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 Z á p i s  

z 12. 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 7. prosince 2021 od 15:30 hodin 

v kulturním době v Jeřišně. 

 

Přítomni:   

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

přítomni zástupci 17 obcí, tj. 58,62 % z celkového počtu členských obcí Svazku obcí 

Podoubraví a setkání je tedy usnášeníschopné. 

Program jednání:  

1) Schválení programu  

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Schválení rozpočtu SVOP pro rok 2022 

4) Schválení střednědobého výhledu na období 2023 - 2024 

5) Informace z jednání v Buštěhradu, kde mají zaveden systém chytré evidence odpadů 

6) Desková hra „Jak dobře to u nás znáš?“ 

7) Činnost CSS 

8) Různé 

9) Diskuse 

10) Závěr 

 

1. Schválení programu 

Předseda svazku pan Václav Venhauer zahájil jednání v 15:30 hodin a přivítal přítomné. 

P. Venhauer seznámil přítomné s navrženým programem. K navrženému programu jednání 

nebyly vzneseny žádné připomínky, proto navrhl hlasovat o schválení předloženého programu 

jednání. 

 

Usnesení 19:  

Valná hromada schvaluje program jednání. 

Pro: 17  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

2. Ověřovatelé zápisu 

Pan Venhauer navrhl ověřovatele zápisu: 

Ing. Bohumír Nikl – starosta města Ždírec nad Doubravou 

Dagmar Vaňková - starostka obce Jeřišno 

 

Usnesení 20:  

Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu. 

Pro: 17   Proti: 0   Zdržel: 0 
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3. Schválení rozpočtu SVOP pro rok 2022 

Členským obcím byl rozeslán návrh rozpočtu sestavený a schválený představenstvem.  P. 

Venhauer navrhl hlasovat o schválení rozpočtu SVOP pro rok 2022. 

 

Usnesení 21:  

Valná hromada schvaluje rozpočet pro rok 2022. 

Pro: 17  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

4. Schválení střednědobého výhledu na období 2023 - 2024 

Členským obcím byl rozeslán návrh Střednědobého výhledu na období 2023 - 2024, 

sestavený a schválený představenstvem. P. Venhauer navrhl hlasovat o schválení 

Střednědobého výhledu na období 2023 - 2024. 

 

Usnesení 22:  

Valná hromada schvaluje Střednědobý výhled na období 2023 – 2024. 

Pro: 17   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

5. Informace z jednání v Buštěhradu, kde mají zaveden systém chytré evidence odpadů  

Pan Venhauer informoval, že návštěvu Buštěhradu absolvovali pan Němec (místostarosta 

města Ždírec n.D.), paní Sobotková (místostarostka městyse Krucemburk) a pan Hrubý 

(starosta obce Borek) a předal jim slovo. Pan Němec objasnil situaci a zmínil, že se touto 

problematikou v Buštěhradu zabývá paní Lucie Dlouhá, která je ochotná přijet i k nám na 

valnou hromadu a osobně nás se systémem, který využívají, seznámit. Ze společného jednání 

vyplynulo, že je v první řadě důležité zaměřit se na strategii odpadového hospodářství na 

území SVOP. Tuto analýzu by zpracovala odborná firma na základě podkladů od obcí 

(statistiky, dotazníky, faktury apod.), byl by proveden i fyzický výkon, který by zkoumal, jak 

lidé v obci třídí. Na základě dat ze strategie by proběhlo výběrové řízení na dodavatele. 

V Buštěhradu systém chytré evidence ještě dolaďují, ale již fakturují z reálných nákladů. 

Zpracování strategie bude trvat cca 1 rok. Výhled, že by systém chytré evidence mohl být 

zaveden i u nás je cca v roce 2023 – 2024.  

Pan Hrubý doplnil, že je potřeba data ukládat na cloud, nejde s tím nijak manipulovat. Data 

jsou evidovaná přes WIFI hned jak nádobu svozová firma vyveze. Doporučení je, aby si na 

nádoby daly čipy obce sami. Upozornil, že je problém dát čip na popelnici, která je občanů, 

musejí být uzavřeny smlouvy. Pokud jsou nádoby obce, je to bez starostí.  

