
 Z á p i s  
 

ze zasedání představenstva Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 6. 12. 2022 od 

18:00 v nové hasičské zbrojnici U Pikulky 730 (za OD ALBERT) ve Ždírci nad Doubravou. 

 

 

 Přítomni:   Václav Venhauer  Libice nad Doubravou 

   Ing. Bohumír Nikl  Ždírec nad Doubravou 

  Miloš Starý   Sobíňov     

    Ing. Dita Benáková  tajemnice 

  Dagmar Vaňková  Jeřišno 

   Petr Bárta   Vepříkov 

   Ing. Karel Musílek  Maleč 

   Ing. Ondřej Kozub  Chotěboř 

 

    

 

 

Program setkání: 

  

1) Schválení programu  

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Návrh rozpočtu SVOP pro rok 2023 

4) Návrh střednědobého výhledu SVOP 2024 – 2027 

5) Plán inventur 2022 

6) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví 

7) Volba orgánů Svazku obcí Podoubraví 

8) Různé 

9) Diskuse 

10) Závěr  

  

1) Schválení programu 
Předsedající zahájil jednání v 18:00 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 

Dagmar Vaňková – starostka Jeřišno 

Ing. Karel Musílek – starosta Maleč 

 

 

Usnesení 2: Představenstvo schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 



3) Návrh rozpočtu SVOP pro rok 2023 

Předseda SVOP představil členům představenstva návrh rozpočtu Svazku obcí Podoubraví pro 

rok 2023, který byl schválen Valnou hromadou, vysvětlil jednotlivé položky a otevřel diskuzi k 

celému bodu. Následně bylo navrženo a schváleno usnesení.  

 

Usnesení 3: Představenstvo bere na vědomí, že Valná hromada schválila rozpočet Svazku obcí 

Podoubraví pro rok 2023 

 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

4) Návrh střednědobého výhledu SVOP 2024 – 2027 

Předseda SVOP představil členům představenstva návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 

období 2024 - 2027, který byl schválen Valnou hromadou, vysvětlil jednotlivé položky a otevřel 

diskusi k celému bodu. Následně bylo navrženo a schváleno usnesení.  

 

Usnesení 4: Představenstvo bere na vědomí, že Valná hromada schválila návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu na období 2024 - 2027. 

 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

5) Plán inventur 2022 

Předseda SVOP předložil členům představenstva Plán inventur 2022. Platnost Plánu inventur je 

od 1. 12. 2022 do 31. 1. 2023. 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 5: Představenstvo schvaluje Plán inventur 2022 Svazku obcí Podoubraví a schvaluje 

předsedu a členy Inventarizační komise. 

 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

6) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví 

Předseda informoval o zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví. 

Nebyly zjištěny žádné vady a nedostatky.  

 

Usnesení 6: Představenstvo bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku 

obcí Podoubraví 

 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

7) Volba orgánů Svazku obcí Podoubraví 

Představenstvo bere na vědomí volbu orgánů Svazku obcí Podoubraví, která vyplynula 

z hlasování na zasedání Valné hromady.  

 

Usnesení 7: Představenstvo bere na vědomí volbu orgánů Svazku obcí Podoubraví, která 

vyplynula z hlasování na zasedání Valné hromady.  

 

 



Pro: 7  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

8) Různé 

 

a) Navýšení členských příspěvků a variantní řešení financování činnosti SVOP 

Paní Benáková zmínila navýšení členských příspěvků a variantní řešení financování činnosti 

SVOP. Představila tři modely financování kanceláře SVOP v následujícím období. První 

varianta zvyšování řádných členských příspěvků na 20 a 30 Kč a zachování stávajících cen za 

žádosti o dotace a VZ. Druhá varianta zvýšení řádných členských příspěvků na 20 Kč a zvýšení 

cen za VZ a VZMR pro podlimitní a nadlimitní. Třetí varianta zachování řádného členského 

příspěvku 10 Kč + členský příspěvek dle pásma + mírné navýšení cen za žádosti o dotace a VZ. 

Dále byly podrobně představeny předpokládané náklady na provoz (příjmy a výdaje) kanceláře. 

Všechny tři varianty jsou navrženy tak, že příjmy pokrývají výdaje. Na toto téma proběhla 

diskuse.  

 

Usnesení 8:  
Představenstvo bere na vědomí varianty řešení financování činnosti SVOP a ceník za 

poskytované služby kanceláře SVOP (zpracování žádostí o dotace, veřejné zakázky, ostatní 

služby).  

 

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

c) Nefrologická ambulance v Chotěboři 

Předsedající informoval o nově otevřené ambulanci nefrologie v Chotěboři. V nefrologické 

ambulanci pracuje MUDr. Veronika Medňanská, paní doktorka s dlouholetou praxí v 

nefrologické a osteologické ambulanci Nemocnice Havlíčkův Brod a na interním oddělení. 

Bohužel může ošetřit jen pojištěnce zdravotních pojišťoven 205, 207, 213.  

 

VZP, 201, 211 jim tuto odbornost nenasmlouvaly, i přestože je ambulance nefrologie 

v nemocnici trvale přetížená. Chtějí se po roce odvolat proti rozhodnutí VZP. Ta má v regionu 

nejvíce pojištěnců, tak je chybějící smlouva nejvíce omezuje. Sdružená ambulantní péče 

Vysočina s.r.o. nás tedy z tohoto důvodu žádá o podporu. Nejedná se o žádnou finanční podporu.  

