Zápis
z 11. setkání starostů v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
– Centra společných služeb, které se uskutečnilo dne 22. června 2021 od 15:30 hodin ve
Ždírci nad Doubravou v zasedací místnosti MěÚ
Přítomni:
Součtem zástupců dle prezenční listiny bylo ověřeno, že na zasedání Valné hromady jsou
přítomni zástupci 21 obcí, tj. 72,41 % z celkového počtu členských obcí Svazku obcí
Podoubraví a setkání je tedy usnášeníschopné.
Program jednání:
1) Schválení programu
2) Ověřovatelé zápisu
3) Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Podoubraví za rok 2020 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2020
4) Schválení Účetní závěrky k 31. 12. 2020
5) Žádost o přezkum hospodaření DSO za rok 2021
6) Odpadové hospodářství - systém chytré evidence odpadů u nádob na tříděný odpad
7) Konec projektu CSS – budoucí financování kanceláře SVOP
8) Oslavy 20. výročí založení Svazku obcí Podoubraví
9) Příspěvek na zakoupení pohárů pro „Podoubravský víceboj“ a jeho organizace
10) Projekt na pořízení kompostérů a štěpkovačů z výzvy OPŽP č. 122 - shrnutí
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr
1. Schválení programu
Předseda svazku pan Václav Venhauer zahájil jednání v 15:30 hodin a přivítal přítomné.
Předal slovo p. Niklovi, pořádajícímu zástupci města. P. Nikl přivítal přítomné a stručně
informoval o aktuálním dění ve Ždírci nad Doubravou. Zmínil vývoj počtu obyvatel, investiční
akce města, získané dotace a palčivé téma - chybějící zubaře. Dále poděkoval zaměstnancům
MěÚ Ždírec nad Doubravou za jejich práci.
P. Venhauer seznámil přítomné s navrženým programem. K navrženému programu jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky, proto navrhl hlasovat o schválení předloženého
programu jednání.
Usnesení 13:
Valná hromada schvaluje program jednání.
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel: 0
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2. Ověřovatelé zápisu
Pan Venhauer navrhl ověřovatele zápisu:
Ing. Bohumír Nikl – starosta města Ždírec nad Doubravou
Dagmar Vaňková - starostka obce Jeřišno
Usnesení 14:
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel: 0
3. Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Podoubraví za rok 2020 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2020
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 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Svazek obcí Podoubraví“ za rok 2020 podle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Bylo přijato
následující usnesení.
Usnesení 15:
Valná hromada Svazku obcí Podoubraví schvaluje bez výhrady Závěrečný účet Svazku obcí
Podoubraví za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Svazek obcí Podoubraví za rok 2020.
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel: 0
4. Schválení Účetní závěrky k 31. 12. 2020
P. Venhauer navrhl hlasovat pro schválení Účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni
31. 12. 2020 včetně výsledku hospodaření za rok 2020. Výsledek hospodaření bude převeden
na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních období. Bylo přijato následující
usnesení.
Usnesení 16:
Valná hromada Svazku obcí Podoubraví schvaluje Účetní závěrku sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2020 včetně výsledku hospodaření za rok 2020. Výsledek hospodaření bude
převeden na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních období.
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel: 0
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5. Žádost o přezkum hospodaření DSO za rok 2021
P. Venhauer informoval o podání žádosti o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021 na
odbor kontroly KÚ Kraje Vysočina.
Usnesení: 17
Valná hromada bere na vědomí podání žádosti o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2021
na odbor kontroly KÚ Kraje Vysočina.
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel: 0
6. Odpadové hospodářství - systém chytré evidence odpadů u nádob na tříděný odpad
(papír, plast)
P. Venhauer zmínil aktuální informace, poděkoval pí. Sobotkové a p. Němcovi za aktivní
jednání s f. AVE a předal jim slovo. Ti informovali o návštěvě míst, kde používají systémy f.
INISOFT i JRK.
F. AVE chce, aby se do nového systému odpadového hospodářství zapojilo co nejvíce obcí ze
SVOP. Valná hromada projednala, že bude na členské obce SVOP zaslán email, na základě
kterého se obce vyjádří, zda se chtějí zapojit do systému chytré evidence odpadů. Následně
bude f. AVE oslovena, aby připravila cenovou nabídku na své služby se systémem chytré
evidence odpadů, kterou předloží do příští VH.
7. Konec projektu CSS – budoucí financování kanceláře SVOP
Pí. Benáková prezentovala a zhodnotila činnost kanceláře CSS za období r. 2021. Informovala
představitele obcí o aktivitách uskutečněných v tomto období, prezentovala přehled
podaných žádostí o dotace, přehled veřejných zakázek a společné projekty v r. 2021.
P. Venhauer informoval o hospodaření SVOP a CSS za rok 2020. Zhodnotil činnost CSS za
celou dobu fungování, představil kompletní přehled zpracovaných žádostí o dotace a
zpracovaných zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám pro jednotlivé obce od počátku
chodu CSS.
Představil model financování kanceláře SVOP v následujícím období, který vzešel z jednání
představenstva SVOP. Byly podrobně představeny předpokládané náklady na provoz (příjmy
a výdaje) kanceláře v r. 2022. Valná hromada projednala ceník za poskytované služby CSS
(zpracování žádostí o dotace, veřejné zakázky, ostatní služby) a navýšení řádných členských
příspěvků na obyvatele. K tomuto bodu bylo přijato usnesení.
Usnesení 18:
Valná hromada schvaluje novou výši řádných členských příspěvků, a to 10 Kč na obyvatele
s platností od roku 2022.
Pro:

