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 Z á p i s  

ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo  

dne 13. září 2022 od 15:30 hodin  

v restauraci KOLOVNA na náměstí, Vilémov 

 

 

Přítomni:   

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

přítomni zástupci 14 obcí, tj.  48,275 % z celkového počtu členských obcí Svazku obcí 

Podoubraví a setkání tedy není usnášeníschopné. 

 

Program jednání:  

1) Schválení programu  

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Zhodnocení Podoubravského víceboje a jeho organizace 

4) Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 

osobní dopravou 

5) Výtvarná přehlídka „EVROPA 2050, Evropa, ve které chci žít“ 

6) Různé 

7) Diskuse  

8) Závěr  

 

1. Schválení programu 

Předseda svazku pan Václav Venhauer zahájil jednání v 15:30 hodin a seznámil přítomné s 

navrženým programem a jmenuje zapisovatelkou jednání valné hromady dne 13. 9. 2022 Soňu 

Zvolánkovou. 

 

2. Ověřovatelé zápisu 

Pan Venhauer navrhl ověřovatele zápisu: 

Miloš Starý – starosta Sobíňov 

Lenka Homolková – starostka městyse Vilémov 

 

3. Zhodnocení Podoubravského víceboje a jeho organizace 

Nová Ves u Chotěboře hostila v sobotu 3. září 2022 již patnáctý ročník Podoubravského 

víceboje. Celkové vítězství patřilo týmu z Rušinova, na druhém místě skončilo Jeřišno, třetí byl 

tým ze Sobíňova a z Malče. Paní starostce Andree Culkové a všem, kteří se na přípravě víceboje 

podíleli, děkujeme za výbornou organizaci a přátelskou atmosféru. Příští ročník tohoto klání se 

uskuteční 2. září 2023 v Rušinově. Paní Culková poděkovala všem za účast. 

 

4. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 

osobní dopravou 

 

Pan Venhauer zmínil podání žádosti na Krajský úřad v Jihlavě o zařazení spojů č. 600370/1, 

600370/4, 600370/71, 600370/72, 600370/73, 600370/74 do systému Veřejné dopravy Vysočiny, 

aby byla pro občany obce Rušinov zajištěna základní dopravní obslužnost. 
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Dne 12. 6. 2022 došlo ke změnám jízdních řádů linky č. 600380, které se týkají primárně 

školních spojů. Důvodem je nutnost úpravy turnusů autobusů z důvodu zahájení provozu na 

území Pardubického kraje podle nových smluv s dopravci, kteří uspěli ve výběrovém řízení. Se 

změnami jízdních řádů na území Pardubického kraje souvisí také skutečnost, že linka č. 620715 

od 12. 6. 2022 nebude obsluhovat území Kraje Vysočina, konkrétně se jedná o zastávky 

„Rušinov, Modletín“, „Rušinov, Modletín, ZŠ“, „Rušinov, Hostětínky“, „Rušinov“, „Rušinov, 

pohostinství“, „Klokočov“, „Klokočov, cihelna“ a „Jeřišno, odb. Podhořice“.  

Obce Rušinov, Hostětínky, Modletín se nacházejí na hranici Krajů Vysočina a Pardubického 

kraje. Od té doby, co byly zrušeny spoje Horní Bradlo-Rušinov, nemají občané těchto obcí 

možnost dostat se například do ZŠ či za lékařem do obce Maleč.  

Po dohodě mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem jsou spoje č. 600370/1, 600370/4, 

600370/71, 600370/72, 600370/73, 600370/74 zajištěny autobusy společnosti Arriva Chotěboř. 

Na základě předběžného propočtu budou celkové náklady na zajištění provozu těchto spojů 

představovat při sazbě 40 Kč/1 km pro obec Rušinov částku přes 60 tisíc Kč v období od září do 

konce roku 2022 a částku bezmála 180 tisíc Kč pro následující rok 2023. Pro druhou dotčenou 

obec Horní Bradlo z Pardubického kraje se pak jedná o částky bezmála 56 tisíc Kč v období od 

září do konce roku 2022 a částku 140 tisíc Kč pro následující rok 2023. 

Aby byla zachována dopravní obslužnost místních částí obce Rušinov, rozhodlo zastupitelstvo 

obce dotovat tyto spoje do konce roku 2022. Do budoucna je ale toto řešení pro rozpočet obce 

nereálné. 

P. Bartoš z krajského úřadu navrhl, že by byla uzavřena smlouva se SVOP a SVOP by vybrala 

peníze od obcí, kterých se to týká. Před třemi týdny jsme požádali hejtmana a radu Kraje 

Vysočina o to, aby spoje byly zahrnuty do standardu VDV. Dosud nepřišla odpověď. Smlouvu 

mezi SVOP a krajem musím schválit VH. Z důvodu toho, že dnešní VH není usnášeníschopná, 

uzavře si smlouvu Rušinov přímo s krajem. Návrh smlouvy se projedná na další VH. Na téma 

rušení spojů proběhla diskuse. Problémy řeší i obec Nová Ves u Chotěboře, Vilémov. 

 

5. Výtvarná přehlídka „EVROPA 2050, Evropa, ve které chci žít“ 

 

Paní Benáková informovala o projektu „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“. Do projektu se 

zapojilo několik škol napříč mikroregionem.  

Šest prací postoupilo do evropského kola Evropa 2050. Byla to díla žáků ze ZŠ a MŠ Havlíčkova 

Borová, ZŠ a MŠ Maleč, ZŠ a MŠ Libice nad Doubravou, ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, ZŠ a 

Praktická škola Chotěboř a ZUŠ Chotěboř. Všechna postupující díla budou vystavena na 

výtvarné přehlídce v Karolinu.  

 

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. A bude 

také spuštěna virtuální výtvarná přehlídka.  
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6. Různé 

a) Poděkování 

Pan Venhauer poděkoval všem starostům za spolupráci v tomto volebním období. Poděkoval 

zaměstnancům SVOP.  

 

7. Diskuse 

Diskusi vedli zástupci obcí ke každému bodu zvlášť. 

 

8. Závěr 

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

ukončil. 

 

Ověřil: Miloš Starý – starosta Sobíňov 

 

Ověřil: Lenka Homolková – starostka městyse Vilémov 

 

V Chotěboři 13. 9. 2022     Zapsala: Soňa Zvolánková, DiS. 


