Zápis
ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví
spojené se Setkáním starostů v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskutečnilo
dne 19. 06. 2018 od 15:30 hodin ve Vilémově v kulturním domě
Přítomni:
Součtem zástupců dle prezenční listiny bylo ověřeno, že na zasedání Valné hromady jsou přítomni
zástupci 15 obcí, tj. 53,57 % z celkového počtu členských obcí Svazku obcí Podoubraví a setkání je tedy
usnášeníschopné.

Program jednání:
1) Schválení programu
2) Ověřovatelé zápisu
3) Nové informace k projektu CSS – Iva Červinková (expert na komunikaci s DSO v rámci projektu
CSS)
4) Odpadové hospodářství
5) Vystoupení pana Bc. Jiřího Nováka – regionální reprezentant regionu Východ společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
6) Informace k POVV – Václav Průša, MěÚ Chotěboř
7) Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Podoubraví za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2017
8) Schválení účetní závěrky k 31.12.2017
9) Žádost o přezkum hospodaření DSO za rok 2018
10) Příspěvek na zakoupení pohárů pro „Podoubravský víceboj“, který proběhne ve Slavětíně dne
8.9.2018 od 13:00 hodin
11) Zpráva o činnosti CSS - ověření spokojenosti se službami CSS, analýza přínosů CSS, nová klíčová
aktivita v rámci projektu – GDPR,
12) Protipovodňová ochrana – požadavky na servis v záruční lhůtě
13) Nabídka rozšíření Spisové služby: Digitální skartační řízení a Eidas, Denní snímky
14) Žádost o sponzorský dar – Václav Augustin
15) Různé
16) Diskuze
17) Závěr

1. Schválení programu
Václav Venhauer zahájil jednání v 15:30 a uvítal hosty Ivu Červinkovou, experta na komunikaci s DSO
v rámci projektu CSS a starostu Hlinska Miroslava Krčila, Dis. Přítomné seznámil s navrženým
programem. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, proto navrhl hlasovat
o schválení předloženého programu jednání.

Usnesení: 3
Valná hromada schvaluje program jednání.
Pro: 15

Proti: 0

Zdržel: 0

2. Ověřovatelé zápisu
P. Venhauer navrhl ověřovatele zápisu:
Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno
Jan Martinec – starosta města Ždírec nad Doubravou
Usnesení: 4
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 15

Proti: 0

Zdržel: 0

3. Nové informace k projektu CSS – Iva Červinková (expert na komunikaci s DSO v rámci projektu CSS)
Paní Červinková předala zástupcům obcí aktuální informace k možnému prodloužení projektu. Vzhledem
k tomu, že se SMO ČR nepodařilo vysoutěžit právní kancelář, která by zajišťovala v rámci projektu právní
služby pro obce, zbyly SMO peníze, které by se mohly použít na prodloužení projektu o půl roku, tj. do
konce roku 2019. V jakém rozsahu by prodloužení bylo financováno, pro kolik úvazků, je zatím v jednání.
Dále zmínila možnost využít právní poradnu Svazu prostřednictvím CSS. Zástupci obcí se mohou obrátit
na CSS se svými dotazy. CSS má přístup do databáze Svazu, kde je většina dotazů zodpovězena, pokud
taková odpověď v databázi není, bude postoupeno dále právníkům, kteří se dotazem budou zabývat
(max. 5 dotazů zdarma, více bude zpoplatněno).
Paní Červinková poděkovala za pozornost a rozloučila se.
4. Odpadové hospodářství
P. Venhauer shrnul dosavadní postupy ohledně vyjednávání svozu odpadů z obcí SVOP. Zmínil
vyjednávání s Chotěboří, Přibyslaví a návštěvu Mikulova, kde proběhla exkurze svozu systémem „door to
door“. Následně předal slovo panu Miroslavu Krčilovi, DiS, starostovi Hlinska. Hlinsko je členem Sdružení
obcí mikroregionu Hlinecka. Tento svazek zajišťuje pro členské i nečlenské obce (nyní pro 31 obcí)
technické služby - svoz odpadů. Nyní by se počet měl zvýšit na 60 obcí. I z toho důvodu se zakládá nový
svazek – Komunální služby Hlinecko, jehož členy budou všechny obce, které budou využívat technické
služby. Ustavující VH proběhne 29. 6. 2018.
P. Krčil nabídl obcím SVOP služby svozu odpadů s tím, že pro vyjednávání podmínek a pravidel by měla
být zvolena pracovní skupina za SVOP (cca o počtu 3 lidí), která by úzce spolupracovala s pracovní
skupinou svazku Hlinecka.
P. Janovský řekl, že TELES pro území SVOP není schopen zajistit svozové prostředky.
Pí. Vaňková vznesla dotaz na finanční podmínky svozu. P. Krčil zmínil, že vše se odvíjí od počtu obcí,
rozložení v území (cena/km). Vše záleží na vyjednávání.
P. Starý se zeptal, jaká je vize po roce 2024 – kam s odpadem, p. Krčil vyjádřil názor, že skládkovat se
úplně nepřestane, zmínil vliv spaloven, jejich lobby.
P. Venhauer poděkoval p. Krčilovi a sdělil další postupy v této problematice. CSS obešle obce, aby se
vyjádřily, zda mají zájem o služby svazku Hlinecka. Následně se zvolí zástupci za SVOP, kteří budou vést
vyjednávání se svazkem Komunální služby Hlinecko.

