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 Z á p i s  

 

ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo dne 17. 4. 2018  
od 15:30 hodin v sokolovně v Havlíčkově Borové 

 
 

Přítomni:   
Součtem zástupců dle prezenční listiny bylo ověřeno, že na zasedání Valné hromady jsou přítomni 

zástupci 15 členských obcí Svazku obcí Podoubraví.  

 

Program jednání:  

1) Schválení programu  

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Prezentace – nabídka firmy Ekosvětlo s.r.o. Třebíč 

4) GDPR – služba v rámci projektu CSS 

5) Odpadové hospodářství 

6) Aktuální dotační výzvy 

7) Různé 

8) Diskuse 

9) Závěr 

 

 

1. Schválení programu 

Předseda svazku pan Václav Venhauer zahájil jednání v 15:30 hodin a přítomné seznámil s navrženým 

programem. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, proto navrhl hlasovat 

o schválení předloženého programu jednání. 

 

Usnesení: 1 

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: 2 

Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Pro:  15  Proti: 0   Zdržel: 0 
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3. Prezentace – nabídka firmy Ekosvětlo s.r.o. Třebíč 

 

Pan Zbyněk Svoboda a paní Irena Černá představili nabídku firmy Ekosvětlo s. r. o. Třebíč.  

Firma Ekosvětlo s. r. o. je profesionální dodavatel systémů veřejného osvětlení na klíč. Nabízejí 

prozkoumání současného stavu osvětlovací soustavy a navrhnou moderní řešení, které je bezpečné, 

úsporné a v souladu s normami. Představili nejoblíbenější svítidla a poskytli účastníkům Valné hromady 

propagační materiály. V případě zájmu je možné kontaktovat firmu osobně. Pan předseda poděkoval 

zástupcům firmy za jejich prezentaci.  

 

4. GDPR – služba v rámci projektu CSS 

 

Paní Dita Benáková představila novou pracovnici, Soňu Zvolánkovou, která nahradila paní Helenu 

Hrubou na pozici Specialista pro rozvoj mikroregionu a poděkovala panu starostovi Janu Martincovi za 

pomoc při obsazování této pozice. 

 

Pan Václav Venhauer a paní Dita Benáková informovali o novém zaměstnanci na funkci pověřence pro 

ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Martina Hospodková. Služba pověřence pro ochranu osobních 

údajů bude zajišťována pro 10 členských obcí, pro 4 z nich také pro školskou právnickou osobu zřízenou 

obcí. Přítomné starostky a starosty seznámili s touto službou, která je zpoplatněná. Jednorázová platba 

pro školu i obec byla stanovena na 6000 Kč. Po 25. 5. 2018 budou obce a školy platit měsíčně 700 Kč. 

Částka je nastavená do konce roku 2018, od roku 2019 se může změnit.  Vstupní investice pro zajištění 

služby pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) jsou 34 985 Kč. Tato částka zahrnuje pořízení 

notebooku včetně programového vybavení a šifrovacího programu a dále mobilní telefon. Další finance 

budou využity na uhrazení cestovních náhrad, placení měsíčního paušálu u mobilního operátora ve výši 

777 Kč a dalších nákladů, které budou s touto službou spojené. Tiskárna se nepořizovala, materiály 

budou tisknuty v CSS. V účetnictví se budou všechny výdaje vést samostatně, půjde to i mimo CSS. Týkat 

se to bude pouze obcí, které si tuto službu u CSS objednaly. Ostatní obce se na tomto finančně podílet 

nebudou. Pan Václav Venhauer dále uvedl, že mzda pověřence pro ochranu osobních údajů ve výši 

úvazku 0,4 bude hrazena z rozpočtu projektu CSS.  

 

Paní Dita Benáková informovala přítomné o nové emailové adrese gdpr@podoubravi.cz, která bude 

sloužit výhradně pro účely, které se GDPR týkají. Kontaktní údaje na pověřence zašle všem v nejbližší 

době emailem. Podotkla, že údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů budou také na webových 

stránkách Svazku obcí Podoubraví.  

Pan Václav Venhauer informoval, co vše tato služba obnáší. Zmínil, že do Ždírce n. D. na MÚ a do ZŠ a 

MŠ pojede společně s pověřencem ještě paní Soňa Zvolánková, poté už si pověřenec bude službu 

zajišťovat sám a paní Zvolánková se vrátí zpět na pozici Specialisty pro rozvoj mikroregionu.  

 

5. Odpadové hospodářství 

 

Předseda seznámil zástupce obcí s cenovou nabídkou Technické a lesní správy Chotěboř s.r.o. za 

skládkování odpadů z území Svazku obcí Podoubraví.  Podotknul, že přes ODAS to stále vychází levněji, i 

když poslali navýšení smlouvy. Pan Václav Venhauer zmínil, že bude Svazek dále podnikat kroky, které 

povedou především k možnosti kontroly množství a regulace cen sváženého odpadu a dále ke 

zkvalitnění služeb v oblasti svozu. Dále zmínil další jednání se Sdružením obcí mikroregionu Hlinecka za 

mailto:gdpr@podoubravi.cz
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účelem řešení problematiky odpadového hospodářství. Zde bude záležet na rozhodnutí jednotlivých 

obcí, zda tuto možnost využijí.  

 

6. Aktuální dotační výzvy 

 

Paní Dita Benáková informovala přítomné o vypsaných aktuálních dotačních titulech Fondu Vysočiny a 

státních dotačních titulů. Jedná se zejména o Venkovské prodejny 2018, zmínila podmínky dotace, 

finanční alokaci, změnu bodovacích kritérií a specifických kritérií a datum uzávěrky, který je 30. 5. 2018.  

