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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. června 2019 od 15:30 hodin,   
v kulturním domě ve Vepříkově. 

 

 
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 jednání:  

1) Schválení programu  

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Prodloužení realizace projektu CSS a budoucí pozice DSO v systému veřejné správy - paní Iva 
Červinková - expert na komunikaci s DSO 

4) Schválení pravomoci předsedovi svazku ke schvalování rozpočtových opatření  

5) Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Podoubraví za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2018 

6) Schválení Účetní závěrky k 31. 12. 2018  

7) „Podoubravský víceboj“ - obec Maleč, dne 7. 9. 2019 od 13:00 hodin 

8) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní 

kapacity meziobecní spolupráce“ 

9) Společná žádost o dotaci na tvorbu strategických dokumentů obcí - návaznost na projekt CSS 

10) Podnikatelský plán na zřízení nové neurologické ambulance v Chotěboři 

11) Podnikatelský záměr zřízení ordinace ortopedie ve Ždírci n. D. 

12) Analýza přínosů CSS, zpráva o činnosti CSS 

13) Různé:  

a) Odebrání výkonu působnosti stavebních úřadů obcím 

b) Optimalizace územního pracoviště FÚ v Chotěboři 

c) Protipovodňová opatření – odstranění nedostatků a poruch v záruční lhůtě 

d) Střet zájmů 

e) Koordinace oslav členských obcí 

f) Žádost města Chotěboř o navýšení odměny za ekonomickou a mzdovou agendu  

g) Společná akce 

h) Společná žádost – pořízení kontejnerů na tříděný odpad 

ch) Pozvání na akce konané v členských obcích 

14) Diskuse 

15) Závěr 
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1. Schválení programu 

Předseda svazku pan Václav Venhauer zahájil jednání v 15:30 hodin a přivítal hosta, zástupkyni SMO ČR 

pí. Ivu Červinkovu, expertku pro komunikaci s DSO.  Pan Venhauer poděkoval starostovi Petru Bártovi za 

uspořádání Valné hromady ve Vepříkově a seznámil přítomné s navrženým programem. Pan Bárta též 

přítomné zástupce přivítal. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, proto 

navrhl hlasovat o schválení předloženého programu jednání. 

 

Usnesení: 4 

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. Karel Musílek – starosta obce Maleč 

 

Usnesení: 5 

Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu. 

Pro: 19   Proti: 0   Zdržel: 0 

 
3. Prodloužení realizace projektu CSS a budoucí pozice DSO v systému veřejné správy - paní Iva 
Červinková - expert na komunikaci s DSO 

Pan 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 a shrnula jak CSS pomáhají starostům a pozitiva tohoto 
projektu.  Dále zmínila, že probíhají jednání o budoucí pozici DSO v systému veřejné správy, návrh na 
legislativní změny v rámci meziobecní spolupráce a informovala o vyjednávání s ministerstvem financí o 
financování DSO z rozpočtu. 

 

4. Schválení pravomoci předsedovi svazku ke schvalování rozpočtových opatření  

Valná hromada Svazku obcí Podoubraví projednala schválení pravomoci předsedovi svazku ke 

schvalování rozpočtových opatření bez omezení.  Bylo přijato následující usnesení. 

 

Usnesení: 6 

Valná hromada schvaluje pravomoc ke schvalování rozpočtových opatření předsedovi svazku bez 

omezení. 

 

Pro: 19   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

5. Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Podoubraví za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2018 

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 2018 

včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Podoubraví“ 
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za rok 2018 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 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí 

Podoubraví za rok 2018. 

Pro: 19   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

6. Schválení Účetní závěrky k 31. 12. 2018  

P. Venhauer navrhl hlasovat pro schválení Účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018 

včetně výsledku hospodaření za rok 2018. 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. 

2018 včetně výsledku hospodaření za rok 2018. Výsledek hospodaření bude převeden na účet 432 -

výsledek hospodaření minulých účetních období. 

Pro: 19   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

7. „Podoubravský víceboj“ - obec Maleč, dne 7. 9. 2018 od 13:00 hodin 

Pan Venhauer zmínil přípravu Podoubravského víceboje, který letos proběhne v obci Maleč, dne 7. 9. 

2019 od 13.00 hodin.  Pan Ing. Musílek přítomné na víceboj pozval a seznámil je s plánovaným 

programem. 

 

8. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní 

kapacity meziobecní spolupráce“ 

Předseda a tajemnice seznámili přítomné s Dodatkem č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci 

projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce". Tento dodatek bude 

uzavřen mezi SMO ČR a Svazkem obcí Podoubraví a spočívá v rozšíření projektových aktivit zaměřených 

na prohloubení meziobecní spolupráce v rámci dodatečné klíčové aktivity projektu s názvem „Lokální 

ekonomika“ a s tím související prodloužení projektu do 31. 12. 2019. Zároveň objasnili situaci, jak toto 

prodloužení bude řešeno mezi Svazkem obcí Podoubraví a členskými obcemi. Dodatek ke stávající 

smlouvě mezi SVOP a obcemi bude připraven k projednání do další valné hromady, která se uskuteční 

v září. 