5. Vystoupení pana Bc. Jiřího Nováka – regionální reprezentant regionu Východ společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
Pan Bc. Jiří Novák má na starosti obsluhu klientů společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pro veřejný sektor
v okrese Havlíčkův Brod. Ve své prezentaci představil společnost ČEZ Distribuce, a.s. a poskytnul
informace k řešení mimořádných situací v distribuční soustavě, zmínil kritickou situaci při říjnové vichřici
Herwart. Pro řešení podobných mimořádných situací je zřízena speciální linka s přednostním odbavením.
Pro využívání této linky je třeba zaregistrovat telefonní čísla (možnost registrace až tří čísel). Vyzval
představitele obcí, aby provedli registraci. Současně předal představitelům obcí svůj kontakt, který slouží
pro případy řešení např. poruch, potřeby zaizolování vodičů apod.
Zmínil informační leták desatero pomoci, který nabádá, jak poznat neseriózní metody podomních
obchodníků a jak se jim bránit. V této souvislosti informoval o tom, že bude obcím předávat informace,
kdy budou probíhat odečty spotřebované energie a požádal zástupce obcí, aby informovali o termínech
odečtů své obyvatele (např. prostřednictvím rozhlasu apod.)
Na závěr p. Novák informoval o osobních návštěvách na obcích, které postupně absolvuje.
6. Informace k POVV – Václav Průša, MěÚ Chotěboř
Pan Průša informoval o postupu při podání žádosti do POVV, nejzazší termín je 29. 6. 2018. Upozornil na
podmínky smlouvy ohledně zaúčtování dotace – je třeba postupovat dle smlouvy (str. 3, čl. 8, písm. c).
Informoval o tom, že sběr vyúčtování kontroluje Kraj Vysočina nikoliv MěÚ Chotěboř. Upozornil, že
fotodokumentace z realizace akce nesmí být datem až po ukončení realizace akce.
P. Venhauer informoval o zřízené skupině pro venkov na Kraji Vysočina. Z jednání této skupiny vzejdou
nová pravidla pro podávání žádostí o dotace z Kraje, nové formuláře jednotné pro všechny dotační tituly
Kraje. Alokovaná částka dotací pro příští období by měla činit 4,5% z rozpočtu Kraje.

7. Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Podoubraví za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2017
Valná hromada Svazku obcí Podoubraví projednala dle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění „Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví za rok 2017
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Podoubraví“
za rok 2017 podle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí. Bylo přijato následující usnesení.
Usnesení: 5
Valná hromada Svazku obcí Podoubraví schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví za rok 2017
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Podoubraví
za rok 2017, a to s výrokem s výhradami, na základě kterých budou přijata opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků.
Pro: 15

Proti: 0

Zdržel: 0

8. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2017
P. Venhauer navrhl hlasovat pro schválení Účetní uzávěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
Usnesení: 6
Valná hromada Svazku obcí Podoubraví schvaluje Účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2017.
Pro: 15

Proti: 0

Zdržel: 0

9. Žádost o přezkum hospodaření DSO za rok 2018
P. Venhauer informoval o podání žádosti o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018 na odbor
kontroly KÚ Kraje Vysočina.
Usnesení: 7
Valná hromada bere na vědomí podání žádosti o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018 na odbor
kontroly KÚ Kraje Vysočina.
Pro: 15

Proti: 0

Zdržel: 0

10. Příspěvek na zakoupení pohárů pro „Podoubravský víceboj“, který proběhne ve Slavětíně
dne 8. 9. 2018 od 13:00 hodin
P. Venhauer informoval o příspěvku na zakoupení pohárů pro Podoubravský víceboj pro pořádající obec
Slavětín a navrhl hlasovat o schválení poskytnutí příspěvku. Příspěvek SVOP bude činit max. 2000,- Kč.
P. Uchytil navrhl nechat udělat nový propagační banner Svazku obcí Podoubraví.
Usnesení: 7
Valná hromada schvaluje poskytnutí příspěvku obci Slavětín na zakoupení pohárů pro „Podoubravský
víceboj“.
Pro: 15

