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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, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 – Centra společných služeb, které se 
uskutečnilo dne 12.prosince 2019 od 15:30 hodin, v Sobíňově, Hostinec u Štefana 

 
 

Přítomni:   
Součtem zástupců dle prezenční listiny bylo ověřeno, že na zasedání Valné hromady jsou 
přítomni zástupci 19 obcí, tj. 65,52 % z celkového počtu členských obcí Svazku obcí Podoubraví 
a setkání je tedy usnášeníschopné. 

 
 

Program setkání:  
1) Schválení programu  
2) Ověřovatelé zápisu  
3) Vystoupení zástupců KÚ Kraje Vysočina – téma sociální práce, veřejné opatrovnictví, sociálně 
právní ochrana dětí  
4) Vystoupení zástupců KSÚSV  
5) Schválení rozpočtu SVOP pro rok 2020  
6) Schválení střednědobého výhledu na období 2021 – 2022  
7) Usnesení o stanovení výše řádných členských příspěvků  
8) Projekt OPŽP, výzva č. 122 „Svazek obcí Podoubraví – pořízení kompostérů pro členské obce“ 
9) Příspěvek MUDr. Zvancigerové na opravu rentgenového přístroje  
10) Návštěva Frýdlantu nad Ostravicí, kde funguje čipový systém na kontejnerech na tříděný 
odpad  
11) Objednávka cykloturistického průvodce „Na kole i pěšky Podoubravím“  
12) Zhodnocení činnosti CSS a informace o navazujících projektech  
13) Podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 30. 6. 2016  
14) Různé  
15) Diskuse  
16) Závěr 
 

 

1. Schválení programu 

Předseda svazku pan Václav Venhauer zahájil jednání v 15:30 hodin a přivítal hosty: pana Ing. 
Milana Linharta, zástupce města Chotěboř, zástupce KÚ Kraje Vysočina paní Mgr. Karolínu Guhl 
a pana Bc. Jiřího Kafku, výrobního náměstka KSÚSV pana Ing. Libora Joukla, MBA, vedoucího 

výrobního oddělení Havlíčkův Brod pana Oldřicha Dušátka a poděkoval Milošovi Starému za 
uspořádání Valné hromady v Sobíňově a seznámil přítomné s navrženým programem. Pan Miloš 
Starý též přítomné zástupce přivítal. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné 
připomínky, proto navrhl hlasovat o schválení předloženého programu jednání. 
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Usnesení: 15 
Valná hromada schvaluje program jednání. 
Pro:  19   Proti: 0   Zdržel: 0 
 

2. Ověřovatelé zápisu 

Pan Venhauer navrhl ověřovatele zápisu: 
Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno 
Ing. Bohumír Nikl – starosta města Ždírec nad Doubravou 
 
Usnesení: 16 
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu. 
Pro: 19  Proti: 0   Zdržel: 0 
 
3. Vystoupení zástupců KÚ Kraje Vysočina – téma sociální práce, veřejné opatrovnictví, 
sociálně právní ochrana dětí  
Zástupci KÚ Kraje Vysočina paní Mgr. Karolína Guhl a pan Bc. Jiří Kafka ve své prezentaci 
představili téma sociální práce, veřejné opatrovnictví a sociálně právní ochrana dětí. Dále 
zmínili práva a povinnosti obecních úřadů, sociální práce na obcích a kontakty na pracovníky 
z úřadu ORP – Chotěboř a metodiky sociální práce a veřejného opatrovnictví KÚ Kraje Vysočina, 
na které se mohou obce v případě problému obracet. 
 
