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 Z á p i s  

ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo  
dne 8. října 2019 od 15:30 hodin 

velká zasedací místnost Úřadu městyse Krucemburk   
 

 
Přítomni:   
Součtem zástupců dle prezenční listiny bylo ověřeno, že na zasedání Valné hromady jsou 
přítomni zástupci 25 obcí, tj. 86 % z celkového počtu členských obcí Svazku obcí Podoubraví a 
setkání je tedy usnášeníschopné. 
 

Program jednání:  

1) Schválení programu  

2) Ověřovatelé zápisu 

3) Jednání se zástupci AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – požadavky ze strany obcí 
4) Dodatek ke Smlouvě uzavřené mezi SVOP a členskými obcemi dne 18. 7. 2016 (svazková 

smlouva k projektu CSS) 

5) Projekt OPŽP, výzva č. 104 „Svazek obcí Podoubraví – zkvalitnění systému nakládání 
s odpady“ 

6) Objednávka cykloturistického průvodce „Na kole i pěšky Podoubravím“ 

7) ZÁKON 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně 
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

8) Dotační tituly MMR pro rok 2020 

9) Informace – optimalizace FÚ, neurologická ambulance MUDr. Špitálníkové 

10) Zhodnocení Podoubravského víceboje 2019 

11) Různé 

12) Diskuse 

13) Závěr 

 

1. Schválení programu 

Předseda svazku pan Václav Venhauer zahájil jednání v 15:30 hodin a přivítal hosta paní Dagmar 
Sobotkovou, místostarostku městyse Krucemburk, poděkoval Mgr. Ottovi Kohoutovi za 
uspořádání Valné hromady v Krucemburku a seznámil přítomné s navrženým programem. Mgr. 
Otto Kohout též přítomné zástupce přivítal a pozval je na prohlídku Pamětní síně Jana Zrzavého, 
která se nachází v budově úřadu. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné 
připomínky, proto navrhl hlasovat o schválení předloženého programu jednání. 
 
Usnesení: 12 
Valná hromada schvaluje program jednání. 
Pro: 25    Proti: 0   Zdržel: 0 
 
2. Ověřovatelé zápisu 

Pan Venhauer navrhl ověřovatele zápisu: 
Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno 



2 

 

Ing. Bohumír Nikl – starosta města Ždírec nad Doubravou 
 
Usnesení: 13 
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu. 
Pro: 25  Proti: 0   Zdržel: 0 
 
3. Jednání se zástupci AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – požadavky ze strany obcí 
Předseda informoval, že dne 19. 9. 2019 proběhlo na představenstvu jednání se zástupci firmy 
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. paní Zeroníkovou a paní Bc. Polcarovou, na kterém jsme 
si objasnili situaci ohledně odpadového hospodářství.  
Poukazovali jsme na horší služby hlavně v zimním období, na nutnost vybavení lepšími auty a 
umístění překladiště v blízkosti obcí SVOP. Dohodli jsme se, že do konce roku proběhne schůzka 
s vedením firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., na které bychom projednali vizi rozvoje 
a cenovou politiku. 
Místopředseda Ing. Nikl informoval přítomné, že v srpnu proběhlo jednání se zástupci Sdružení 
obcí mikroregionu Hlinecko. Obce tohoto sdružení nemají námitky nás svážet, ale musí vše 
zvážit, projednat navýšení kapacity, vybavení vozového parku, apod. Další schůzka je 
naplánována na listopad.  
Paní Homolková a pan Bárta zmínili, že je sváží Čáslav a služby jsou v pořádku. 
Pan Ing. Škaryd podal informaci, že na Krajském úřadu se domlouvá pracovní skupina, která 
bude řešit nakládání s odpady a podpořil záměr SVOP, řešit odpady lokálně. Dále popsal situaci 
se svozem odpadů v Chotěboři.  
 
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavřené mezi SVOP a členskými obcemi dne 18. 7. 2016 
(svazková smlouva k projektu CSS) 

