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Z á p i s  

z ustavujícího zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví,  

které se uskutečnil dne 6. prosince 2022 od 15:30 hodin 

v nové hasičské zbrojnici U Pikulky 730 (za OD ALBERT) ve Ždírci nad Doubravou. 

 

Přítomni:   

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

přítomni zástupci 24 obcí, tj. 82,75 % z celkového počtu členských obcí Svazku obcí 

Podoubraví a setkání je tedy usnášeníschopné. 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, schválení programu  

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Představení zástupců členských obcí svazku po komunálních volbách 2022 

4) Představení zaměstnanců svazku 

5) Volba orgánů svazku 

 Určení způsobu volby 

 Ukončení volebního období předsedy a místopředsedy svazku 

 Volba předsedy svazku 

 Volba místopředsedy svazku 

 Volba představenstva svazku 

 Volba předsedy kontrolní komise  

 Volba členů kontrolní komise 

 Volba tajemníka 

6) Schválení rozpočtu SVOP pro rok 2023 

7) Schválení střednědobého výhledu na období 2024 – 2027 

8) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví 

9) Navýšení členských příspěvků a variantního řešení financování činnosti SVOP 

10) Různé 

11) Diskuse 

12) Závěr 

 

1. Zahájení, schválení programu 

Pan Václav Venhauer zahájil jednání v 15:30 hodin a poděkoval Ing. Bohumíru Niklovi za 

uspořádání ustavující Valné hromady ve Ždírci nad Doubravou. Ing. Bohumír Nikl též přítomné 

zástupce členských obcí přivítal a v krátké prezentaci je seznámil s investičními akcemi ve 

městě. Poté pan Václav Venhauer přítomné seznámil s navrženým programem. K navrženému 

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

předloženého programu jednání a jmenuje zapisovatelkou jednání valné hromady dne 6. 12. 

2022 Soňu Zvolánkovou. 

 

Usnesení 1:  

Valná hromada schvaluje program jednání. 

 

Pro: 24    Proti: 0   Zdržel: 0 
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2. Ověřovatelé zápisu 

Pan Venhauer navrhl ověřovatele zápisu: 

Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno 

Ing. Bohumír Nikl – starosta města Ždírec nad Doubravou 

 

Usnesení 2:  

Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu. 

 

Pro:  24  Proti: 0   Zdržel: 2 

 

3. Představení zástupců členských obcí svazku po komunálních volbách 2022 

Valná hromada SVOP bere na vědomí výsledky ustavujících zasedání zastupitelstev členských 

obcí svazku, vzešlých z komunálních voleb 2022. Zástupci členských obcí svazku se jednotlivě 

představili. 

 

4. Představení zaměstnanců svazku 

Paní Dita Benáková představila zaměstnance Dobrovolného svazku obcí Podoubraví včetně 

jejich pracovního úvazku a náplně práce. 

 

5. Volba orgánů svazku 

 Určení způsobu volby 

 Ukončení volebního období předsedy a místopředsedy svazku 

 Volba předsedy svazku 

 Volba místopředsedy svazku 

 Volba představenstva svazku 

 Volba předsedy kontrolní komise  

 Volba členů kontrolní komise 

 Volba tajemníka 

 

 Určení způsobu voleb 

Valná hromada SVOP navrhla provést volbu předsedy, místopředsedy, představenstva a 

kontrolní komise veřejnou volbou. Protože nebyly vzneseny žádné jiné návrhy, předsedající 

vyzval přítomné zástupce členských obcí k hlasování.   

 

Usnesení 3:  

Valná hromada schvaluje volbu předsedy, místopředsedy, představenstva a kontrolní komise 

svazku veřejnou volbou. 

 

Pro: 24  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

 Ukončení volebního období předsedy a místopředsedy svazku 

Valná hromada SVOP bere na vědomí ukončení volebního období předsedy a místopředsedy 

svazku v souladu s čl. XI stanov. 

 

Usnesení 4:  

Valná hromada schvaluje ukončení volebního období předsedy a místopředsedy svazku. 
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Pro: 24   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

 Volba předsedy svazku 

Předsedající vyzval členy Valné hromady SVOP k podání návrhů na funkci předsedy svazku. 

Pan Václav Venhauer, starosta městyse Libice nad Doubravou, navrhl na předsedu svazku pana 

Miloše Starého, starostu obce Sobíňov. Před hlasováním byla dána možnost kandidátovi na 

funkci předsedy sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Pan Miloš Starý 

kandidaturu na předsedu svazku přijal.  Jiný návrh nebyl přijat.  

