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 Z á p i s  

ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo  
dne 13. června 2022 od 15:30 hodin  

ve velké zasedací místnosti MěÚ v Chotěboři 
 

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

zástupci 20 obcí, tj. 68,96 % z celkového počtu členských obcí Svazku obcí Podoubraví a setkání je tedy 

usnášeníschopné. 

 

Program jednání:  

1) Schválení programu  
2) Ověřovatelé zápisu 
3) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb za správní obvod obce s rozšířenou působností 

Chotěboř na období 2022 – 2024 – 3. aktualizace a financování sociálních služeb 
4) Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Podoubraví za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2021 
5) Schválení Účetní závěrky k 31. 12. 2021 
6) Žádost o přezkum hospodaření DSO za rok 2022 
7) Příspěvek na zakoupení pohárů pro „Podoubravský víceboj“ a jeho organizace 
8) Systém chytré evidence odpadů – aktuální informace 

9) Návrh nového systému fakturace za služby kanceláře CSS 

10) Různé 

11) Diskuse  
12) Závěr  

 

1. Schválení programu 

Předseda svazku pan Václav Venhauer zahájil jednání v 15:30 hodin a přivítal hosty 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 13. 6. 2022 Soňu Zvolánkovou. 

 

Usnesení 4:  

Valná hromada schvaluje program jednání. 

Pro:  20  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

2. Ověřovatelé zápisu 

Pan Venhauer navrhl ověřovatele zápisu: 

Jarmila Nádvorníková – starostka obce Lány 

Ing. Bohumír Nikl – starosta města Ždírec nad Doubravou 

 

Usnesení 5:  

Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu. 

Pro: 20  Proti: 0   Zdržel: 0 
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3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb za správní obvod obce s rozšířenou působností Chotěboř 
na období 2022 – 2024 – 3. aktualizace a financování sociálních služeb 
 
Předseda Venhauer informoval o 3. aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb za správní 

obvod obce s rozšířenou působností Chotěboř na období 2022 – 2024, které bylo zpracováno dle 

Metodiky střednědobého plánování sociálních služeb v Kraji Vysočina. Na přípravě dokumentu se 

podíleli členové Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na Chotěbořsku a další aktéři 

zabývající se touto problematikou. Členské obce SVOP se podílely na přípravě tohoto dokumentu 

formou dotazníkového šetření. Jednání VH se účastnila paní Ing. Bc. Ivana Mrtková, která uvedla, že je 

na 3 roky, běžně se dělají na 6 let a každý rok se bude aktualizovat a projednávat Akční plán, který bude 

tyto připomínky řešit. Pan Venhauer upozornil na dojezdové vzdálenosti do obcí, které jsou nad 15 km 

od Chotěboře (Rušinov, Klokočov, Heřmanice). Paní Mrtková odpověděla, že toto intenzivně řeší Kraj 

Vysočina, o těchto místech ví a zjišťuje varianty, kdo by mohl tyto oblasti v rámci sociálních služeb 

zaštítit. Hledají se pečovatelské služby, které jsou poblíž těmto obcím i v okolním kraji.  

Paní Mgr. Markéta Krejčíková, DiS., vedoucí Pečovatelské služby Chotěboř představila zástupcům 

členských obcí financování sociálních služeb. Zmínila Registr poskytovatelů sociálních služeb, uvedla, 

z jakých částí jsou sociální služby financované a vysvětlila pojem vyrovnávací platba a příspěvek na 

vyrovnávací platbu, který by měly sociální služby dostávat od obcí na základě Zásad pro financování 

sociálních služeb, které vydal Kraj Vysočina. Uvedla, že obce povinnost podílet se na spolufinancování 

sociálních služeb ale nemají, je na každé obci, jak se k tomu postaví. Pan Škaryd, starosta města 

Chotěboř, uvedl, že město Chotěboř zajišťuje pečovatelskou službu v případě volné kapacity i obcím do 

15 km od Chotěboře a bude rád, pokud se obce, jejíž obyvatelé služeb Pečovatelské služby Chotěboř 

využívají, budou podílet na financování poskytovaných sociálních služeb. Paní Krejčíková uvedla, že 

Pečovatelská služba se snaží každému vyhovět, rozšířila se i provozní doma poskytování terénních služeb 

v domácím prostředí klientů od pondělí do neděle včetně státních svátků, od 7.00 do 21.00 hodin. Pan 

Gerstner, starosta obce Rušinov, poděkoval paní Krejčíkové za poskytování služeb Pečovatelské služby 

Chotěboř klientům v jeho obci. Pan Venhauer poděkoval paní Ing. Bc. Ivaně Mrtkové a paní Mgr. 

