
 Z á p i s  
 

ze zasedání Představenstva Svazku obcí Podoubraví , které se uskutečnilo dne 27 . 2. 2019 od 

10:00 v kanceláři místostarosty města Chotěboř. 

 

 

Přítomni:   Václav Venhauer  Libice nad Doubravou 

   Ing. Bohumír Nikl  Ždírec nad Doubravou 

   Ing. Karel Musílek  Maleč 

Mgr. Bc. David Šafránek Chotěboř 

Dagmar Vaňková  Jeřišno 

Miloš Starý   Sobíňov 

Petr Bárta   Vepříkov 

    

 

Zapisovatel: Ing. Dita Benáková  tajemník SVOP 

 

 

     Program jednání:    
   1) Schválení programu 

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Vnitřní předpis upravující postup při vyřizování žádostí o poskytnutí 

finančního příspěvku z rozpočtů členských obcí v rámci společných  

postupů Svazku obcí Podoubraví 

4) Symbolické předání dárkového šeku MUDr. Špitálníkové 

5) Stanovení termínu konání valné hromady SVOP 

6) Různé 

7) Diskuse 

8) 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 1: Představenstvo schvaluje program zasedání Představenstva SVOP. 

 

Pro: 7 Proti: 0  Zdržel: 0 
 

2. Ověřovatelé zápisu 

Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírec nad Doubravou 

Dagmar Vaňková – starostka Jeřišna 

 

Usnesení 2: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Pro: 7 Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

3. Vnitřní předpis upravující postup při vyřizování žádostí o poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtů členských obcí v rámci společných postupů Svazku obcí 

Podoubraví 

 



Předseda SVOP představil členům představenstva návrh vnitřního předpisu upravující postup při 

vyřizování žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtů členských obcí v rámci 

společných postupů Svazku obcí Podoubraví. Vysvětlil jednotlivé body a uvedl, že při přípravě 

vnitřního předpisu bylo spolupracováno a vše konzultováno s JUDr. Málkem. Otevřel diskusi k 

celému bodu a následně bylo navrženo a schváleno usnesení. 

 

       Usnesení 3: Představenstvo schvaluje Vnitřní předpis upravující postup při vyřizování 

žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtů členských obcí v rámci společných postupů 

Svazku obcí Podoubraví. 

 

      Pro: 7  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

4. Symbolické předání dárkového šeku MUDr. Špitálníkové 

Předseda předložil členům představenstva grafický návrh dárkového šeku a cedule pro MUDr. 

Špitálníkovou, které byly vyrobeny pro slavnostní předání. Bylo navrženo, že předání šeku se 

uskuteční v rámci prvního bodu programu na plánované valné hromadě 28.3.2019. Následně 

otevřel diskusi k celému bodu.  

  

Usnesení 4: Představenstvo schvaluje termín a průběh předání dárkového šeku MUDr. 

Špitálníkové. 

 

    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

5. Stanovení termínu konání valné hromady SVOP 

 

Předseda Venhauer předložil členům představenstva termín konání valné hromady SVOP.   

 

Usnesení 5: Představenstvo schvaluje termín konání valné hromady SVOP dne 28. 3. 2019 od 

15.hod v Malči. 

 

    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

6. Různé 

 

1) Dodatek č. 1 vnitřní směrnice č. 1/2017, o poskytování cestovních náhrad 

Předseda seznámil přítomné s tím, že byl připraven dodatek č. 1 vnitřní směrnice č. 1/2017, o 

poskytování cestovních náhrad. Předseda vyzval představenstvo k jeho schválení. 

 

Usnesení 6: Představenstvo schvaluje Dodatek č. 1 vnitřní směrnice č. 1/2017, o poskytování 

cestovních náhrad. 

 

    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

2) Dotace kontejnery  

Předseda předal informaci o tom, že žádost o dotaci na pořízení nádob na třídění odpadů byla 

odeslána. Dále předložil tabulku s informacemi o předpokládané výši finanční spoluúčasti 

jednotlivých obcí, které se do projektu zapojily.  

 

3) Článek ve Veřejné správě 

Předseda informoval o článcích, které vyšly v měsíčníku Veřejná správa o Libici nad Doubravou 

a Ždírci nad Doubravou. Současně byl vydán článek o Svazku obcí Podoubraví. Pan Nikl při této 



příležitosti informoval o tom, že mají s p. redaktorem VS domluveny další rozhovory a pokud by 

měly obce SVOP zájem, mohou se připojit, případně domluvit na vlastním článku. 

 

4) Schválení rozpočtového opatření č. 1 za rok 2019 

Předseda seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1 za rok 2019 a navrhnul následující 

usnesení. 

 

Usnesení 7: Představenstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1 za rok 2019. 

 

    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

5) Diskuse 

Diskusi vedli členové Představenstva ke každému bodu zvlášť. 

 

 

6) Závěr 

Předseda poděkoval přítomným za účast na Představenstvu SVOP.  

 

 

Ověřil: Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírce nad Doubravou 

 

Ověřil: Dagmar Vaňková – starostka Jeřišna 

 

V Chotěboři 27. 2. 2019 

Zapsal: Ing. Dita Benáková 