 

Usnesení: 9 

Valná hromada schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. 

Pro: 19  Proti: 0   Zdržel: 0 
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9. Společná žádost o dotaci na tvorbu strategických dokumentů obcí - návaznost na projekt CSS 

Předseda a tajemnice SVOP informovali přítomné o přípravě společné žádosti o dotaci na tvorbu 

strategických dokumentů obcí – návaznost na projekt CSS. Jedna z možností, která se nabízí, je dotace v 

rámci Operačního programu Zaměstnanost na přípravu strategických dokumentů obcí. Tento projekt by 

navázal na projekt CSS, termín realizace by byl 1. 3. 2020 - 28. 2. 2022. SVOP připraví na příští valnou 

hromadu varianty financování provozu kanceláře, pokud by dotace vyšla i nevyšla. 

 

Usnesení: 10 

Valná hromada schvaluje podání společné žádosti o dotaci na tvorbu strategických dokumentů obcí. 

Pro: 19  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

10. Podnikatelský plán na zřízení nové neurologické ambulance v Chotěboři 

Předseda informoval přítomné o podnikatelském plánu na zřízení nové neurologické ambulance v 

Chotěboři. Návrh předložila Endokrinologie Vysočina, s. r. o. zastoupená jednatelkou paní MUDr. Mgr. 

Sylvií Špitálníkovou, Ph. D. S tímto podnikatelským záměrem přítomné seznámil a ujistil, že ze strany 

SVOP jde pouze o podporu do výběrového řízení, které proběhne koncem června. Zmínil, že v tuto chvíli 

SVOP oslovilo pojišťovny, hejtmana a náměstka Novotného z Kraje Vysočina. 

Pan Ing. Musílek doplnil, že je důležité tento podnikatelský záměr podpořit, dle něho je to jediná 

možnost zajištění dalšího pokračování péče v oblasti neurologie v Chotěboři. Ordinace by byla 

provozována v ambulanci endokrinologie a diabetologie v Chotěboři (M-centrum), úvazek by činil 0,2 

úvazku.  

Paní tajemnice doplnila, že by paní doktorka využívala ultrazvukový přístroj, na který obce v ORP 

Chotěboř přispívaly.  

 

Usnesení: 11 

Valná hromada schvaluje podporu podnikatelského plánu do výběrového řízení na zřízení nové 

neurologické ambulance v Chotěboři. 

Pro: 19  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

11. Podnikatelský záměr zřízení ordinace ortopedie ve Ždírci n. D. 

Předseda seznámil přítomné s podnikatelským záměrem na zřízení ordinace ortopedie ve Ždírci n. D., 

kterou předložila J + J Ortopedie, s. r. o. zastoupená MUDr. Jakubem Röhrichem a MUDr. Jakubem 

Myjavcem. Zároveň zmínil, že chtějí SVOP požádat o podporu do výběrového řízení.  

Pan Ing. Němec informoval, že mají ve Ždírci n. D. připravenou ordinaci a snaží se jednat, aby ordinaci 

obsadili. Ordinace by fungovala 2-3 dny v týdnu a službu by využívalo široké okolí. SVOP zajistila schůzku 

s MUDr. Jakubem Röhrichem, která se uskuteční 10. 7. 2019 a kde se domluví konkrétní požadavky a 

představy J + J Ortopedie, s. r. o. 

 

12. Analýza přínosů CSS, zpráva o činnosti CSS 

Pí. Benáková informovala o činnostech CSS, zmínila zpracované žádosti o dotace a veřejné zakázky.  

Dále představila výstupy analýzy přínosů CSS, jejímž účelem bylo doložit výhodnost zajišťování agendy 

žádostí o dotace pro členské obce SVOP prostřednictvím CSS. Analýza byla zpracována za období roku 
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2018. Pro zpracování analýzy byla vybrána společná žádost o dotaci 16 členských obcí za účelem pořízení 

kontejnerů na třídění odpadů. Zhodnotila přínos této aktivity, snížení administrativní zátěže obcí, úsporu 

času, úsporu financí členských obcí Svazku obcí Podoubraví. V této souvislosti pí. Benáková obce 

požádala o zpětnou vazbu a byly rozdány dotazníky k ověření spokojenosti starostů.  

Paní Culková  v této souvislosti poděkovala pracovnicím CSS za jejich práci a pomoc při přípravě žádostí o 

podporu a následné administraci projektů pro obec Nová Ves u Chotěboře.  

Pan Venhauer též ocenil pracovnice CSS a poděkoval jim za příkladnou práci pro členské obce. 