Paní Ing. Benáková objasnila situaci ohledně blížícího se termínu ukončení projektu „Posilování 
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ a s ním související udržitelnost 
projektu a vysvětlila důvod uzavření dodatku a nutnost schválení dodatku na zastupitelstvech 
členských obcí.  
Na valné hromadě, která proběhla 18. 6. 2019, byl schválen Dodatek č. 4 ke smlouvě o 
vzájemné spolupráci se SMO ČR při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí 
na bázi meziobecní spolupráce“, který spočívá v rozšíření projektových aktivit a s tím 
souvisejícím prodloužení projektu do 31. 12. 2019.  Současně z dodatku vyplývá, že je svazek 
povinen zajistit fungování Centra od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2021 v rozsahu jednoho celého 
pracovního úvazku.  
Na základě toho byl vypracován dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavřené mezi SVOP a členskými 
obcemi, kde je nový termín ukončení realizace projektu a stanoven mimořádný členský 
příspěvek projektu CSS pro rok 2021. 
Pan Ing. Nikl zmínil, že kancelář využívají hodně a doporučil využívání služeb všem obcím. 
Starostové a starostky z obcí Jitkov, Lány, Nová Ves u Chotěboře, Slavětín, Sloupno, Sobíňov a 
Vepříkov poděkovali za spolupráci, zmínili, že hodně služby kanceláře CSS využívají, šetří jim čas, 
když mají problém, vědí na koho se obrátit a rádi by vyzdvihli práci zaměstnanců CSS.  
Pan Venhauer poprosil ostatní o vyjádření, zda s dodatkem souhlasí a navrhl hlasovat.  
 
Usnesení 14: Valná hromada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavřené mezi SVOP a 
členskými obcemi dne 18. 7. 2016. 
 
Pro:  25 Proti: 0  Zdržel: 0 
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5. Projekt OPŽP, výzva č. 104 „Svazek obcí Podoubraví – zkvalitnění systému nakládání 
s odpady“ 
Předseda seznámil přítomné s tím, že byla vypsána veřejná zakázka s názvem „Svazek obcí 
Podoubraví - zkvalitnění systému nakládání s odpady“ na pořízení nádob a kontejnerů na 
využitelné složky komunálního odpadu pro členské obce Svazku obcí Podoubraví.  
Výběrové řízení bylo zahájeno v pátek 13. 9. 2019. Pan Ing. Čada z EAV oslovil 5 dodavatelů, na 
kterých jsme se dohodli. Jedná se o: ELKOPLAST CZ, s.r.o., MEVA-BRNO s.r.o., Komunální 
technika s.r.o, AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. a MEVA-TEC s.r.o. 
Otevírání obálek se mělo konat ve čtvrtek 3. 10. 2019 v 9.00 hodin v kanceláři Svazku obcí 
Podoubraví. Nakonec se termín výběrového řízení musel prodloužit a bude se konat v pátek 11. 
10. 2019 v 9.00 hodin v kanceláři Svazku obcí Podoubraví, kam budou také doručovány nabídky. 
Kdo bude mít zájem, může se výběrového řízení zúčastnit. Důvodem prodloužení bylo, že u 
dvou obcí došlo ke změně dvou kontejnerů. Kontejnery na tetrapack byly změněny na plast dle 
domluvy s obcemi, kterých se to týkalo. (Na základě upozornění svozové firmy, že je zbytečné 
pořizovat kontejnery na tetrapack).  
Paní Ing. Benáková upřesnila, že termín dodání nádob se nezměnil, je nastaven na duben 2020. 
Tento termín jsme s panem Ing. Čadou konzultovali a nastavili jsme ho takto z důvodu toho, že 
letos na podzim už se vše bude stíhat těžko a následně od začátku prosince bývá zastaveno 
proplácení v OPŽP a zahájeno je opět v průběhu března.   
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 kontejnerů obcím od SVOP bude řešeno 
smlouvou o výpůjčce. Po uplynutí doby udržitelnosti – nádoby přejdou bezúplatně do majetku 
obcí.  
 
6. Objednávka cykloturistického průvodce „Na kole i pěšky Podoubravím“ 

Paní Ing. Benáková informovala o možnosti objednávky cykloturistického průvodce „Na kole i 
pěšky Podoubravím a dotázala se, zda by obce měly o dotisk této mapky zájem a představila 
cenovou kalkulaci firmy BEKR. Přítomní zástupci přijali tento počin kladně. CSS zjistí od obcí 
zájem a počty kusů a provede objednávku.   
 
7. ZÁKON 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně 
zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Pan Venhauer informoval, že vstoupil v platnost nový zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti 
internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z 
kterého má pro samosprávy vyplývat nutnost provedení úprav webových stránek. Webové 
stránky se mají stát díky provedeným změnám seznatelné i pro osoby se zdravotním 
postižením.  
Dále paní Ing. Benáková upozornila, že úpravy webových stránek nejsou ve většině případů 
potřebné, a není tak nutné podléhat nabídkám na úpravu webových stránek od IT firem a 
upozornila, že k 23. září 2019 je novým pravidlům třeba přizpůsobit jen ty webové stránky, 
které byly zveřejněny od 9. dubna letošního roku, kdy zákon nabyl účinnosti. Na webové 
stránky, které byly publikovány před jeho účinností, by se nová úprava měla vztahovat až od 23. 
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září 2020, tedy až za rok. Navíc zákon v § 7 pracuje s pojmem nepřiměřená zátěž. Shledá-li tedy 
obec, že je zátěž nepřiměřená, zveřejní na svém webu pouze prohlášení o přístupnosti podle § 
8. Vzor Prohlášení o přístupnosti bude rozeslán všem členským obcím a je součástí zápisu Valné 
hromady. 
 