Markétě Krejčíkové, DiS. za účast na dnešní valné hromadě. 

 

Usnesení 6:  

Valná hromada bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb za správní obvod obce s 

rozšířenou působností Chotěboř na období 2022 – 2024 – 3. aktualizace a financování sociálních služeb. 

Pro: 20  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

4. Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Podoubraví za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2021 
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 2021 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Podoubraví“ 
za rok 2021 podle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí. Bylo přijato následující usnesení. 
 

Usnesení 7:  

Valná hromada Svazku obcí Podoubraví schvaluje bez výhrady Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví za 

rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí 

Podoubraví za rok 2021. 
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Pro: 20  Proti: 0   Zdržel: 0 

 
 
5. Schválení Účetní závěrky k 31. 12. 2021 
P. Venhauer navrhl hlasovat pro schválení Účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2021 
včetně výsledku hospodaření za rok 2021. Výsledek hospodaření bude převeden na účet 432 - výsledek 
hospodaření minulých účetních období. Bylo přijato následující usnesení. 
 

Usnesení 8:  

Valná hromada Svazku obcí Podoubraví schvaluje Účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 

2021 včetně výsledku hospodaření za rok 2021. Výsledek hospodaření bude převeden na účet 432 - 

výsledek hospodaření minulých účetních období 

Pro: 20  Proti: 0   Zdržel: 0 

 
6. Žádost o přezkum hospodaření DSO za rok 2022 
P. Venhauer informoval o podání žádosti o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2022 na odbor 

kontroly KÚ Kraje Vysočina.  

 

Usnesení 9:  

Valná hromada bere na vědomí podání žádosti o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2022 na odbor 

kontroly KÚ Kraje Vysočina. 

Pro: 20  Proti: 0   Zdržel: 0 

 
7. Příspěvek na zakoupení pohárů pro „Podoubravský víceboj“ a jeho organizace 
V letošním roce se pořádání Podoubravského víceboje ujala obec Nová Ves u Chotěboře. Víceboj 
proběhne dne 3. 9. 2022 od 13:00 hodin. Paní Culková na víceboj přítomné pozvala a seznámila je 
s plánovým programem. Příspěvek SVOP bude činit max. 2000,- Kč. 
 

Usnesení 10:  

Valná hromada schvaluje poskytnutí příspěvku obci Nová Ves u Chotěboře na zakoupení pohárů pro 

„Podoubravský víceboj“. 

Pro: 20  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

8. Systém chytré evidence odpadů – aktuální informace 

Pan Němec podal informace k systému svozu a evidenci odpadového hospodářství. V plánu zapojit se do 

tohoto systému má 20 obcí, tomu odpovídající počet obyvatel je 11 310. Informoval o schůzce se 

zástupci firmy AVE CZ, se kterými byly projednány technické požadavky a podmínky na zavedení systému 

chytré evidence odpadů a zavedení čipů na nádoby. Zároveň představil aktualizovanou cenovou nabídku 

na identifikační systém od firmy AVE CZ. Uvedl, že by bylo vhodné, aby hardware byl řešen firmou AVE 

CZ. Software – tam si již můžeme vybírat. Firma AVE CZ je schopna v tuto chvíli dodat pouze jeden vůz s 

dynamickým vážením, vzhledem k vysokým finančním nárokům (cca 1,2 mil. Kč). Čtecí zařízení by mohlo 

být na 3 svozových vozidlech (cca 100 tis. Kč jedno vozidlo). Náklady by byly rozpočítány na obce, které 

se systému budou účastnit. Dále pan Němec zmínil vysoký poplatek za online přístup k informacím pro 

jednu obec, ještě bude projednáno. Svoz lze řešit i bez online přístupu k datům, a tedy bez poplatku za 

administrativní úkony (např. v malých obcích). Pan Hrubý, starosta obce Borek, se dotázal, zda by bylo 

možné, aby AVE dala ještě jeden tarif, pokud obec očipuje jen nádoby na tříděný odpad. Pan Němec tuto 

variantu prověří. Pan Tonar, starosta městyse Havlíčkova Borová dodal, že mají problém se dostat 

k vážním lístkům, dobrat se k datům je problém. Nejlepší by byla vlastní svozová firma, což je v tuto 
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chvíli problém. Pan Škaryd, starosta města Chotěboř, uvedl, že město Chotěboř nemá bohužel kapacitu 

obce v Podoubraví svážet, kapacity jsou u nich tak na 6 let. Pan Venhauer uvedl, že kancelář SVOP zjistí, 

zda obce budou mít i nadále zájem zapojit se do plánovaného systému svozu odpadů dle vyjednaných 

podmínek s firmou AVE. Realizace by proběhla v příštím roce.  

