. Smluvní podmínky obdobné jako v základní době realizace
projektu CSS. Dále je v jednání na MPSV ČR nový projekt, který by se týkal podpory rozvoje
lokální ekonomiky. Doba realizace by byla od 01/2021 do 12/2022. Dále zmínila, že společná
žádost o dotaci na tvorbu strategických dokumentů obcí ještě není vyhodnocena.
8) Informace o odpadech
Předseda informoval, že proběhlo jednání s vedením firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r.
o., na kterém jsme si objasnili situaci ohledně odpadového hospodářství, projednali vizi rozvoje
a cenovou politiku. Zmínil systém modernizovaného odpadového hospodářství, který spočívá ve
změně způsobu vedení svozové evidence – čipování. Instalované čipy by sloužili ke zpřesnění
evidence svezených nádob a navrhl po novém roce navštívit obec, kde tento systém již funguje a
více se s ním seznámit.
9) Různé
a) Nabídka služby - dovoz pečiva
Paní Benáková podala informaci o projektu AdelkaOnline.cz, který řeší možnost objednávání a
doručování čerstvého pečiva i do těch nejmenších obcí. Přítomní zástupci se dohodli, že obce,
které budou mít zájem tuto službu využívat, budou vše řešit individuálně.
b) Obnovení spoje na trase Polička – Praha
Pan Starý požádal přítomné o řešení obnovy přímého autobusového spoje z Poličky do Prahy,
který byl v plném rozsahu zrušen. Zmínil důvody, popsal stávající situaci a požádal přítomné o
podporu, aby byl přímý spoj opět obnoven. SVOP zjistí, jaké jsou možnosti, připraví podklady a
učiní další kroky ke zlepšení přímé dopravní obslužnosti na Prahu.
c) Odměny zaměstnancům SVOP
Předseda předložil členům Představenstva SVOP návrh na výši odměn pro zaměstnance CSS a
pro účetní a bylo přijato následující usnesení.
Usnesení 36: Představenstvo schvaluje odměny za práci pro výše uvedené pracovníky dle
předloženého návrhu.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel: 0

d) Vnitřní předpis upravující postup při vyřizování žádostí o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtů členských obcí v rámci společných postupů Svazku obcí Podoubraví
Pan Mgr. Bc. Šafránek zmínil, aby ve Vnitřním předpisu upravující postup při vyřizování žádostí
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtů členských obcí v rámci společných postupů SVOP
bylo přímo uvedeno, jaké podklady musí lékaři SVOP předložit, a které jsou nutné
k projednávání na představenstvu a valné hromadě SVOP.
10) Diskuse
Diskusi vedli členové představenstva ke každému bodu zvlášť.
11) Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast na představenstvu SVOP.

Ověřil elektronicky: Ing. Karel Musílek – starosta Malče
Ověřil elektronicky: Dagmar Vaňková - starostka Jeřišna
V Chotěboři 20. 11. 2019

Zapsal: Soňa Zvolánková, DiS.

