Zápis
ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 10. 10. 2017
od 15:00 hodin v sokolovně ve Vísce

Přítomni:
Součtem zástupců dle prezenční listiny bylo ověřeno, že na zasedání Valné hromady jsou přítomni
zástupci 16 obcí, tj. 57% z celkového počtu členských obcí Svazku obcí Podoubraví a setkání je tedy
usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Schválení programu
2) Ověřovatelé zápisu
3) Schválení rozpočtových opatření 3. -7. za rok 2017
4) Podoubravský víceboj 2017
5) Plány rozvoje sportu obcí – předání dokumentů obcím
6) Postavení DSO v systému veřejné správy
7) GDPR - nové nařízení EU a jeho dopad na obce
8) Centrální registr oznámení a s tím související povinnosti
9) Školení pro účetní a hospodářky obcí – předání informací
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr

1. Schválení programu
Václav Venhauer zahájil jednání v 15:00 hod. a přítomné seznámil s navrženým programem.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, proto navrhl hlasovat o schválení
předloženého programu jednání.
Usnesení: 16
Valná hromada schvaluje program jednání.
Pro: 15

Proti: 0

Zdržel: 0

2. Ověřovatelé zápisu
Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno
Jan Martinec – starosta města Ždírec nad Doubravou
Usnesení: 17
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 15

Proti: 0

Zdržel: 0
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3. Schválení rozpočtových opatření 3. -7. za rok 2017
Byla provedena rozpočtová opatření 3. – 7., týkající se navýšení příjmů a výdajů (nákup map Podoubraví,
úhrada pokuty Kraji Vysočina, úhrada školení, fakturace pronájmu prostor, fakturace VOŠ, navýšení
mzdy). P. Venhauer navrhl schválit tato rozpočtová opatření.
Usnesení 18:
Valná hromada schvaluje rozpočtová opatření 3. – 7. za rok 2017
Pro: 15

