
 Z á p i s  
 

ze zasedání představenstva Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 5. 10. 2021 od 

10:00 v malé zasedací místnosti MěÚ Chotěboř. 

 

 

 Přítomni:   Václav Venhauer  Libice nad Doubravou 

   Ing. Bohumír Nikl  Ždírec nad Doubravou 

  Miloš Starý   Sobíňov 

    Ing. Dita Benáková  tajemnice 

  Petr Bárta   Vepříkov 

     

     Omluveni:   Dagmar Vaňková  Jeřišno 

    Mgr. Bc. David Šafránek Chotěboř 

    Ing. Karel Musílek  Maleč 

 

 

Program setkání: 

  

1) Schválení programu  

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Systém chytré evidence odpadů 

4) Veřejná sbírka a transparentní účet svazku na pomoc lidem na Moravě 

5) Desková hra pro okres Havlíčkův Brod s názvem Jak dobře to u nás znáš? 

6) Vernisáž putovní výstavy „PODOUBRAVÍ OČIMA DĚTÍ“ 

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 16: 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 17: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

3) Systém chytré evidence odpadů  

P. Venhauer zmínil aktuální informace. O zapojení do systému chytré evidence odpadů má 

zájem 20 obcí. Dále informoval, že na 19. 10. 2021 je domluvená návštěva v obci Buštěhrad, 

která systém využívá a budou se jí účastnit zástupci obcí Ždírec n.D., Krucemburk, Libice n.D. a 

Sobíňov. 



Pan Starý zmínil, že mají schválenou novou Obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství. Vzor této OZV pošle SVOP a ta následně předá 

starostům. 

 
4) Veřejná sbírka a transparentní účet svazku na pomoc lidem na Moravě  

Předseda informoval o ukončení veřejné sbírky na pomoc lidem na Moravě a zablokování 

transparentního účtu svazku pro došlé i odchozí platby. Celkový zůstatek na účtu k 30. 9. 2021 je 

764 481,25 Kč. Shromážděná peněžní částka bude rozdělena do postižených obcí. Kancelář 

SVOP připraví kontakty a podklady. Představenstvo se shodlo, že peníze budou darovány do 

oblasti školství (ZŠ, MŠ). K odsouhlasení se pošle i ostatním členům představenstva. Záměr 

bude schválen na valné hromadě, která se uskuteční začátkem prosince.  

 

5) Desková hra pro okres Havlíčkův Brod s názvem Jak dobře to u nás znáš? 

Paní Benáková informovala o spolupráci s firmou Foxgames. Na základě záměru pana Lišky 

bude vytvořena regionální desková hra z Havlíčkobrodska. SVOP se na tvorbě hry přímo podílel 

a vytvořil hrací karty pro 27 členských obcí. Do akce se nezapojily obce Borek a obec 

Kraborovice. Všechny zapojené obce budou zakresleny do mapy na herním plánu, prezentovány 

na obalové krabici, budou mít ve hře vlastní herní kartu. Minimální objednávka pro jednu obec je 

10 ks. Obce již své požadavky na počet ks dodaly. Cena za ks hry se bude odvíjet od celkového 

nákladu hry, který se bude v okrese Havlíčkův Brod realizovat. Termín naskladnění by měl být 

30. 11. 2021, hra by tedy měla být k dispozici do Vánoc. Paní Benáková informovala, že díky 

spolupráci bude mít SVOP na krabici hry umístěnou reklamu. Představenstvo se shodlo, že 

SVOP objedná 20 ks her pro propagační účely. 

 

Usnesení 18: Představenstvo schvaluje nákup 20 ks regionální deskové hry z Havlíčkobrodska, 

na jejíž tvorbě se SVOP podílelo. 

 

Pro: 4  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

6) Vernisáž putovní výstavy „PODOUBRAVÍ OČIMA DĚTÍ“ 

Paní Benáková a pan Nikl pozvali přítomné na vernisáž výstavy „PODOUBRAVÍ OČIMA 

DĚTÍ“, která se uskuteční 20. října 2021 od 17.00 hodin v galerii Doubravka ve Ždírci nad 

Doubravou. Vystoupí zde žáci ZUŠ Chotěboř. Výstava potrvá do 12. listopadu 2021.  

 

7) Různé 

a) Oslavy SVOP 

Pan Nikl poděkoval za výbornou organizaci oslav 20. výroční založení Svazku obcí Podoubraví. 

Paní Benáková informovala, že cena za občerstvení byla rozdělena mezi SVOP a Libici n. D. 

Dále přítomní poděkovali městu Ždírec n. D., především Službám města Ždírec n. D. za pomoc 

s přípravou zázemí pro návštěvníky.  

 

b) Dotace MMR 

Paní Benáková informovala o vyhlášení podprogramu Podpora obnovy a rozvoje regionů 

z MMR. Žádosti je možné předkládat do 17. prosince 2021. Kancelář CSS nabízí obcím 

konzultace k projektovým záměrům, dále zpracování a podání žádosti.  

 

8) Diskuse 

 

9) Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast na představenstvu SVOP.  



 

Ověřil elektronicky: Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírec nad Doubravou 

Ověřil elektronicky: Petr Bárta – starosta Vepříkov 

 

V Chotěboři 5. 10. 2021     Zapsal: Soňa Zvolánková, DiS. 


