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 Z á p i s  

ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví, které bylo spojeno se setkáním starostů 
v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce – Centra společných služeb, které se uskutečnilo  
dne 18. prosince 2018 od 15:00 hodin  

ve velké zasedací místnosti MěÚ v Chotěboři 
 

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

zástupci 27 obcí, tj. 96 % 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 2019  
4) Schválení střednědobého výhledu na období 2020 – 2021  

5) Projekt „Pořízení nádob na třídění odpadů pro obce Svazku obcí Podoubraví“ – EAV, Ing. 
Zbyněk Bouda  

6) Pravidla pro poskytování příspěvků  

7) Činnost CSS 

8) Nová členství obcí ve Svazku obcí Podoubraví 

9) Různé 

10) Diskuse 

11) Závěr 

 

1. Schválení programu 

Předseda svazku pan Václav Venhauer zahájil jednání v 15:00 hodin a přivítal hosty:  Ing. Tomáše 

Škaryda, starostu města Chotěboř, Ing. Zbyňka Boudu a Ing. Martina Čadu z Energetické agentury 

Vysočina a zástupkyni SMO pí. Ivu Červinkovu, expertku pro komunikaci s DSO.  

Pan Venhauer poděkoval Ing. Tomáši Škarydovi za uspořádání Valné hromady v Chotěboři a seznámil 

přítomné 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 18. 12. 2018 Soňu Zvolánkovou, DiS. 

 

Usnesení: 22 

Valná hromada schvaluje program jednání. 

Pro: 27   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

2. Ověřovatelé zápisu 
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Pan Venhauer navrhl ověřovatele zápisu: 

Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno 

Ing. Bohumír Nikl – starosta města Ždírec nad Doubravou 

 

 

Usnesení: 23 

Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu. 

Pro: 27   Proti: 0   Zdržel: 0 

 
3. Schválení rozpočtu SVOP pro rok 2019 
 

Členským obcím byl rozeslán k připomínkování návrh rozpočtu sestavený a schválený představenstvem. 

P. Venhauer navrhl hlasovat o schválení rozpočtu pro rok 2019.  

Usnesení 24:  

Valná hromada schvaluje rozpočet pro rok 2019.  

 

Pro: 27   Proti: 0   Zdržel: 0 

 
4. Schválení střednědobého výhledu na období 2020 - 2021 
 

Členským obcím byl rozeslán návrh Střednědobého výhledu na období 2020-2021, sestavený a schválený 

představenstvem. P. Venhauer navrhl hlasovat o schválení Střednědobého výhledu na období 2020-

2021.  

Usnesení: 25  

Valná hromada schvaluje Střednědobý výhled na období 2020-2021. 

 

Pro: 27   Proti: 0   Zdržel: 0 

  

5. Projekt „Pořízení nádob na třídění odpadů pro obce Svazku obcí Podoubraví“ – EAV, Ing. Zbyněk 
Bouda a Ing. Martin Čada 
 

Ing. Zbyněk Bouda a Ing. Martin Čada z Energetické agentury Vysočiny představili zástupcům členských 

obcí, jak bude probíhat administrace projektu a specifikovali průběh projektu „Pořízení nádob na třídění 

odpadů pro obce Svazku obcí Podoubraví“. Pan Kohout se dotázal, zda mají možnost zpracovat 

podklady, které se týkají osvěty, která se týká třídění odpadů (letáky, propagační materiály). EAV je 

schopná zajistit podklady, informační kampaň, besedy, informační brožury. Na toto téma proběhla 

diskuse. Nejpozději do 15. ledna musí obce, které mají zájem čerpat dotaci, doručit do CSS konečné 

počty nádob, o které chtějí žádat.  

Předseda SVOP představil členům Valné hromady jednotlivé položky cenové nabídky Energetické 

agentury Vysočiny na společný projekt SVOP „Pořízení nádob na třídění odpadů pro obce Svazku obcí 

Podoubraví“.  Cena je stanovena za přípravu žádosti o dotaci, přípravu a organizaci VZ a manažerské 

řízení projektu. 
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Diskutovalo se o způsobu finanční spoluúčasti obcí zapojených do tohoto projektu.  

6. Pravidla pro poskytování příspěvků 
 
Předseda SVOP zmínil žádost MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníkové, Ph. D. o finanční příspěvek na zakoupení 

ultrazvukového přístroje pro endokrinologickou a diabetologickou ambulanci v Chotěboři a objasnil 

aktuální situaci a přípravu pravidel pro poskytování příspěvků. Seznámil přítomné s tím, že kancelář CSS 

sestavila Pravidla pro poskytování příspěvků, která konzultovala s JUDr. Málkem. Dle jeho připomínek a 

doporučení budou pravidla upravena, vše bude projednáno osobně na schůzce začátkem roku 2019. 