21

Proti: 0

Zdržel: 0
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8. Oslavy 20. výročí založení Svazku obcí Podoubraví
Pí. Benáková informovala o aktuálních přípravách oslav a představila program slavnostního
dne. Termín konání je 4. 9. 2021 v Libici nad Doubravou.
Obcím byly předány plakáty formátu A3 k vyvěšení na obcích. Vyrobeny budou ještě
velkoformátové plakáty A2, které budou distribuovány až v průběhu srpna.
Požádala starosty, aby zaslali kontakty na bývalé starosty/starostky obcí ( ve funkci od r.
2001), kterým bude zaslána taktéž pozvánka na oslavy. Současně vyzvala k dodání
doplněných medailonků. Poprosila zúčastněné, pokud mají možnost získat sponzorské dary,
aby informovali kancelář CSS. Dary budou použity jako ceny pro vítěze fotografické soutěže.
Bylo poptáno zpracování turistických vizitek, pohlednic a kalendáře. Svazek obcí Podoubraví
bude mít na rok 2022 stolní kalendář. Podkladem pro kalendář jsou výkresy dětí ze škol
v území, které se zapojily do výtvarné přehlídky pořádané SVOP. Tímto poděkovala školám,
které se do výtvarné přehlídky zapojily. Výkresy budou dále vystaveny při příležitosti oslav a
dále budou putovat po členských obcích SVOP.
Do organizace oslav zapojeny pí. Lédlová (knihovna Ždírec n. D.), pí. Pleskačová (Libice n. D.),
pí. Krovová MěÚ Chotěboř). Pí. Benáková jim poděkovala za spolupráci a poděkovala obcím,
které je delegovaly.
9. Příspěvek na zakoupení pohárů pro „Podoubravský víceboj“ a jeho organizace
V letošním roce se pořádání Podoubravského víceboje ujala obec Libice nad Doubravou.
Podoubravský víceboj proběhne jako součást oslav. Pí. Benáková vyzvala přítomné, aby se
zúčastnili slavnostního dne a kdo nebude moci soutěžit, ať se zúčastní jako host.
10. Projekt na pořízení kompostérů a štěpkovačů z výzvy OPŽP č. 122 – shrnutí
Kompostéry byly předány obcím. Štěpkovače (Kraborovice předán, Slavíkov do 9.7.2021).
Mezi SVOP a obcemi řešeno partnerskou smlouvou o výpůjčce. Po uplynutí doby
udržitelnosti – kompostéry přejdou bezúplatně do majetku obcí. Udržitelnost je 5 let a lhůta
začíná běžet až po kompletní administraci dotace. O termínu bude CSS informovat. Vzor
smlouvy o výpůjčce, která bude sepsána mezi obcí a občanem, byl předán. Nyní se připravuje
vyúčtování dotace. Pí. Zvolánková bude po dobu udržitelnosti projektu zasílat inventarizaci
k potvrzení, a to vždy ke konci kalendářního roku.
Bylo nabídnuto doobjednání kompostérů za vysoutěženou cenu. Nutné objednat ihned.
Nahlášené reklamace má na starosti p. Moravský f. Komunální technika, který eviduje
seznam nedostatků a bude je v co nejkratším termínu řešit. Pokud mají obce ještě něco k
reklamaci, musí nahlásit ihned.
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11. Různé
a) Digitální protipovodňové plány
Obce zapojené do projektu Protipovodňová ochrana měly na svém webu zveřejněny digitální
povodňové plány. Digitální protipovodňový plán, který zpracovala f. MOPOS je již nefunkční.
Přišly nabídky od f. Šindlar s.r.o., která převzala od f. MOPOS, na převod současných
digitálních povodňových plánů do nové aplikace, dostupné na webovém portále společnosti
Envipartner (https://www.portalobce.cz/). Nabízí umístění povodňového plánu na daném
portálu a zajištění chodu služeb. Digitální povodňové plány v nové aplikaci budou v souladu s
požadavky MŽP a TNV. V rámci uvedeného převodu nabízí aktualizaci povodňového plánu
dle zákona o vodách 254/2001 Sb.
Tato služba je zpoplatněná, roční poplatek se pohybuje v rozmezí od 18 - 26 tis. Kč dle
velikosti obce.
Na základě toho SVOP zjišťoval, zda obce musí mít na svém webu odkaz na funkční digitální
povodňový plán. Po konzultaci s Mgr. Jaroslavem Mikynou, vedoucím oddělení vodního
hospodářství KV, bylo zjištěno, že vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb.) nestanoví
povodňovému orgánu obce povinnost mít povodňový plán obce zpracovaný v digitální
formě. Pokud ale byl povodňový plán v digitálně formě pořízen, je vhodné ho v této podobě
udržovat dále. Jak se ale obce rozhodnou, je pouze na jejich uvážení.
12. Diskuse
Diskusi vedli zástupci obcí ke každému bodu zvlášť.

13. Závěr
Pan Václav Venhauer poděkoval p. starostovi ze Ždírce nad Doubravou za uspořádání této
valné hromady a poděkoval přítomným za účast a jednání v 18.00 hodin ukončil.
Ověřil elektronicky: Ing. Bohumír Nikl – starosta města Ždírec nad Doubravou
Ověřila elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka obce

Ždírec nad Doubravou, 22. 6. 2021
Zapsala: Gabriela Čapková

5