U grantového programu Odpady 2018 upozornila na změny oproti loňskému roku, datum uzávěrky 10. 

5. 2018. Rozvoj vesnice 2018 je dotace na opravy komunikací v místních částech obcí a datum uzávěrky 

je do 15. 5. 2018. Dalším dotačním programem je Bezpečná silnice 2018, datum uzávěrky 27. 4. 2018. 

V rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina je vypsána 

dotace na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 a dále na 

ochranu obecního nemovitého majetku 2018.  

Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR jsou prostřednictvím Národního programu Životní 

prostředí dotace na Domovní čistírny odpadních vod. 

Dále bude vyhlášen program na pořízení hasičských aut z Ministerstva vnitra. Tato dotace bude 

pravděpodobně vyhlášena v letošním roce naposledy.  

 

Předseda informoval přítomné, že Kraj Vysočina připravuje revizi v dotačních politikách a výzvách.  

V rámci Kraje Vysočina se ustanovila komise pro venkov, která by měla zasedat předtím, než půjdou 

výzvy do rady. V této skupině by se měla dotační pravidla upravovat.  

 

7. Různé 

 

a) Krajské silnice 

Pan Václav Venhauer informoval přítomné, že ke konci roku 2017 Kraj Vysočina odsouhlasil, že 

některé krajské silnice převedli  na účelové. Je tedy potřeba se podívat, které komunikace 

vyřadili z krajských a převedli na účelové.  Tuto informaci nezmínili, vyšla ke konci roku v Zápisu 

ze Zastupitelstva Kraje Vysočina. Upozornil na to, aby pak nebyl problém v zimě s vyhrnováním.  

Zástupci obcí se dohodli, že na začátek září naplánují schůzku s Krajskou správou a údržbou silnic 

Vysočiny, kde bude možnost vznést námitky a řešit plán zimní údržby silnic na příští sezónu. O 

termínu bude informovat CSS. 

 

b) Projekt protipovodňové ochrany 

Pan Tomáš Trávníček mluvil o projektu protipovodňové ochrany. Tento systém v Krucemburku 

nefunguje dobře, často jsou s ním problémy. Navrhuje tento problém řešit ještě v záruční lhůtě. 

Je potřeba zjistit, jestli mají tento problém i v ostatních obcích. CSS rozešle email na obce, 

kterých se to týká, aby se případné problémy odstranily ještě v rámci záruky. 

 

c) Spisová služba – nabídka firmy Helios 

Paní Dita Benáková předala informaci, že paní Jarmila Nádvorníková byla na školení ke spisové 

službě na MěÚ Chotěboř. Na základě toho kontaktovala firmu Asseco Solutions, jejichž produkt 

využívá k vedení spisové služby obce a požádala ho o školení. Zástupce této firmy přijede ukázat 

práci s nástroji a moduly spisové služby Helios eObec do Chotěboře. Paní Benáková uvedla, že se 

tohoto školení mohou zúčastnit i zástupci z dalších obcí. CSS domluví seminář této firmy 
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v zasedací místnosti MěÚ v Chotěboři. O termínu konání bude zástupce obcí informovat.  

 

 

d) Průzkum v oblasti veřejné dopravy v Kraji Vysočina 

Pan Václav Venhauer zdůraznil, že je potřeba vyplnit on-line dotazník, který je součástí projektu 

zaměřeného na veřejnou dopravu v Kraji Vysočina. Výsledky tohoto šetření budou využity 

v projektu RUMOBIL, ale především jako podněty pro další rozvoj veřejné dopravy na Vysočině. 

Dotazník zaslala obcím emailem paní Ing. Lenka Matoušková z Krajského úřadu Kraje Vysočina.  

Kompletní vyplnění dotazníku zabere max. 10 - 15 minut. Paní Benáková rozešle tento dotazník 

všem obcím a požádá je o jeho vyplnění. 

 

e) Informování občanů mobilním rozhlasem 

Pan Jan Martinec předal informaci o této službě, kterou nabízí Město Ždírec n. D.  

 

f) Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a. s. 

Pan Václav Venhauer informoval přítomné, že Valná hromada VaK HB a. s. proběhne 13. 6. 2018. 

Zmínil, že ceny za vodné a stočné zůstávají v rámci okresu stejné.  Dále informoval přítomné o 

zahájení výstavby bytového domu společnosti VaK Havlíčkův Brod a. s., v ulici U Pikulky ve Ždírci 

n. D.. Zahájení výstavby proběhne v květnu 2018.  

 

g) Dopravní obslužnost 

Pan Václav Venhauer zmínil, že se neuvažuje o zajíždění autobusové linky Libice n. D. - Ždírec n. 

D., dále, že nebude zajíždět autobus do Kladerub, který tam zajížděl cestou do Slavíkova. Pokud 

by autobus do Kladerub zajížděl ráno a odpoledne, je nutné, aby obec doplatila 25 000 Kč ročně. 

Situace je v řešení. 

 

 

8. Diskuse 

 

Diskusi vedli zástupci obcí ke každému bodu zvlášť. 

 

 

9. Závěr 

Pan Václav Venhauer poděkoval panu Ing. Aleši Uttendorfskému za uspořádání této Valné hromady 

v Městysi Havlíčkova Borová a poděkoval přítomným za účast na Valné hromadě a jednání v 17.15 hodin 

ukončil. 

 

Ověřila elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno 

Ověřil elektronicky: Jan Martinec – starosta Ždírce nad Doubravou 

 

V Havlíčkově Borové 17. 4. 2018 

 

Zapsala: Soňa Zvolánková, DiS. 

 

 