4. Vystoupení zástupců KSÚSV  

V rámci tohoto bodu probíhala diskuse se zástupci KSÚSV panem Ing. Liborem Jouklem, MBA a 
vedoucím výrobního oddělení Havlíčkův Brod panem Oldřichem Dušátkem. Předmětem debaty 
byl plán zimní údržby silnic a proběhlé či plánované opravy jednotlivých úseků silnic v 
katastrech obcí na území ORP Chotěboř. Zástupci KSÚS informovali např. o rozpočtu na 
veřejnou dopravu pro rok 2020, zmínili plánovaný jednotný tarif pro bus a vlak a pasportizaci 
silnic. Pan Venhauer požádal pana Joukla, o zaslání plánu investic na našem území a přehledu, o 
kolik došlo k navýšení provozního příspěvku přímo pro ORP Chotěboř. Pan Joukl slíbil, že nám 
údaje poskytne na přelomu roku 2020. Oboustranně bylo toto setkání pozitivně hodnoceno. 

 
5. Schválení rozpočtu SVOP pro rok 2020 
Členským obcím byl rozeslán návrh rozpočtu sestavený a schválený představenstvem.  
Zároveň v tomto bodu pan Venhauer představil členům valné hromady fungování a financování 
kanceláře CSS  bez dotace pro období leden - březen 2020 a otevřel diskusi k celému bodu.  
Poté pan Venhauer navrhl hlasovat.  

 
Usnesení: 17 
Valná hromada schvaluje rozpočet pro rok 2020 a způsob financování a fungování kanceláře CSS 
bez dotace pro období leden - březen 2020.  
 
Pro: 19  Proti: 0   Zdržel: 0 
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6. Schválení střednědobého výhledu na období 2021 – 2022 
Členským obcím byl rozeslán návrh Střednědobého výhledu na období 2021 - 2022, sestavený a 
schválený představenstvem. P.  Venhauer navrhl hlasovat o schválení Střednědobého výhledu 
na období 2021 - 2022.  
 
Usnesení: 18 
Valná hromada schvaluje Střednědobý výhled na období 2021 – 2022. 
Pro: 19  Proti: 0   Zdržel: 0 
 
7. Usnesení o stanovení výše řádných členských příspěvků  
Paní Benáková představila členům valné hromady záměr změny stanovení výše řádného 
členského příspěvku. Doposud byla stanovena do návrhu rozpočtu pro následující rok výše 
řádného členského příspěvku na základě počtu obyvatel k 1. 1. kalendářního roku, ve kterém se 
připravoval návrh rozpočtu a v rámci jeho platby tuto výši paní účetní přepočítávala podle počtu 
obyvatele k 1. 1. roku, kdy nastala jeho splatnost. Tento postup přináší drobné rozdíly výše 
řádného členského příspěvku dané meziročním rozdílem počtu obyvatel, což se musí řešit 
rozpočtovými opatřeními. Za účelem zjednodušení navrhuje na doporučení pana starosty 
Hrubého, aby se výše řádného členského příspěvku, který je počítán v roce, kdy je splatný, 
neměnila a zůstala stejná jako výše uvedená v návrhu rozpočtu na příslušný rok. Následně bylo 
navrženo a schváleno usnesení. 

Usnesení 19: Valná hromada schvaluje sjednocení výpočtu výše řádných členských příspěvků, a 
to vždy podle počtu obyvatel k 1. 1. toho roku, kdy je schvalován návrh rozpočtu SVOP. 