 

Usnesení 11:  

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

Pro: 20  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

9. Návrh nového systému fakturace za služby kanceláře CSS 

Pan Venhauer a paní Benáková zmínili potřebu projednat nový systém fakturace za naše služby. Na toto 

téma proběhla diskuse. Kancelář SVOP ve spolupráci s paní účetní připraví do příští VH návrh nového 

systému fakturace za služby kanceláře CSS.  

 

10. Různé 

 

a) EVROPA 2050 – evropská výtvarná přehlídka  

Paní Benáková informovala o projektu „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“. Oslovila školy v 

mikroregionu Podoubraví. Zmínila, že v rámci tohoto projektu bude uspořádána regionální výstava, která 

se uskuteční na přelomu října a listopadu 2022 v DDM Junior v Chotěboři, termín bude ještě upřesněn.  

 

Usnesení 12:  

Valná hromada bere na vědomí informace k projektu „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“ a souhlasí 

s uspořádáním regionální výstavy. 

Pro: 20  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

b) Zrušení linky Havlíčkův Brod – Pardubice  

Pan Venhauer zmínil jednání, které proběhlo na Krajském úřadě v Jihlavě s panem Hyským a panem 

Bartošem o dopravní obslužnosti našeho regionu. Zabývali se zejména autobusy, které jezdí na lince 

6000660 Havlíčkův Brod - Chotěboř - Ždírec nad Doubravou - Trhová Kamenice - Chrudim - Pardubice 

(do 12. 12. 2021 ještě - Hradec Králové). Od pana Bartoše se dozvěděli, že Pardubický kraj již nemá 

zájem přispívat na provoz autobusové linky na území svého kraje, a proto Kraj Vysočina chce podporu 

této linky také ukončit, a tedy ji odsoudit k zániku. Znamená to, že z našeho regionu se již nebude možné 

rychle a efektivně (bez přestupu) dostat do Chrudimi nebo do Pardubic. V letech 2023 - 24 sice lze 

očekávat modernizaci vlakových souprav na trase 238 HB - PU s přímými vlaky bez přestupu v Hlinku, a 

tedy urychlení dopravy, do té doby však bude doprava do Pardubic prakticky nedostupná a vyženeme 

cestující do osobních aut. V rámci těchto zjištěných informací požádali starostu města Hlinska a 

zastupitele Pardubického kraje, pana Miroslava Krčila o to, zda je možné se zasadit v Pardubickém kraji o 

podporu výše uvedené autobusové linky alespoň do doby, než bude provedena výměna vlakových 

souprav, a tím zachovat pro občany horního Podoubraví dostatečně atraktivní spoje pro dopravu do 

Pardubic. Dále zde byly zmíněny zrušené ranní autobusy na lince Golčův Jeníkov – Čáslav a špatná 

autobusová dostupnost z našeho regionu se Středočeským krajem. Pan Gerstner, starosta obce Rušinov 

zmínil ukončení základní obslužnosti na lince č. 620715. Na této lince nebudou obsluhovány zastávky 

Hostětínky, Modletín, Lipka, Horní Bradlo a uvedl, že tímto jednáním se občané starší i mladší budou 

stěhovat do větších měst a vše povede k vylidnění menších obcí. Pan Venhauer slíbil toto projednat na 

jednání na Krajském úřadě Kraje Vysočina. 
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Usnesení 13:  

Valná hromada bere na vědomí informace ke zrušení linky Havlíčkův Brod – Pardubice a další problémy 

ohledně autobusové obslužnosti v našem regionu. 

 Pro: 20  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

c) Projekt na pořízení vybavení pro nakládání s odpady 

V rámci nového monitorovacího období bude Operační program Životního prostředí 2021 - 2027 nabízet 
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 až do výše 85 procent. První výzva 
specifického cíle 1.5 by měla být otevřena v červenci/srpnu 2022. 
Pokud bude zájem o přípravu projektu zahrnujícího výše uvedené vybavení, popř. jiný projektový záměr, 
budeme opět kontaktovat firmu EAV. Kancelář SVOP zjistí zájem ze strany členských obcí.  
 
Usnesení 14:  

Valná hromada bere na vědomí informace k projektu na pořízení vybavení pro nakládání s odpady. 

Pro: 20  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

11. Diskuse 

Diskusi vedli zástupci obcí ke každému bodu zvlášť. 

 

12. Závěr 

Pan Václav Venhauer poděkoval přítomným za účast na Valné hromadě a jednání v 17.10 hodin ukončil. 

 

Ověřil: Jarmila Nádvorníková – starostka obce Lány 

 

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

 

V Chotěboři 13. 6. 2022     Zapsala: Soňa Zvolánková, DiS. 