 
8. Dotační tituly MMR pro rok 2020 

Paní Benáková podala informace k dotačním titulům z MMR. Upozornila, že pokud budou mít 
obce zájem žádat z MMR a znají již svůj záměr, aby nám ho v dostatečném předstihu sdělili. 
Zároveň požádala starosty o vyplnění předběžného zájmu o tuto dotaci. 
Pan Venhauer upozornil na seminář Dotační příležitosti pro obce na rok 2020, který se bude 
konat v sídle Kraje Vysočina ve středu 6. 11. 2019 od 10:00 hod. a kde zazní informace o 
aktuálních a připravovaných možnostech čerpání pro obce. 

 
9. Informace – optimalizace FÚ, neurologická ambulance MUDr. Špitálníkové 

 

Optimalizace FÚ 

Předseda seznámil přítomné s vývojem situace ohledně optimalizace územního pracoviště FÚ v 
Chotěboři. Zmínil, že SVOP podnikl celou řadu kroků směrem k Ministerstvu financí České 
republiky a Finanční správě České republiky. Oslovili jsme premiéra Babiše s prosbou o podporu 
při řešení zamýšlené optimalizace Územního pracoviště finančního úřadu v Chotěboři a zrušení 
agend tohoto pracoviště. Pan Babiš nám odpověděl, že přístup Finanční správy při optimalizaci 
územních pracovišť je odpovědný a profesionální a že bude přínosem jak pro efektivní výběr 
daní, tak pro komfort daňových poplatníků. 
Pan Ing. Škaryd podal informaci, že byl pozván na setkání s generální ředitelkou Finanční správy 
Tatjanou Richterovou, které se uskutečnilo v Jihlavě, a která argumentovala tím, že se pro 
klienty FÚ nic nemění a slíbila, že pokud budou na podatelnách FÚ problémy, budou okamžitě 
jednat a problémy řešit. Zároveň pan Ing. Škaryd informoval, že nám poskytne materiál, co vše 
budou podatelny finančních úřadů zajišťovat a poprosil o rozeslání po obcích. Materiál je 
součástí zápisu Valné hromady. 
 
Ambulance neurologie v Chotěboři 
Předseda informoval přítomné, že Všeobecná zdravotní pojišťovna prozatím neuzavřela 
smlouvu s paní doktorkou MUDr. Mgr. Sylvií Špitálníkovou, Ph. D na poskytování hrazených 
zdravotních služeb v oboru neurologie. Ostatní pojišťovny smlouvu uzavřely. Oznámil, že paní 
doktorka podala odvolání. Na základě uvedených skutečností jsme odeslali dopis řediteli 
Odboru zdravotní péče VZP v Brně o zvážení uzavření smlouvy na hrazené zdravotní služby a 
požádali jsme o osobní schůzku, na které bychom ho mohli s tímto záměrem podrobně 
seznámit a vysvětlit naší podporu. Zatím odpověď nemáme.  
 
10. Zhodnocení Podoubravského víceboje 2019 

Předseda poděkoval obcím za účast na Podoubravském víceboji a poděkoval obci Maleč za 
organizaci této akce. Zmínil, že 13. ročník se uskuteční v Rušinově.  Přítomní zhodnotili 
Podoubravský víceboj velice kladně.  
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11. Různé 

 

a) Žádost MUDr. Janky Zvancigerové, jednatelky společnosti MedicalRay s. r. o. o finanční 
příspěvek na opravu rentgenového přístroje na RTG pracovišti v Chotěboři 
Pan Venhauer podal informaci, že dne 3. října 2019 přijal Svazek obcí Podoubraví žádost o 
finanční příspěvek ve výši 50 % 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. 
Paní doktorka v žádosti uvedla argumenty, proč potřebuje finanční příspěvek a urychlenou 
pomoc od Svazku obcí Podoubraví v této záležitosti. Vzhledem k výpadku provozu RTG 
pracoviště v Chotěboři jsou všichni pacienti nuceni dojíždět t. č. do Havlíčkova Brodu a pro 
zachování této základní zdravotní služby je nezbytné zprovoznit RTG co nejrychleji. 
Cena za odstranění závady na rentgenovém přístroji a jeho zprovoznění je dle cenové nabídky 
617 100,- Kč s DPH, paní doktorka žádá o 50 % což je 308 550,- Kč. 
 