Pan Němec ještě zmínil, že poplatek za odpady je v Buštěhradu 950 Kč, kdo má kompostér 

má slevu 200 Kč, aby byli lidé motivováni ke třídění. Na sběrném dvoře mají občané 

kartičky, které evidují kdy tam byli a jaký odpad vyvezli. Kartička je evidovaná na číslo 

popisné.  
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Paní Vaňková se dotázala na cenu strategie, a zda si strategii nechá vypracovat každá obec 

zvlášť nebo bude za celé Podoubraví. Pan Hrubý podporuje, aby strategie byla za celý Svazek 

obcí Podoubraví, cena vychází na 40 – 60 tisíc pro jednu obec.  

Paní Sobotková zmínila, že firma, která bude analýzu zpracovávat, čerpá hodně z dat 

Ekokomu. Pan Hrubý doplnil, že obce mají kontaktovat firmu Recykling v Chotěboři a 

vyžádat si data, kdo a co z obce vyvezl a tyto data též uvádět. Dále doporučuje, aby v každé 

obci byl kontejner na kov a velkoobjemový kontejner.  

Pan Venhauer vše shrnul a doporučil svolat na leden valnou hromadu, která se tímto tématem 

bude dál zabývat a na kterou se pozve paní Dlouhá z Buštěhradu. Dále požádal pana Němce, 

paní Sobotkovou a pana Hrubého, aby dál pokračovali v této činnosti a zajistili další podklady 

a oslovili firmy ohledně nabídkové ceny za strategie.  

Usnesení 23:  

Valná hromada bere na vědomí informace z Buštěhradu, kde mají zaveden systém chytré 

evidence odpadů. V lednu 2022 bude svolána Valná hromada, která se tímto problémem bude 

zabývat.  

 

Pro: 17  Proti: 0  Zdržel: 0 

 

 

6. Desková hra „Jak dobře to u nás znáš?“ 

Paní Benáková informovala o dodání deskové hry „Jak dobře to u nás znáš?“. Hra by měla být 

do kanceláře SVOP doručena 16. 12. 2021. Hry budou uložené v zasedací místnosti MěÚ, kde 

si je budou starostové moci kdykoliv po domluvě vyzvednout, informace pošleme do mailu. 

Faktura bude vystavená obcím přímo firmou FOX GAMES.  
 

 

7. Činnost CSS 

Pí. Benáková zhodnotila činnost CSS, jehož udržitelnost skončila k 31. 10. 2021. Informovala 

představitele obcí o uskutečněných aktivitách. Prezentovala přehled podaných žádostí o 

dotace, přehled veřejných zakázek a informovala o výši získaných finančních prostředků. Pí. 

Benáková obce požádala o zpětnou vazbu a byly rozdány dotazníky k ověření spokojenosti 

starostů.  

 

Dále informovala o oslavách, které byly spojeny s tradičním Podoubravským vícebojem a 

uskutečnily se 4. 9. 2021 v Libici nad Doubravou.  

 

Poděkovala panu Venhauerovi za práci a čas věnovaný Svazku, členům představenstva a 

starostům členských obcí za důvěru, kterou nám dali a kolektivu CSS za odvedenou práci. 

 

Zároveň zmínila, že jsou ještě k dispozici kalendáře pro rok 2022. Kdo by měl zájem, může si 

kalendáře od SVOP zakoupit za výrobní cenu. 
 

 

8. Různé 
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a) Projekt „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“  

Předseda a paní Benáková uvedli, že se svazek přihlásil do projektu: „Evropa, ve které chci 

žít. Evropa 2050“, který je určený pro žáky ZŠ a dále studenty středních a vysokých škol z 

ČR i ze zahraničí. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostor pro otevřený dialog s mladou 

generací a umožnit společné zamyšlení nad tématy, která jsou klíčová pro udržitelný rozvoj v 

Evropské unii. Mladí „umělci“ a zejména tvůrčí týmy ve školách, či v rámci mezinárodních 

propojení škol, budou mít touto cestou možnost společně ztvárnit představy o Evropě v roce 

2050. Valná hromada s předloženým návrhem souhlasí. Kancelář svazku zajistí vše potřebné 

a zkontaktuje školy v mikroregionu Podoubraví.  
 

Usnesení 24:  

Valná hromada bere na vědomí zapojení do projektu „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“ 

a pověřuje kancelář svazku k zajištění všeho potřebného. 