Pro: 19  Proti: 0   Zdržel: 0 
 
8. Projekt OPŽP, výzva č. 122 „Svazek obcí Podoubraví – pořízení kompostérů pro členské 
obce“ 
Paní Benáková informovala přítomné zástupce o tom, že bude vyhlášena 122. výzva 
Ministerstva životního prostředí na pořízení kompostérů. Plánované vyhlášení výzvy bude 2. 3. 
2020. Příjem žádostí bude v termínu od 1. 4. 2020 až do 30. 7. 2020. Výše podpory bude max. 
85 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální náklady na jeden projekt jsou ve výši 0,5 mil. 
Kč. Konkrétní podobu projektu lze sestavit z požadavků jednotlivých členů svazku. Dále sdělila, 
že náklady na přípravu projektu jsou uznatelným nákladem projektu a představila nabídky 
firem, které by mohly žádost zpracovat. Cena je stanovena za přípravu žádosti o dotaci, 
přípravu a organizaci VZ a manažerské řízení projektu a uvedla, že nejnižší cenu předložila 
Energetická agentura Vysočiny, se kterou bychom na tomto projektu spolupracovali a která by 
nám zajistila veškerou administrativu podání společné žádosti. 
Paní Benáková popsala, že společná žádost by probíhala stejně jako na pořízení kontejnerů a 
zmínila, že CSS již rozeslalo informační email s předběžnou cenou a typem kompostérů. 
Na toto téma proběhla diskuse. Obce, které mají zájem čerpat dotaci, doručí do CSS konečné 
počty a typy kompostérů do konce března 2020.  
V rámci realizace projektu by byla uzavřena smlouva o výpůjčce mezi svazkem a členskou obcí, 
obec poté uzavře smlouvu s konkrétním občanem.  
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Spolufinancování projektu ze strany obcí se bude řešit formou mimořádného členského 
příspěvku až po výběrovém řízení na dodavatele, tedy až podle toho, jaké ceny skutečně 
vysoutěžíme. Celková faktura se pak pošle před proplacením ke schválení na OPŽP; k proplacení 
dotace dojde tak, aby se stihla doba splatnosti faktury. Předání kompostérů obcím od SVOP 
bude řešeno partnerskou smlouvou o výpůjčce. Po uplynutí doby udržitelnosti – nádoby 
přejdou bezúplatně do majetku obcí. 

 
9. Příspěvek MUDr. Zvancigerové na opravu rentgenového přístroje  
Pan Venhauer podal aktuální informaci k žádosti o finanční příspěvek na opravu rentgenového 
přístroje na RTG pracovišti v Chotěboři, který zaslala MUDr. Janka Zvancigerová, jednatelka 
společnosti MedicalRay s. r. o. z důvodu závažné poruchy na zařízení a z důvodu její finanční 
náročnosti. 
Příspěvek bude řešen darovací smlouvou mezi konkrétní obcí a Svazkem obcí Podoubraví (poté, 
co si obce na svých zastupitelstvech příspěvek schválí) a následně smlouvou s paní doktorkou. U 
obou smluv je specifikovaný účel, na který je dar vázán, a výslovně uvedena možnost 
odstoupení od smlouvy v případě, že tento dar nebude využitý na zde uvedený účel. 
Poté proběhla diskuze, kde měl každý zástupce obce možnost se vyjádřit.  
Paní Homolková objasnila situaci ve Vilémově.  
Paní Vaňková zmínila, že lékaři z M-centra kladně kvitují, že Svazek obcí Podoubraví poskytne 
finanční příspěvek na opravu rentgenu. 
 
Usnesení 20: Valná hromada schvaluje poskytnutí příspěvku MUDr. Zvancigerové na opravu 
rentgenového přístroje. 

Pro: 18  Proti: 0   Zdržel: 1  
 
 
10. Návštěva Frýdlantu nad Ostravicí, kde funguje čipový systém na kontejnerech na tříděný 
odpad  
Předseda informoval, že proběhlo jednání s vedením firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r. 
o., na kterém jsme si objasnili situaci ohledně odpadového hospodářství, projednali vizi rozvoje 
a cenovou politiku. Zmínil systém modernizovaného odpadového hospodářství, který spočívá ve 
změně způsobu vedení svozové evidence – čipování. Instalované čipy by sloužili ke zpřesnění 
evidence svezených nádob a navrhl po novém roce navštívit Frýdlant nad Ostravicí, kde tento 
čipový systém na kontejnerech na tříděný odpad již funguje a více se s ním seznámit.  
Zaměstnanci CSS navrhnou dva termíny této návštěvy a zjistí zájem starostů členských obcí.  
 