Paní Ing. Benáková podala informaci, že požadovaná částka 308 550,- by byla rozpočítána podle 
počtu obyvatel mezi obce dle tabulky, která je přiložená k zápisu z Valné hromady. Příspěvek by 
se týkal i obcí, které nejsou členy SVOP, ale jsou v území ORP Chotěboř (Čachotín, Jilem, 
Sedletín). V ORP Chotěboř je k 1. 1. 2019 21 903 obyvatel + 967 obyvatel má členská obec SVOP 
Havlíčkova Borová, která není členem ORP. Celkem je tedy na území Podoubraví 22 870 
obyvatel. Částka na obyvatele je 13,50 Kč (308 550 Kč : 22 870 obyvatel Podoubraví). Příspěvek 
by byl 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 by byl 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 rozsáhlá diskuze, kde měl každý zástupce obce možnost se vyjádřit.  
Pan Ing. Škaryd podotkl, že jde o jediný rentgen v této spádové oblasti a měli bychom žádost 
podpořit. Zároveň bychom měli do budoucna zvážit, co chceme podporovat (novou ordinaci, 
mimořádnou věc apod.) 
Pan Ing. Nikl zmínil, že potřebujeme od paní doktorky další informace, které starostové předloží 
zastupitelům k projednání, např. výši nájemného v prostorách polikliniky, přehled okolních 
doktorů, kteří odesílají své pacienty na RTG vyšetření a počet RTG výkonů za rok. 
Paní Vaňková se dotázala, zda se paní doktorka spokojí i s částí peněz nebo opravu bez celého 
příspěvku nezvládne a požádala, aby svazek připravil před dalším jednáním veškeré podklady. 
Pan Mgr. Kohout souhlasí se záměrem rentgen podpořit a dotázal se, zda Ministerstvo 
zdravotnictví podporuje lékaře a nabízí jim např. nějaké dotace. 
Paní Homolková zmínila, že rentgen je stejně důležitý jako ultrazvuk a žádost splňuje stejná 
kritéria jako žádost paní MUDr. Špitálníkové.  
Pan Hrubý navrhl, aby si SVOP stanovil, kolik žádostí může ročně podpořit, případně si stanovil 
max. roční finanční limit na poskytování finančních příspěvků lékařům, aby žádali opravdu jen ti, 
kteří to opravdu potřebují.  
Pan Mgr. Bičík se dotázal, jak tento příspěvek bude řešen. Paní Ing. Benáková odpověděla, že 
formou daru.  
Pan Venhauer celou věc shrnul a sdělil, že SVOP zajistí od paní doktorky další informace a 
argumenty, které obcím rozešleme, a požádá o schůzku s paní doktorkou. Poté se svolá 
představenstvo, které žádost předjedná a další projednání bude na příští Valné hromadě, která 
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se uskuteční v prosinci 2019. Zároveň zástupcům obcí doporučil projednat žádost na svých 
zastupitelstvech.  
 
b) Kompostéry 

Paní Benáková informovala přítomné zástupce o tom, že je již vyhlášena 122. výzva Ministerstva 
životního prostředí na pořízení kompostérů. Příjem žádostí bude v termínu od 1. 4. 2020 až 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. Náklady na přípravu projektu jsou uznatelným nákladem projektu. 
Paní Benáková popsala, že společná žádost by probíhala stejně jako na pořízení kontejnerů. 
Starostové členských obcí se dohodli, že CSS rozešle informační email starostům s předběžnou 
cenou a typem kompostérů a obce předají CSS předběžný zájem, kde stanoví, o co budou mít 
zájem.  
 
c) Školení kronikářů 
Paní Ing. Benáková zmínila, že dne 19. 9. 2019 proběhlo v Chotěboři školení pro kronikáře s 
názvem „Kronikářská teorie a praxe. Psaní kroniky jako historického pramene pro budoucnost. 
Školení jsme organizovali díky spolupráci s městem Chotěboř a pro účastníky bylo zcela 
zdarma.  
 
12. Diskuse 

Diskusi vedli zástupci obcí ke každému bodu zvlášť. 

 

13. Závěr 

Pan Václav Venhauer poděkoval městysi Krucemburk za uspořádání této Valné hromady a 

poděkoval přítomným za účast a jednání v 17.45 hodin ukončil. 

 

Ověřila elektronicky: Dagmar Vaňková – starostka obce Jeřišno 

 

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

 

V Krucemburku 8. 10. 2019      Zapsala: Soňa Zvolánková, DiS. 