Proti: 0

Zdržel: 0

11. Zpráva o činnosti CSS – ověření spokojenosti se službami CSS, analýza přínosů CSS, nová klíčová
aktivita v rámci projektu GDPR
Pí. Benáková informovala o činnostech CSS za období 1-6/2018, zmínila zpracované žádosti o dotace,
veřejné zakázky, uspořádaná školení, zajištění služby pověřence, uspořádaný den otevřených dveří. Dále
představila výstupy analýzy přínosů CSS, jejímž účelem bylo doložit výhodnost zajišťování agendy
rozvojové aktivity obcí prostřednictvím CSS. Analýza byla zpracována za období červen 2017 – leden
2018. Pro zpracování analýzy byla vybrána aktivita, která reaguje na vzniklou poptávku obcí na
zajišťování veřejných zakázek. Zhodnotila přínos této aktivity, snížení administrativní zátěže obcí, úspora
času, poskytnutá jasná metodická podpora při řešení daného problému, úspora financí členských obcí
Svazku obcí Podoubraví.
V této souvislosti pí. Benáková obce požádala o zpětnou vazbu a byly rozdány dotazníky k ověření
spokojenosti starostů.

Informovala o emailu, který zaslal obcím Kraj Vysočina s předmětem Investiční plán ČR, ve kterém žádá o
spolupráci při zmapování zásadních investic v území v roce 2019. Do tabulky by se měly vyplnit pouze
stavebně připravené projekty a v rozsahu nad 5 mil Kč vč. DPH. Tabulku je třeba zaslat do 20.6.2018 zpět
pí. Fryšové na Kraj Vysočina.
11. Protipovodňová ochrana – požadavky na servis v záruční lhůtě
Paní Benáková informovala o problémech s fungováním systému protipovodňové ochrany, které nahlásil
městys Krucemburk. Vyzvala ostatní obce, které mají nějaké poruchy s tímto zařízením, aby napsaly
přehled závad a zaslali ho na CSS z důvodu řešení reklamace v záruční lhůtě, která je do 10/2019.
12. Nabídka rozšíření Spisové služby Helios e Obec: Digitální skartační řízení a Eidas, Denní snímky
Paní Benáková informovala o školení na Spisovou službu, ze kterého vzešel požadavek na rozšíření o
moduly digitální skartační řízení, Eidas a denní snímky. F. Asseco Solutions, a.s. zaslala dvě varianty
cenových nabídek za rozšíření služby. První varianta je pro případ, kdy si obec rozšíření bude objednávat
sama. Druhá varianta je určena pro společnou objednávku služeb pro všechny obce, které tuto službu
využívají (14 obcí ORP Chotěboř).
CSS zjistí zájem o tuto službu, zájem o jednotlivé varianty a bude řešit.
13. Žádost o sponzorský dar – Václav Augustin
P. Venhauer informoval o žádosti pana Václava Augustina o sponzorský dar na připravovanou knihu
V zajetí vášně při lovu.
Usnesení: 8
Valná hromada Svazku obcí Podoubraví neschvaluje poskytnutí sponzorského daru.
Pro: 15

Proti: 0

Zdržel: 0

15. Různé
a) Pí Benáková informovala o možnosti propagace SVOP v průvodci Křížem krážem.
b) Mapa na kole i pěšky Podoubravím – pí. Benáková podala návrh na dotisk mapy a vyzvala obce, aby se
v případě zájmu přihlásily. Bude opětovně vyzývat na VH v září.
c) Dotace na kompostéry z výzvy OPŽP – pí. Benáková informovala o poptávce obcí po dotaci na pořízení
kompostérů. Jelikož minimální způsobilé výdaje činí 500 tis. Kč, není reálné pro malé obce podat žádost
samostatně. Bylo navrženo spojit projektové záměry jednotlivých obcí a podat společnou žádost.
P. Uchytil navrhl, zda nezvážit pořízení nádob i na jiný odpad. CSS zajistí průzkum o jaké druhy nádob na
komodity by obce měly zájem a následně bude jednáno o podání společné žádosti o dotaci.
d) P. Venhauer informoval, že po několika urgencích konečně došla poslední platba za metropolitní síť
MAN.
e) p. Janovský informoval, že Chotěboř podala žádost o dotaci do OPŽP na pořízení sběrných nádob na
plasty, papír a bioodpad. Tyto nádoby budou mít obyvatelé přímo u domů, bude se zde vyvážet
systémem „door to door“.

f) P. Venhauer navrhl uskutečnit výjezdní zasedání na Jižní Moravu při příležitosti konce volebního
období. Byly navrženy termíny pátek 21. 9. nebo pátek 28. 9. 2018. CSS zjistí zájem a termíny.
16. Diskuze
Diskuze byla vedena v rámci každého bodu.
17. Závěr
Předseda poděkoval panu Lebedovi za pozvání, poskytnutí prostor a občerstvení pro uspořádání Valné
hromady ve Vilémově a poděkoval přítomným za účast na Valné hromadě. Jednání v 17.30 hodin
ukončil.
Ověřila elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno
Ověřil elektronicky: Jan Martinec – starosta Ždírce nad Doubravou
Ve Vilémově dne 19. 6. 2018
Zapsala: Gabriela Čapková

