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 Z á p i s  

ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo  
dne 28. března 2019 od 15:00 hodin  
v sále nad obecním úřadem v Malči 

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

zástupci 22 obcí, tj. 75,86 % z celkového počtu členských obcí Svazku obcí Podoubraví a setkání je tedy 

usnášeníschopné. 

 

Program jednání:  

1) Schválení programu  

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Předání symbolického dárkového šeku a podpis darovací smlouvy se společností 
Endokrinologie Vysočina s. r. o. (MUDr. Špitálníková) 

4) Představení plánu letní údržby silnic na území ORP Chotěboř – zástupci KSÚSV 

5) Nabídka společnosti Lumbio (veřejné osvětlení) – Anežka Svobodová 

6) Nabídka školení pro kronikáře obcí (nabídka města Chotěboř) 

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

8) Žádost o přezkum hospodaření DSO za rok 2019 

9) Různé 

10) Diskuse 

11) Závěr 

 

1. Schválení programu 

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

Jana Míku, MBA, vedoucího výrobního oddělení Havlíčkův Brod pana Oldřicha Dušátka, vedoucího 

cestmistrovství Chotěboř Ing. Pavla Viktoru. Paní MUDr. Mgr. Sylvii Špitálníkovou, Ph. D., ze společnosti 

Endokrinologie Vysočina s.r.o., Ing. Tomáše Škaryda, starostu města Chotěboř, paní Janu Kudrhaltovou 

z Havlíčkobrodského deníku, pana Milana Kopeckého, paní Anežku Svobodovou a Romana Vybírala ze 

společnosti Lumbio, pana Jiřího Jakšla, starostu obce Sedletín a paní Janu Hýblovou,zastupitelku obce 

Klokočov. Pan Venhauer poděkoval Ing. Karlu Musílkovi za uspořádání Valné hromady v Malči a seznámil 

přítomné s navrženým programem. Ing. Karel Musílek též přítomné zástupce přivítal. K navrženému 

programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, proto navrhl hlasovat o schválení předloženého 

programu jednání. 

 

Usnesení: 1 

Valná hromada schvaluje program jednání. 

Pro:  22  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 
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Usnesení: 2 

Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu. 

Pro: 22  Proti: 0   Zdržel: 0 

 
3. Předání symbolického dárkového šeku a podpis darovací smlouvy se společností Endokrinologie 

Vysočina s. r. o. (MUDr. Špitálníková) 

V rámci tohoto bodu byla se společností Endokrinologie Vysočina s. r. o., zastoupená jednatelkou 

paní MUDr. Mgr. Sylvií Špitálníkovou, Ph. D. podepsána darovací smlouva na poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 550 058,- Kč určeného k nákupu ultrazvukového přístroje Samsung Medison HS50 

pro endokrinologickou a diabetologickou ambulanci v Chotěboři za účelem zkvalitnění diagnostiky 

onemocnění štítné žlázy u dospělých a dětí. Uvedený přístroj bude užíván výhradně v diabetologické 

a endokrinologické ambulanci v Chotěboři. Částka byla rozpočítána podle počtu obyvatel mezi 

členské obce a mezi obce, které nejsou členy svazku, ale jsou v území Chotěboře, tedy Jilem, 

Sedletín a Čachotín. Finanční příspěvek poskytly všechny obce. Symbolický šek předal předseda 

svazku Václav Venhauer a poděkoval obcím za jejich vstřícnost. Paní doktorka všem poděkovala a 

zmínila, že bez přispění obcí by nemohla tento přístroj zakoupit a doufá, že to je první krok 

k rozšiřování zdravotní péče v Chotěboři a že to občané ocení.  

4. Představení plánu letní údržby silnic na území ORP Chotěboř – zástupci KSÚSV 

V rámci tohoto bodu probíhala diskuse mezi zástupci KSÚSV a zástupci obcí, kteří měli možnost 

vyjádřit svoje připomínky jak k plánům letní údržby silnic, tak k proběhlým či plánovaným opravám 

jednotlivých úseků silnic v katastrech obcí na území ORP Chotěboř. Ing. Míka informoval o proběhlé 

zimní údržbě komunikací a o navýšení provozního příspěvku od kraje. Pan Dušátko a pan Ing. 

Viktora popsali plány letní údržby komunikací (odvodnění komunikací, údržbu mostů a propustků, 

nátěry, mikrokoberce apod.). Pan Ing. Musílek upozornil na špatný stav komunikace do Bezlejova. 

Pan Venhauer zmínil špatné a nevyhovující značení, chyby na značkách a upozornil na špatný stav 

silnice do Libické Lhotky a z Chotěboře do Libice n. D. Dále požádal, o zaslání plánu investic na 

našem území a přehledu, o kolik došlo k navýšení provozního příspěvku přímo pro ORP Chotěboř.  