 

13. Různé 

 

a) Odebrání výkonu působnosti stavebních úřadů obcím 

Předseda SVOP informoval přítomné o záměru odebrání výkonu působnosti stavebních úřadů obcím. 

Zmínil připomínky, které zazněly ze strany SMS ČR a petici proti rušení stavebních úřadů. 

 

b) Optimalizace územního pracoviště FÚ v Chotěboři 

Předseda seznámil přítomné s vývojem situace ohledně optimalizace územního pracoviště FÚ v 

Chotěboři. Sdělil, že za SVOP byly poslány dopisy ministryni financí Aleně Schillerové a ředitelce 

Generálního finančního ředitelství Tatjaně Richterové, ve kterých jsme požádali o zachování územního 

pracoviště finančního úřadu v Chotěboři ve stejném rozsahu jako doposud a předložili jsme v něm 

argumenty proti optimalizaci územního pracoviště. Zmínil, že s ředitelkou generálního finančního 

ředitelství je začátkem července naplánována osobní schůzka. Dále zmínil podporu poslankyně Věry 

Kovářové při projednávání Vlády ČR. 

 

c) Protipovodňová opatření – odstranění nedostatků a poruch v záruční lhůtě 

Pan Venhauer přítomné informoval o tom, že firma Moppos Comunication po telefonické domluvě 

slíbila odstranit vady v jednotlivých obcích na přelomu srpna a září z důvodu časové vytíženosti. Bylo 

slíbeno, že pokud nestihnou vady odstranit v záruční lhůtě, odstraní je i poté na vlastní náklady. Požádali 

jsme o písemné stanovisko, jak bude reklamace řešena.  

 

d) Střet zájmu 

Paní Benáková připomněla podání průběžného hlášení do konce června. Podání se týká všech, i 

v případě, pokud se nic nezměnilo. Dále uvedla, že obcím rozešleme metodiku ke střetu zájmu - Příručku 

pro obce z Chotěbořska.  

 

e) Koordinace oslav členských obcí 

Paní Benáková zmínila požadavek MěÚ v Chotěboři, zda by bylo možné nějakým způsobem koordinovat 

plánování oslav v členských obcích. Na toto téma proběhla diskuse, ze které vyplynulo, že obce mají tyto 

termíny dlouhodobě dané a je složité naplánovat vše tak, aby se termíny nepřekrývaly.  

 

 

 

 



 

6 

 

f) Žádost města Chotěboř o navýšení odměny za ekonomickou a mzdovou agendu  

Předseda seznámil členy představenstva se žádostí města Chotěboř o navýšení odměny za ekonomickou 

a mzdovou agendu. K navýšení odměny dojde od 1. 7. 2019. Navýšení odměny bylo schváleno na 

představenstvu SVOP, dne 4. 6. 2019. 

 

g) Společná akce 

Paní Vaňková představila přítomným návrh paní Homolkové z Vilémova uskutečnit společný koncert 

dechové kapely Březovanka. Od obcí by bylo požadováno zajištění propagace, odvoz občanů do místa a z 

místa konaní, atd. Na toto téma proběhla diskuse. SVOP koncert spoluorganizovat nebude.  

 

h) Společná žádost – pořízení kontejnerů na tříděný odpad 

Pan Bárta se dotázal, kdy bude termín dodání kontejnerů na třídění odpadů ze společné žádosti. Paní 

Zvolánková odpověděla, že v tuto chvíli není žádost ještě vyhodnocená. 

 

ch) Pozvání na akce konané v členských obcích 

Pan Ing. Němec pozval přítomné 14. 9. 2019 do Ždírce n. D. na Den otevřených dveří, kdy se veřejnosti 

představí nové prostory základní školy. 

Paní Vaňková pozvala na turnaj v malé kopané, který se uskuteční 29. 6. 2019 v Jeřišně. 

Pan Bárta zmínil akce ve Vepříkově. Noční hasičskou soutěž, která se uskuteční 22. 6. 2019 a akci Tour de 

Vepříkov, která proběhne 5. 7. 2019.  

Pan Starý pozval starosty na vyhlášení soutěže Vesnice roku Kraje Vysočina 2019, která se uskuteční 

právě ve vítězné obci Sobíňov 2. 8. 2019. Dále zmínil již tradiční turistickou akci Léto v Železných horách, 

která bude 3. 8. 2019. 

 

14. Diskuse 

Diskusi vedli zástupci obcí ke každému bodu zvlášť. 

 

15. Závěr 

Pan Václav Venhauer poděkoval obci Vepříkov za uspořádání této Valné hromady a poděkoval 

přítomným za účast na Valné hromadě a jednání v 17.15 hodin ukončil. 

 

Ověřila elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno 

 

Ověřil elektronicky:  Ing. Karel Musílek – starosta obce Maleč 

 

Ve Vepříkově 18. 6. 2019     Zapsala: Soňa Zvolánková, DiS. 

 

 

  