 

Usnesení 5:  

Valná hromada SVOP volí v souladu s čl. XI stanov předsedou svazku pana Miloše Starého, 

starostu obce Sobíňov. 

 

Pro:  23  Proti: 0   Zdržel: 1 

 

 Volba místopředsedy svazku 

Předsedající vyzval členy Valné hromady SVOP k podání návrhů na funkci místopředsedy 

svazku. Pan Václav Venhauer navrhl na funkci místopředsedy svazku pana Ing. Bohumíra Nikla, 

starostu města Ždírec nad Doubravou. Před hlasováním byla dána možnost kandidátovi na funkci 

místopředsedy sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Kandidaturu na 

místopředsedu svazku navržený kandidát přijal. Jiný návrh nebyl přijat.  

 

Usnesení 6:  

Valná hromada SVOP volí v souladu s čl. XI stanov místopředsedou svazku pana Ing. Bohumíra 

Nikla, starostu města Ždírec nad Doubravou. 

 

Pro:  23   Proti: 0   Zdržel: 1 

 

 Volba představenstva svazku 

Předsedající vyzval členy Valné hromady SVOP k podání návrhů na členy představenstva 

svazku. Předsedající předložil následující návrhy: pan Ing. Karel Musílek, starosta obce Maleč; 

paní Dagmar Vaňková, starostka obce Jeřišno; pan Ing. Ondřej Kozub, starosta města Chotěboř; 

pan Petr Bárta, starosta obce Vepříkov; pan Václav Venhauer, starosta městyse Libice nad 

Doubravou. Před hlasováním byla dána možnost kandidátům na funkci člena představenstva 

svazku sdělit své stanovisko. Navržení kandidáti kandidaturu na členy představenstva svazku 

přijímají. Jiný návrh nebyl přijat. 

 

Usnesení 7:  

Valná hromada SVOP volí v souladu s čl. X stanov tyto členy představenstva svazku: pana Ing. 

Karla Musílka, starostu obce Maleč; paní Dagmar Vaňkovou, starostku obce Jeřišno; pana Ing. 

Ondřeje Kozuba, starostu města Chotěboř; pana Petra Bártu, starostu obce Vepříkov; pana 

Václava Venhauera, starostu městyse Libice nad Doubravou. 

 

Pro: 19  Proti: 0   Zdržel: 5 
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 Volba předsedy kontrolní komise  

Předsedající navrhl na předsedu kontrolní komise svazku pana Mgr. Ottu Kohouta, starostu 

městyse Krucemburk. Před hlasováním byla dána možnost kandidátovi na funkci předsedy 

kontrolní komise sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Kandidaturu na 

předsedu kontrolní komise svazku navržený kandidát přijal.  Jiný návrh nebyl přijat. 

 

Usnesení 8:  

Valná hromada SVOP volí v souladu s čl. XII stanov předsedou kontrolní komise svazku pana 

Mgr. Ottu Kohouta, starostu městyse Krucemburk. 

 

Pro: 23   Proti: 0   Zdržel: 1 

 

 Volba členů kontrolní komise 

Předsedající navrhl na členy kontrolní komise svazku pana Přemysla Tonara, starostu městyse 

Havlíčkova Borová a paní Andreu Culkovou, starostku obce Nová Ves u Chotěboře. Před 

hlasováním byla dána možnost kandidátům na funkci členů kontrolní komise sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Kandidaturu na členy kontrolní komise navržení 

kandidáti přijali.  Jiný návrh nebyl přijat. 

 

Usnesení 9:  

Valná hromada SVOP volí v souladu s čl. XII stanov dalšími členy kontrolní komise svazku 

pana Přemysla Tonara, starostu městyse Havlíčkova Borová a paní Andreu Culkovou, starostku 

obce Nová Ves u Chotěboře 

Pro: 22   Proti: 0   Zdržel: 2 

 

 Volba tajemníka 

Předsedající navrhl na tajemnici SVOP paní Ing. Ditu Benákovou. Před hlasováním byla dána 

možnost kandidátovi na funkci tajemníka sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 

nebylo. Kandidaturu na tajemnici navržená kandidátka přijala.  Jiný návrh nebyl přijat. 

Valná hromada SVOP volí v souladu s čl. XIII stanov tajemnicí SVOP paní Ing. Ditu 

Benákovou. 