 

Kancelář SVOP na základě uvedených skutečností odešle dopis řediteli Odboru zdravotní péče 

VZP v Brně, VoZP ČR a ZPMV ČR s prosbou o zvážení uzavření smlouvy na hrazené zdravotní 

služby. Zároveň požádáme o osobní schůzku, na které bychom je mohli s tímto záměrem 

podrobně seznámit a vysvětlit naší podporu. 

 

Usnesení 9:  
Představenstvo schvaluje podporu nefrologické ambulance v Chotěboři.  

 

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

 

d) Odměny zaměstnancům SVOP  

Předseda předložil členům představenstva SVOP návrh na výši odměn pro zaměstnance SVOP a 

pro účetní a mzdovou účetní a bylo přijato následující usnesení.  

 

Usnesení 10: Představenstvo schvaluje odměny za práci pro výše uvedené pracovníky dle 

předloženého návrhu. 



 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

c) Navýšení cen za skládkovné 

Pan Musílek informoval přítomné, že byl upozorněn paní Ing. Zeroníkovou z firmy AVE, že 

dojde k navýšení skládkovného jak na skládce v Nasavrkách (760 Kč bez DPH) tak na skládce v 

Lapíkově (945 Kč bez DPH).  

K této ceně je ještě nutné připočítat 500 Kč bez DPH do 180 kg na obyvatele (cena je za tunu 

odpadu). Pokud se toto množství na obyvatele překročí, tak bude účtováno 1000 Kč bez DPH na 

obyvatele (cena je za tunu odpadu). Z tohoto důvodu je potřeba se domluvit, na jakou skládku 

budeme chtít odpad z našeho regionu ukládat. Musíme vzít na vědomí i navýšení ceny za 

dopravu. 

 

Usnesení 11:  
Představenstvo bere na vědomí informace k navýšení cen za skládkovné. 

 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

b) Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou 

Představenstvo projednalo zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou 

v úseku Horní Bradlo – Rušinov. Obec Rušinov požaduje zachování autobusové dopravy v 

tomto úseku i od 11. 12. 2022 a žádá Kraj Vysočinu, aby obec pro její velikost nediskriminoval a 

autobusové spojení opětovně začal dotovat v rámci zajištění základní dopravní obslužnosti 

v systémových změnách pod názvem Veřejná doprava Vysočiny, které upravují provázanost, 

pravidelnost a dostupnost veřejné dopravy. Věří, že Kraj Vysočina přehodnotí svůj postoj vůči 

nejmenším obcím. 

 

Stanovisko Kraje Vysočina ve věci financování autobusové dopravy v úseku Horní Bradlo – 

Rušinov zůstává neměnné, tedy, že kraj se nebude podílet na financování autobusové dopravy v 

dotčeném úseku. Konkrétní důvody jsou uvedeny v dopise, který byl odeslán na Svazek obcí 

Podoubraví. Vzhledem k sídelní struktuře a průměrné velikosti sídel v Kraji Vysočina, a také k 

současnému plošnému zdražování a nedostatku řidičů není ekonomicky udržitelné, aby byla 

zajištěna dopravní obslužnost opravdu všech obcí a místních částí. Nejen pro tyto případy je 

uvedeno v zákoně č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, že „Kraje a obce 

ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní 

obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících. Z tohoto důvodu existují standardy 

dopravní obslužnosti, které byly schváleny Radou Kraje Vysočina na 24. jednání konaném dne 

25. 7. 2016 pod usnesení č. 1327/24/2016/RK, kde je stanoveno, že základní dopravní obslužnost 

je zajištěna ze sídel, které mají minimálně 50 obyvatel nebo pokud odtud dojíždí více než 3 žáci 

v jednom směru. Sídla v úseku Rušinov-Horní Bradlo tyto standardy nesplňují, a to bohužel ani 

všechno dohromady.  Základní dopravní obslužnost pro územní obvod obce Rušinov je zajištěna 

linkou 600380 Chotěboř-Hoješín-Seč. 

 

V tomto případě situaci komplikuje i skutečnost, že se jedná o mezikrajskou relaci a postoj 

Pardubického kraje, v této záležitosti, je totožný s postojem Kraje Vysočina a nelze očekávat, že 

by se změnil a Kraj Vysočina financuje veřejnou dopravu na území sousedního kraje, bez jeho 

spoluúčasti, pouze ve velmi výjimečných případech. Ze strany Pardubického kraje právě bylo 

navrženo zrušení původní linky 620715 v úseku Hoješín-Horní Bradlo. 

 



Vzhledem k výše uvedenému budou, po konečném vyjádření obce Horní Bradlo, všechny spoje 

linky 600370 jedoucí v úseku Rušinov – Horní Bradlo zrušeny, respektive nebudou zahrnuty do 

jízdního řádu této linky, který bude platný od 11. 12. 2022. 

 

Představenstvo dále projednalo i zajištění dopravní obslužnosti na trase Ždírec nad Doubravou – 

Pardubice. 

 

Usnesení 12: Představenstvo bere na vědomí informace k zajištění dopravní obslužnosti 

veřejnou linkovou osobní dopravou. 

 

Pro: 7  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

9) Diskuse 

Diskusi vedli členové Představenstva ke každému bodu zvlášť. 

 

10) Závěr  

Předseda poděkoval přítomným za účast na představenstvu SVOP.  

 

Ověřil: Dagmar Vaňková – starostka Jeřišno 

Ověřil: Ing. Karel Musílek – starosta Maleč 

 

 

 

Ve Ždírci nad Doubravou 6. 12. 2022   Zapsal: Soňa Zvolánková, DiS. 

 

 

 

 

 