Proti: 0

Zdržel: 0

4. Podoubravský víceboj 2017
P.Venhauer zhodnotil X. ročník Podoubravského víceboje, poděkoval pořadatelské obci za jeho skvělé
uspořádání. Pí. Benáková zmínila, že byl vypracován almanach, který mapuje historii proběhlých ročníků,
obcím byl rozeslán a je k nahlédnutí na internetových stránkách svazku.
P. Starý poděkoval obcím za účast. Zmínil, že přípravu soutěží zajistili členové spolků obce Sobíňov.
Celkově pochválil zdárný průběh akce.
P. Venhauer dal CSS za úkol vyrobit štítek na pohár a zmínil příští ročník, který se bude konat v obci
Slavětín.
Během projednávání tohoto bodu přišel p. starosta Uttendorfský z Havl. Borové. Počet přítomných je 16.
5. Plány rozvoje sportu
Pí. Benáková informovala o zpracovaných plánech rozvoje sportu. Jednotlivým obcím byly předány.
Plány si musí schválit zastupitelstva jednotlivých obcí. Plány budou obcím rozeslány i elektronicky
k možným úpravám.
6. Postavení DSO v systému veřejné správy
Pí. Benáková informovala o plánované aktivitě SMO v rámci realizace projektu CSS, kdy dojde k dalšímu
posunu v oblasti postavení DSO v systému veřejné správy a jejich systémového financování.
Zásadním strategickým cílem realizace projektu CSS je hlubší rozpracování udržitelného postavení DSO a
jejich začlenění do systému výkonu veřejné správy v území. S tím souvisí definování potřebného
legislativního prostředí, respektive návrhy na změny legislativy pro dlouhodobě udržitelné a systémové
financování DSO (CSS) v území. Proto má projekt CSS prověřit možnost dobrovolného přenosu a výkonu
některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti na DSO,
stejně tak jako obcemi požadovaného poskytování veřejných služeb pro příslušná spádová území.
Projektový tým CSS připravil dotazníky za účelem získání zpětné vazby, která bude sloužit k přípravě
návrhů legislativních změn, které by obcím usnadnily výkon veřejné správy a současně přinesly občanům
spádových obcí kvalitnější poskytování veřejných služeb. Návrhy legislativních změn budou zároveň
důležitou argumentací k přesunu potřebných finančních prostředků na DSO. Tím dojde k naplnění cíle
pro dlouhodobě udržitelné postavení DSO v systému veřejné správy včetně požadovaného systémového
financování DSO.
Souhrnný návrh požadovaných legislativních změn bude předložen k diskuzi, posouzení a
připomínkování „Celorepublikové komunikační platformě DSO“. Platforma zároveň posoudí možné
oblasti společného poskytování veřejných služeb. Platformě budou také předloženy první varianty
propočtů na finanční zajištění společného výkonu veřejné správy včetně zajišťování zvolených veřejných
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služeb. V průběhu prvního pololetí r. 2018 bude výsledný komplexní návrh legislativních změn včetně
trvale udržitelného financování DSO na pořadu jednání valných hromad jednotlivých DSO zapojených do
projektu CSS.
Dotazníky k vyplnění byly rozdány jednotlivým zástupcům obcí, o jednotlivých bodech bylo diskutováno.
7. GDPR - nové nařízení EU a jeho dopad na obce
P. Venhauer předal informaci z pravidelného setkání Rady Kraje Vysočina se starosty obcí Vysočiny v
Polné u Jihlavy. Pan senátor Vystrčil zde obce vybídl k tomu, aby prozatím nevyvíjely aktivity spojené
s nařízením o GDPR, jelikož není ještě vše vyjasněno.
CSS bude nadále sledovat tuto problematiku a obcím bude poskytovat informace.
8. Centrální registr oznámení a s tím související povinnosti
P. Venhauer zmínil, že do konce září mělo dojít k zaregistrování obcí do Centrálního registru oznámení.
Několika obcím CSS pomáhalo, problémy obce měly především s přihlašováním a nastavením rolí na
portálu orgán veřejné správy. Od 2. října je otevřen Centrální registr oznámení pro veřejné funkcionáře,
kteří by zde měli vyplnit veškeré údaje o činnostech, majetku a o příjmech a závazcích, a to do 30. 11.
2017.
9. Školení pro účetní a hospodářky obcí – předání informací
Pí. Benáková informovala o školení, které se uskuteční 16. 11. 2017 od 8.hodin v zasedací místnosti ve
Ždírci nad Doubravou. Odkaz na přihlašovací formulář rozeslala jednotlivým zájemcům, kteří ho musí
vyplnit a odeslat on-line.
10. Různé
a) nevyužité mapy pro knihovnu v Chotěboři
Pí. Benáková předala informaci o prosbě paní Stehnové, vedoucí městské knihovny Chotěboř, která má
zájem o volné mapy Podoubraví z roku 2006.
b) mapky -dotisk
Pí. Benáková informovala o mapkách, které byly obcím v září distribuovány. Pokud by byl zájem ze strany
obcí, bude domluven případný dotisk těchto mapek.
c) výzvy MAS
Pí. Benáková informovala o výzvách MAS, jednotlivé obce budou mít možnost využít CSS ke zpracování a
podání žádostí do těchto výzev.
d) veřejnoprávní smlouvy s městem Chotěboř na zajištění přestupkové agendy
Pí. Benáková předala informaci, že město Chotěboř bude na počátku listopadu rozesílat nové návrhy
veřejnoprávních smluv, které jsou vypracovány v důsledku nového zákona o přestupcích.
11. Diskuse
a) Pí. Vaňková informovala o aktivitě SMS – vzdělávání pro zástupce obcí I. typu. Tento dvoudenní kurs
se uskuteční 9.-10.11 a 23.-24.11.2017 v Libici nad Doubravou. Bližší info u pí. Vaňkové.
b) P. Starý otevřel diskuzi k problematice odpadového hospodářství. K tomuto tématu uvedl p.
Venhauer, že se dne 11. 10. 2017 uskuteční schůzka se zástupci f. TELES a městem Chotěboř, kde se
3

bude jednat o možnostech využití této společnosti při svážení odpadu z členských obcí. Dále informoval
o schůzce 16. 10. 2017 s f. JRK BioWaste Management, která se specializuje na produkty a technologie
pro snižování množství komunálních odpadů a zvyšování míry třídění odpadů.
c) P. Venhauer poděkoval p. Čapkovi a ocenil vynikající uspořádání této VH v obci Víska. Současně vyzval
ostatní členské obce, aby se i ony napříště nabídly s uspořádáním valné hromady.
d) P. Čapek poděkoval za účast a vyjádřil se k dotazu na zkušenost s provozování obecního obchůdku ve
Vísce. Vyjádřil se k nevhodně nastavenému dotačnímu titulu Venkovské prodejny. Na toto téma zmínil p.
Venhauer, že Svazek obcí Podoubraví bude i nadále vyvíjet aktivitu, která povede k lepším pravidlům
tohoto dotačního titulu.
12. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast na Valné hromadě a jednání v 17.00hod ukončil.
Ověřila elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno
Ověřil elektronicky: Jan Martinec – starosta Ždírce nad Doubravou
Ve Vísce 10. 10. 2017
Zapsala: Gabriela Čapková
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