 

Usnesení 10:  

Valná hromada schvaluje tajemníka svazku. 

 

Pro: 24   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

6. Schválení rozpočtu SVOP pro rok 2023 

Členským obcím byl rozeslán návrh rozpočtu. Předsedající navrhl hlasovat o schválení rozpočtu 

SVOP pro rok 2023. 

 

Usnesení 11:  

Valná hromada schvaluje rozpočet pro rok 2023. 

 

Pro: 24  Proti: 0   Zdržel: 0 
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7. Schválení střednědobého výhledu na období 2024 - 2027 

Členským obcím byl rozeslán návrh Střednědobého výhledu na období 2024 – 2027. 

Předsedající navrhl hlasovat o schválení Střednědobého výhledu na období 2024 - 2027.  

 

Usnesení 12:  

Valná hromada schvaluje Střednědobý výhled na období 2024 - 2027. 

 

Pro: 24   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

8. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví 

Předsedající informoval o zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví. 

Nebyly zjištěny žádné vady a nedostatky.  

 

Usnesení 13:  
Valná hromada bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí 

Podoubraví 

 

Pro: 24  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

9. Navýšení členských příspěvků a variantní řešení financování činnosti SVOP 

Paní Benáková zmínila potřebu projednat navýšení členských příspěvků a variantní řešení 

financování činnosti SVOP. Představila tři modely financování kanceláře SVOP v následujícím 

období. První varianta zvyšování řádných členských příspěvků na 20 a 30 Kč a zachování 

stávajících cen za žádosti o dotace a VZ. Druhá varianta zvýšení řádných členských příspěvků na 

20 Kč a zvýšení cen za VZ a VZMR pro podlimitní a nadlimitní. Třetí varianta zachování 

řádného členského příspěvku 10 Kč + členský příspěvek dle pásma + mírné navýšení cen za 

žádosti o dotace a VZ. Dále byly podrobně představeny předpokládané náklady na provoz 

(příjmy a výdaje) kanceláře. Všechny tři varianty jsou navrženy tak, že příjmy pokrývají výdaje. 

Na toto téma proběhla diskuse.  

Bylo dohodnuto, že do 15. ledna 2023 členské obce pošlou informaci, kterou variantu podporují 

a preferují v rámci financování. Případné další návrhy jsou vítané. Varianty financování budou 

projednány a schváleny na další valné hromadě.  

Paní Vaňková uvedla, aby kancelář byla finančně podpořena. Pan Nikl vyjádřil podporu varianty 

č. 3. Pan Kohout také podporuje variantu č. 3. a řekl, aby starostové obcí kancelář maximálně 

využívali. Pan Kozub uvedl, aby obce zvážily variantu č. 3. 

 

Usnesení 14:  
Valná hromada bere na vědomí varianty řešení financování činnosti SVOP a ceník za 

poskytované služby kanceláře SVOP (zpracování žádostí o dotace, veřejné zakázky, ostatní 

služby).  

 

Pro: 24  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

 

10. Různé 

 

a) Nefrologická ambulance v Chotěboři 

Předsedající informoval o nově otevřené ambulanci nefrologie v Chotěboři. V nefrologické 

ambulanci pracuje MUDr. Veronika Medňanská, paní doktorka s dlouholetou praxí v 
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nefrologické a osteologické ambulanci Nemocnice Havlíčkův Brod a na interním oddělení. 

Bohužel může ošetřit jen pojištěnce zdravotních pojišťoven 205, 207, 213.  

 

VZP, 201, 211 jim tuto odbornost nenasmlouvaly, i přestože je ambulance nefrologie 

v nemocnici trvale přetížená. Chtějí se po roce odvolat proti rozhodnutí VZP. Ta má v regionu 

nejvíce pojištěnců, tak je chybějící smlouva nejvíce omezuje. Sdružená ambulantní péče 

Vysočina s.r.o. nás tedy z tohoto důvodu žádá o podporu. Nejedná se o finanční podporu.  

 

Kancelář SVOP na základě uvedených skutečností odešle dopis řediteli Odboru zdravotní péče 

VZP v Brně, VoZP ČR a ZPMV ČR s prosbou o zvážení uzavření smlouvy na hrazené zdravotní 

služby. Zároveň požádáme o osobní schůzku, na které bychom je mohli s tímto záměrem 

podrobně seznámit a vysvětlit naši podporu. 