11. Objednávka cykloturistického průvodce „Na kole i pěšky Podoubravím“ 

Paní Benáková informovala o objednávce cykloturistického průvodce „Na kole i pěšky 
Podoubravím a sdělila cenové podmínky objednávky a termín, kdy bude průvodce hotový.    
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12. Zhodnocení činnosti CSS a informace o navazujících projektech  
Pí. Benáková zhodnotila činnost CSS za 3,5 roku jeho činnosti. Informovala představitele obcí o 
aktivitách uskutečněných v tomto období. Prezentovala přehled podaných žádostí o dotace, 
přehled veřejných zakázek a informovala o výši získaných finančních prostředků. Dále 
informovala přítomné o chystaných projektech, které připravuje SMO ČR. V plánu je druhé 
prodloužení stávajícího projektu CSS a řešilo by oblast sociálních služeb. Doba realizace v území 
od 03/20 do 12/20. Smluvní podmínky obdobné jako v základní době realizace projektu CSS.  
Dále je v jednání na MPSV ČR nový projekt, který by se týkal podpory rozvoje lokální ekonomiky. 
Doba realizace by byla od 01/2021 do 12/2022. Dále zmínila, že společná žádost o dotaci na 
tvorbu strategických dokumentů obcí ještě není vyhodnocena.  
Pí. Benáková obce požádala o zpětnou vazbu a byly rozdány dotazníky k ověření spokojenosti 
starostů.  
Poděkovala panu Venhauerovi za práci a čas věnovaný Svazku, členům představenstva, městu 
Chotěboř za zázemí a administrativní servis, starostům členských obcí za důvěru, kterou nám 
dali a kolektivu CSS za odvedenou práci. 
 
13. Podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 30. 6. 2016  
Paní Benáková vyzvala členy valné hromady k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci 
uzavřené dne 30. 6. 2016.  Valná hromada Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 
30. 6. 2016 schválila na valné hromadě, dne 8. října 2019, usnesení 14. 

 
14. Různé 

a) Protipovodňová opatření – odstranění nedostatků a poruch v záruční lhůtě  
Pan Venhauer přítomné informoval o tom, že firma Moppos Comunication doposud 
neodstranila závady v obcích Jeřišno a Krucemburk, v ostatních obcích je to již vyřešeno. Pan 
Jiroutek písemně i telefonicky potvrdil, že veškeré servisní zásahy budou v režimu záručních 
oprav. Závady v Jeřišně a Krucemburku by měly být vyřízeny v průběhu prosince 2019.  
 
b) Obnovení spoje na trase Polička – Praha 
Pan Venhauer informoval přítomné, že na žádost pana Starého, začal SVOP řešit obnovu 
přímého autobusového spoje z Poličky do Prahy, který byl v plném rozsahu zrušen. Zmínil 
důvody, popsal stávající situaci a informoval přítomné o schůzce, která proběhla se zástupci 
firmy Zlatovánek. Pan Venhauer požádal o zpětnou vazbu, zda máme v tomto kroku pokračovat. 
Poté proběhla diskuze, kde měl každý zástupce obce možnost se vyjádřit. Pan Kohout chce 
vědět, jaké jsou návaznosti na spoje z Krucemburku. Pan Hrubý řekl, že se tohoto záměru 
účastnit nebude. Závěrem bylo řečeno, že se SVOP problematikou spojů na trase Polička – 
Praha bude i nadále zabývat. 
 
c) Informace z MěÚ v Chotěboři 
Pan tajemník města Chotěboř, Ing. Linhart zmínil přestavbu MěÚ v Chotěboři, která potrvá do 
konce června a informoval, jaké změny přinese nový stavební zákon. 
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d) Poděkování  
Pan Venhauer poděkoval zaměstnancům CSS za práci, kterou odvedli, poděkoval 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. 
 
15. Diskuse 

Diskusi vedli zástupci obcí ke každému bodu zvlášť. 

 

16. Závěr 

Pan Václav Venhauer poděkoval obci Sobíňov za uspořádání této Valné hromady, poděkoval 

přítomným za účast a jednání v 17.55 hodin ukončil.  

 

Ověřila elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno 

 

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

 

V Sobíňově 12. 12. 2019      Zapsala: Soňa Zvolánková, DiS. 