Pravidla budou zaslána obcím předem k odsouhlasení. 

Pan Šafránek sdělil, že Chotěboř bude žádost o finanční příspěvek paní doktorky Špitálníkové 
projednávat na zastupitelstvu v příštím roce. Pan Hrubý řekl, že je potřeba příspěvek podpořit a měly by 
ho podpořit všechny obce včetně města Chotěboř a zmínil, že obec Borek poskytne příspěvek pouze 
v tom případě, pokud příspěvek poskytnou i ostatní.  Pan Nikl oznámil, že zastupitelstvo města ve Ždírci 
n. D. schválilo příspěvek pro MUDr. Špitálníkovou, ale smlouva se podepíše jen za předpokladu, že 
přispějí všechny obce svazku. Pan Kohout souhlasil s tím, aby byl příspěvek podpořen. V Krucemburku se 
rozhodli paní doktorku podpořit a byli by rádi, aby takto postupovaly všechny obce. Paní Homolková 
sdělila, že též příspěvek v městysi Vilémov schválili, ale do budoucna požaduje nastavení pravidel a 
podmínek pro poskytování finančních příspěvků. Pan Jarolím zmínil, že rozpočet je občanů a ne 
zastupitelů a proto by na to měli brát zastupitelstva ohled a paní doktorku podpořit. Pan Venhauer na to 
reagoval a předložil zástupcům členských obcí počet klientů endokrinologické ambulance MUDr. 
Špitálníkové. Na toto téma byla vedena další diskuze. 

 
7. Činnost CSS 

 

Pí. Benáková zhodnotila činnost CSS za rok 2018. Informovala představitele obcí o aktivitách 

uskutečněných během roku. Prezentovala přehled podaných žádostí o dotace a výši získaných finančních 

prostředků. Zmínila aktivity CSS, kterými se bude zabývat v roce 2019. Poděkovala panu Venhauerovi za 

práci a čas věnovaný Svazku a poděkovala kolektivu CSS.  

 

Pan Václav Venhauer předal slovo paní Červinkové, expertce na komunikaci s DSO, která zástupce obcí 

informovala o tom, že dojde k prodloužení projektu „Posilováni administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce“ do konce roku 2019. Zmínila, že v rámci projektu přibyde nová klíčová aktivita 

na téma lokální politika. Dále zmínila nový projekt SMO ČR, který se týká vzdělávacích seminářů pro 

starosty a zastupitele. Paní Červinková poděkovala za pozornost a rozloučila se. 

 

8. Nová členství obcí ve Svazku obcí Podoubraví 

Pan Venhauer seznámil členy Valné hromady SVOP o tom, že proběhlo setkání se starosty obcí, kteří 

nejsou členy Svazku obcí Podoubraví.  

 

Vznik členství obce Nejepín ve Svazku obcí Podoubraví 

P. Venhauer oznámil žádost obce Nejepín o členství ve Svazku obcí Podoubraví. Uvedl, že obec Nejepín 
zaplatí vstupní členský příspěvek 1 000 Kč a dále pravidelný roční členský příspěvek za rok 2019 tak, jak 
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je to ve stanovách (5 Kč na obyvatele). Nový člen zaplatí mimořádný členský příspěvek vztahující se 
k projektu CSS za rok 2019 a to ve výši 12 000 Kč, v roce 2020 ve výši 17 000 Kč dle schválené koncepce 
projektu CSS. Na závěr navrhl hlasovat. 

Usnesení: 26 

Valná hromada schvaluje žádost o členství obce Nejepín ve Svazku obcí Podoubraví. 
Pro: 27                Proti: 0                                Zdržel: 0 

 

 

9. Různé 

 

 

 

10. Diskuse 

 

Pan Václav Venhauer sdělil, že ke konci roku 2018 končí pan Mrkvička s provozem pojízdné prodejny. 

Zájem o provoz pojízdné prodejny projevil pan Polívka. CSS rozešle obcím letáky a zjistí, které obce 

budou mít o využití pojízdné prodejny zájem a kam by měl zajíždět.   

 

Diskusi vedli zástupci obcí ke každému bodu zvlášť. 

 

11. Závěr 

Pan Václav Venhauer poděkoval zaměstnancům CSS, dále městu Chotěboř za uspořádání této Valné 

hromady a poděkoval přítomným za účast na Valné hromadě, popřál všem hezké svátky a jednání 

v 17.00 hodin ukončil. 

 

Ověřila elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno 

 

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

 

Ve Ždírci nad Doubravou 18. 12. 2018     Zapsala: Soňa Zvolánková, DiS. 