 

Usnesení 15:  
Valná hromada schvaluje podporu nefrologické ambulance v Chotěboři.  

 

Pro: 24  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

b) Systém chytré evidence odpadů 

V rámci nového monitorovacího období Operační program Životního prostředí 2021 - 2027 

nabízí ve specifickém cíli 1.5 Oběhové hospodářství výzvu s podporou na pořizování 

souvisejícího vybavení pro nakládání s odpady (nádoby, velkoobjemové kontejnery, 

kompostéry), tak jak tomu bylo v předchozím monitorovacím období. Dotační podpora je opět 

avizována do výše 85 procent. Pan Němec přítomné informoval, že kontaktoval paní Ing. 

Hoškovou, která by nám s přípravou projektu a podání žádosti o dotaci z OPŽP pomohla. 

Přítomným rozdal podklady a podrobnější informace k připravované výzvě. 

Pokud bude zájem o přípravu projektu zahrnujícího výše uvedené vybavení, popř. jiný 

projektový záměr, opět se společně do projektu zapojíme.  Kancelář SVOP zjistí do konce ledna 

zájem ze strany členských obcí. 

 

Usnesení 16:  

Valná hromada bere na vědomí informace k systému svozu a evidenci odpadového hospodářství.  

 

Pro: 24   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

c) Navýšení cen za skládkovné 

Pan Musílek informoval přítomné, že byl upozorněn paní Ing. Zeroníkovou z firmy AVE, že 

dojde k navýšení skládkovného jak na skládce v Nasavrkách (760 Kč bez DPH) tak na skládce v 

Lapíkově (945 Kč bez DPH).  

K této ceně je ještě nutné připočítat 500 Kč bez DPH do 180 kg na obyvatele (cena je za tunu 

odpadu). Pokud se toto množství na obyvatele překročí, tak bude účtováno 1000 Kč bez DPH na 

obyvatele (cena je za tunu odpadu). Z tohoto důvodu je potřeba se domluvit, na jakou skládku 

budeme chtít odpad z našeho regionu ukládat. Musíme vzít na vědomí i navýšení ceny za 

dopravu. 

 

Usnesení 17:  

Valná hromada bere na vědomí informace k navýšení cen za skládkovné.  

 

Pro: 24   Proti: 0   Zdržel: 0 
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d) Schůze ORP Chotěboř 

Paní Benáková informovala, že na 24. 1. 2022 je od 15 hodin plánovaná schůze ORP Chotěboř. 

Schůze se uskuteční ve velké zasedací místnosti MěÚ v Chotěboři a zmínila předběžný program.  

 

 

e) Nová zelená úspora Light 

Pan Venhauer zmínil příjem žádostí v rámci programu Nová zelená úspora Light. Přítomným byl 

rozdán informační leták.  

 

f) Fond Vysočiny – Program Obnova venkova Vysočiny pro rok 2023 

Pan Bárta informoval, že v tomto programu byly provedeny změny. Max. dotace na jednu obec 

se zvýší na 150 000 Kč, bude zkrácena lhůta pro podávání žádostí, výběr projektů bude prováděn 

dle času podání žádosti. Příjem žádostí bude od 1. 2. 2023 od 8.00 h. 

 

 

g) Poděkování  

Pan Venhauer poděkoval všem zaměstnancům SVOP za spolupráci. Dále všem členům 

představenstva a starostům členských obcí. Zaměstnanci SVOP poděkovali panu Venhauerovi za 

práci a čas, který SVOP věnoval na pozici předsedy a popřáli mu hodně štěstí v další práci.  

 

 

11. Diskuse 

Diskusi vedli zástupci obcí ke každému bodu zvlášť. 

 

12. Závěr 

Předsedající poděkoval panu Ing. Bohumíru Niklovi za uspořádání této Valné hromady ve Ždírci 

nad Doubravou a poděkoval přítomným za účast na Valné hromadě. Pan Nikl poděkoval 

zaměstnancům MěÚ ve Ždírci n. D. za organizaci a pomoc při uspořádání této VH. Dále 

poděkoval všem starostům za spolupráci a účast na VH. Jednání bylo v 17:30 hodin ukončeno. 

 

Ověřila elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno 

 

Ověřil elektronicky: Ing. Bohumír Nikl – starosta města Ždírec nad Doubravou 

 

Ve Ždírci nad Doubravou 6. 12. 2022   Zapsala: Soňa Zvolánková, DiS. 