 

Pro: 17  Proti: 0  Zdržel: 0 

 
b) Putovní výstava „PODOUBRAVÍ OČIMA DĚTÍ“  

Paní Benáková informovala o ukončení výstavy „PODOUBRAVÍ OČIMA DĚTÍ“, která 

probíhala od 20. října 2021 do 12. listopadu 2021 v galerii Doubravka ve Ždírci nad 

Doubravou. Výstava měla kladné ohlasy. Zároveň nabídla možnost zapůjčení materiálů a 

výkresu dalším obcím s tím, že pokud budou výstavu chtít uspořádat, bude nutné si ji 

naistalovat vlastními silami z důvodu časové vytíženosti zaměstnanců CSS. Pokud o 

uspořádání výstavy v jiných obcí SVOP nebude zájem, vrátí se již výkresy do škol, které se 

do projektu zapojily.  

Pan Nikl doporučuje výstavu uspořádat a zároveň poděkoval zaměstnancům kanceláře SVOP 

a KZM Ždírec n. D. za instalaci výstavy a organizaci.  

 

c) Odstoupení z funkce předsedy svazku 

Pan Venhauer uvedl, že na představenstvu SVOP oznámil, že z důvodu jeho velké časové 

vytíženosti, by rád odstoupil z funkce předsedy svazku. Tuto informaci již většina starostů 

zaznamenala na základě článku v Havlíčkobrodském deníku. Po dohodě s představenstvem 

bude nakonec ve funkci pokračovat do konce volebního období.  

 
Usnesení 25:  

Valná hromada bere na vědomí informaci o ukončení funkce předsedy svazku pana Václava 

Venhauera ke konci volebního období.  

 

Pro: 17  Proti: 0  Zdržel: 0 

 
 

d) Návštěva zástupců obcí mikroregionu Hustopečsko 

Pan Nikl a Venhauer informovali, že náš mikroregion navštívili zástupci obcí mikroregionu 

Hustopečsko. V pátek jejich program zahrnoval návštěvu Pilnova statku v Libici nad 

Doubravou. Kancelář svazku Podoubraví zde představila prezentaci s přehledem o naší 

činnosti a společné projekty.  
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e) Krajská správa a údržba silnic 

Pan Venhauer zmínil, že se potýkají s nedostatkem zaměstnanců. V rozpočtu kraje Vysočina 

došlo k poklesu o 50 % na investice na údržbu silnic. Bude se čekat jaké budou náklady na 

zimu a dle toho se pak připraví investice do oprav.  

 

f) Poděkování 

Pan Venhauer poděkoval zaměstnancům CSS za práci, kterou odvedli, poděkoval také paní 

Uchytilové a paní Sýsové. Dále všem členům představenstva a starostům členských obcí, že 

využívají naše služby a věří, že jsou pro ně přínosem a popřál všem hezké svátky. 

 

g) Veřejná sbírka a transparentní účet svazku na pomoc lidem na Moravě  

Předseda informoval o tom, že shromážděná peněžní částka bude rozdělena na tři části. 

Peněžní prostředky budou poskytnuty obci Mikulčice, obci Hrušky a obci Lužice Kancelář 

SVOP objednala u firmy Pross plakety, které zástupci Podoubraví obcím měli osobně předat. 

Z důvodu epidemiologické situace v ČR bylo osobní setkání přesunuto na jarní měsíce.  

 

Usnesení 24:  

Valná hromada bere na vědomí rozdělení peněžní částky z veřejné sbírky svazku na pomoc 

lidem na Moravě. Peněžní prostředky budou poskytnuty obci Mikulčice, obci Hrušky a obci 

Lužice.  

 

Pro: 17   Proti: 0  Zdržel: 0 

 

9. Diskuse 

 

Diskusi vedli členové Valné hromady ke každému bodu zvlášť. 

 

10. Závěr 

 

Pan Václav Venhauer poděkoval pí. starostce z Jeřišna za uspořádání této Valné hromady a 

poděkoval přítomným za účast a jednání v 17.30 hodin ukončil. 
 

Ověřil: Ing. Bohumír Nikl – starosta Ždírce nad Doubravou 

 

Ověřil: Dagmar Vaňková – starostka Jeřišna 

 

V Jeřišně 7. 12. 2021 

 

Zapsal: Soňa Zvolánková, DiS. 

 