 

5. Nabídka společnosti Lumbio (veřejné osvětlení) – paní Anežka Svobodová a pan Roman Vybíral 

Paní Anežka Svobodová a pan Roman Vybíral ve své prezentaci představili společnost Lumbio, která 

nabízí veřejné osvětlení. Zástupcům obcí nabídli možnost vyzkoušení jejich pilotního programu.  

 

6. Nabídka školení pro kronikáře obcí (nabídka města Chotěboř) 

Paní Benáková informovala o nabídce školení pro kronikáře obcí a dotázala se, zda by obce měly o 

toto školení zájem. Přítomní zástupci přijali tento počin kladně. CSS ve spolupráci s městem 

Chotěboř zajistí termín školení a seznam účastníků.   

 

7. Protipovodňová opatření – odstranění nedostatků a poruch v záruční lhůtě 

Pan Venhauer informoval o problémech s fungováním systému protipovodňové ochrany v obcích SVOP. 

CSS zjistí od obcí přehled závad. Na základě toho odešle firmě Mopos Communications, a. s. reklamaci 

v záruční lhůtě, která je do 10/2019. 
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8. Žádost o přezkum hospodaření DSO za rok 2019 

P. Venhauer informoval o podání žádosti o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019 na odbor 

kontroly KÚ Kraje Vysočina. 

 

Usnesení: 3 

Valná hromada bere na vědomí podání žádosti o přezkoumání hospodaření DSO za tok 2019 na odbor 

kontroly KÚ Kraje Vysočina. 

Pro: 22   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

9. Různé 

 

a) Informace z MěÚ Chotěboř k problematice přestupků na úseku střetu zájmů 
Paní Benáková podala informace z MěÚ Chotěboř k problematice přestupků na úseku střetu zájmu. 

Zástupcům obcí, kterých se to týká, doporučuje chybu napravit i přes zaplacení pokuty. Pokud bude 

zájem, mohou kontaktovat paní Mgr. Magdalénu Blahovou z MěÚ Chotěboř, odbor kanceláře tajemníka, 

která jim k situaci sdělí podrobnější informace. Pan Venhauer zmínil, že v případě problémů je možnost 

zastupování přes právní poradnu SMS ČR. V tomto případě se mají obrátit přímo na něj.   

b) Pojízdné prodejny 

Pan Venhauer zmínil, že CSS provedlo průzkum ohledně provozu pojízdné prodejny na území SVOP. 

Zjišťovalo se, do kterých obcí prodejna zajíždí, spokojenost s touto službou, případně zájem o tuto 

službu. Až budou k dispozici informace ze všech obcí, proběhnou další jednání. 

 

c) Dotace na MMR 

Paní Benáková podala informace k dotačním titulům z MMR. Upozornila, že pokud budou mít obce 

zájem žádat z MMR i v příštím roce a znají již svůj záměr, aby se v dostatečném předstihu připravily, 

např. měly včas výpis z pasportu komunikací, projektovou dokumentaci apod. 

 

d) Setkání zástupců DSO v Jihlavě 

Pan Venhauer informoval, že se dne 5. 3. 2019 v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnilo společné 

setkání zástupců DSO, kterého se zúčastnil společně s paní Čapkovou, zaměstnancem CSS. Hlavním 

tématem setkání bylo představení dosavadních zkušeností a dobré praxe z fungování CSS, která pracují 

pro DSO v rámci pilotního projektu Svazu měst a obcí ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na 

bázi meziobecní spolupráce“. 

e) Odpady 

Pan Venhauer podal informaci, že proběhla další jednání na Hlinecku, ohledně problematiky svozu 

odpadů z obcí SVOP. Zmínil jejich cenovou politiku, vysvětlil jednotlivé body a shrnul dosavadní postupy. 

Dále zmínil, že je naplánována schůzka, kde by měly vyplynout další konkrétnější informace a představy, 

jak by vše mohlo fungovat (pro obce SVOP).  

f)  Úsekové měření 

Pan Škaryd poskytl starostům informace ohledně úsekového měření, o které v minulém volebním 

období projevily neoficiální zájem některé obce SVOP a popsal současný stav. Pokud i nadále budou mít 

obce o úsekové měření zájem, proběhnou na toto téma další jednání.  
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10. Diskuse 

Diskusi vedli zástupci obcí ke každému bodu zvlášť. 

 

11. Závěr 

Pan Ing. Karel Musílek informoval přítomné, že letošní Podoubravký víceboj se bude konat v Malči a 

zároveň všechny na toto meziobecní setkání pozval. Pan Václav Venhauer poděkoval obci Maleč za 

uspořádání této Valné hromady a poděkoval přítomným za účast a jednání v 17.30 hodin ukončil. 

 

Ověřila elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno 

 

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

 

V Malči 28. 3. 2019       Zapsala: Soňa Zvolánková, DiS. 


