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 Z á p i s  
ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví, které se uskutečnilo  

dne 8. prosince 2020 od 15:30 hodin v Nové Vsi u Chotěboře v KD 

 
 
Přítomni:   
Součtem zástupců dle prezenční listiny bylo ověřeno, že na zasedání Valné hromady jsou 
přítomni zástupci 15  obcí, tj.  51,72 % z celkového počtu členských obcí Svazku obcí Podoubraví 
a setkání je tedy usnášeníschopné. 
 

Program jednání:  

1) Schválení programu  
2) Ověřovatelé zápisu 
3) Schválení rozpočtu SVOP pro rok 2021 

4) Schválení střednědobého výhledu na období 2022 – 2023 
5) Projekt OPŽP, výzva č. 122 „Svazek obcí Podoubraví – pořízení kompostérů pro členské 

obce“  
6) Systém chytré evidence odpadů (systém na čipy či QR kódy) 

7) Oslavy 20. výročí vzniku Svazku obcí Podoubraví 

8) Různé 

9) Diskuse  
10) Závěr 

 
1. Schválení programu 

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

seznámil je s navrženým programem. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné 

připomínky, proto navrhl hlasovat o schválení předloženého programu jednání. 

 

Usnesení 9:  

Valná hromada schvaluje program jednání. 

Pro: 15  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 10:  

Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu. 

Pro: 15   Proti: 0   Zdržel: 0 

 

3. Schválení rozpočtu SVOP pro rok 2021 

Členským obcím byl rozeslán návrh rozpočtu sestavený a schválený představenstvem.  
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P.Venhauer navrhl hlasovat o schválení rozpočtu SVOP pro rok 2021. 

 

Usnesení 11:  

Valná hromada schvaluje rozpočet pro rok 2021.  

 

Pro: 15  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

4. Schválení střednědobého výhledu na období 2022 – 2023 

Členským obcím byl rozeslán návrh Střednědobého výhledu na období 2022 - 2023, sestavený a 

schválený představenstvem. P.  Venhauer navrhl hlasovat o schválení Střednědobého výhledu 

na období 2022 - 2023.  

 

Usnesení 12:  

Valná hromada schvaluje Střednědobý výhled na období 2022 – 2023. 

Pro: 15  Proti: 0   Zdržel: 0 

 

5. Projekt OPŽP, výzva č. 122 „Svazek obcí Podoubraví – pořízení kompostérů pro členské 

obce“ 

Pí. Benáková informovala,  že k žádosti o poskytnutí dotace je vydán právní akt. Veřejná   

zakázka bude vypsána do konce tohoto týdne. Při této příležitosti si SVOP musel založit další 

profil zadavatele, který je vhodný pro elektronické zadávání veřejných zakázek. Jedná se o 

Portál pro vhodné uveřejnění. Smlouva s dodavatelem kompostérů by měla být uzavřena na 

přelomu ledna - února 2021. Dodání kompostérů do obcí se předpokládá v měsíci květnu – 

červnu 2021. 

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 kompostérů obcím od SVOP bude řešeno 

smlouvou o výpůjčce. Po uplynutí doby udržitelnosti – nádoby přejdou bezúplatně do majetku 

obcí.  

 

6. Systém chytré evidence odpadů (systém na čipy či QR kódy) 

Předseda podal informace k novému systému svozu a evidence odpadového hospodářství. 

Proběhlo jednání  se zástupci AVE, kde bylo řečeno, že AVE si potřebné zařízení – osazení auta 

systémem pro chytrou evidenci odpadů samo zafinancuje.  

Následně proběhlo jednání s f. JRK, která poskytuje software ECONIT pro evidenci odpadů. F. 

JRK zpracovala cenové nabídky pro některé členské obce (různých velikostí), aby mohly být 

poskytnuty obcím SVOP, aby si udělaly představu o cenách nového systému. 

Následně f. AVE doporučila další společnost f. INISOFT s.r.o., která se také zabývá chytrou 

evidencí odpadů. Společnost uspořádala online prezentaci.  
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P. Venhauer navrhl, že bude f. INISOFT oslovena, aby udělala cenové nabídky pro stejné obce a 

na stejné parametry, jako udělala f. JRK, aby bylo jasné srovnání výhod a nevýhod obou firem. 

Na zadání bude spolupracovat p. Venhauer, pí. Sobotková a p. Němec. Kancelář CSS zajistí 

komunikaci se společností INISOFT. 

 

7. Oslavy 20. výročí vzniku Svazku obcí Podoubraví 

Pí. Benáková informovala, že v roce 2021 bude 20. výročí vzniku založení SVOP. Při této 

příležitosti proběhnou oslavy, které budou spojeny s tradičním Podoubravským vícebojem, 

který se uskuteční 4. 9. 2021 v Libici nad Doubravou.  

K této příležitosti CSS požádalo o dotaci do programu FV Jednorázové akce 2020 s názvem „Den 

mikroregionu Podoubraví - XIV. ročník Podoubravského víceboje“. Dotace 50 tis. byla KV 

schválena. 

Pí Benáková představila plánovaný program oslav, v průběhu odpoledne zahrají tři kapely 

Šeucouská muzika, Olympic revial, The Cykle. 

Vyzvala zástupce obcí ke spolupráci. Pokud obce mají tu možnost, navrhnou regionálního 

výrobce ze své obce, dojednají s ním účast na oslavách, kde bude propagovat své výrobky. Dále, 

pokud obce mají nějakého organizačně schopného člověka, delegují ho, aby pomohl libickým 

s organizací. 

V rámci oslav byly již v září vyhlášeny dvě soutěže - výtvarná pro děti ze škol a foto soutěž pro 

širokou veřejnost. Výsledky soutěže budou požity na propagační materiály SVOP. Vítězové 

budou vyhlášeni na dni oslav. 

 

8. Různé 

a) Návrh smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 

osobní dopravou 

P. Culek informoval o situaci jednání s Krajem Vysočina. Na Slavíkově zrušili důležitý spoj, p. 

starosta začal celou situaci řešit s KV a bylo mu řečeno, že KV toto s jednotlivými obcemi 

neřeší, ale např. se svazky. Kraj by spoj poskytl za 300 tis. ročně. P. Culek jednal osobně 

s Arrivou, která by mu spoj zprostředkovala, ale nemůže, protože k provozu spoje potřebuje 

licenci, kterou vydává Kraj Vysočina. Vzhledem k tomu, že se časem může s podobným 

problémem setkat i další obec, bude toto dále řešeno na představenstvu SVOP. 

P. Culek dále poprosil p. Nikla, zda by nebylo možné udělat autobusovou zastávku v blízkosti 

ordinací lékařů, z důvodu přiblížení dojíždějícím lidem, kteří mají sníženou mobilitu. 

 

b) Hospodaření SVOP 

P. Venhauer informoval, že paní účetní zpracovala přehled hospodaření SVOP za rok 2020. 

Tento bude rozeslán jednotlivým obcí pro informaci. 

 

9. Diskuse 

Diskusi vedli zástupci obcí ke každému bodu zvlášť. 
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10. Závěr 

Pan Václav Venhauer poděkoval pí. starostce z Nové Vsi u Chotěboře za uspořádání této Valné 

hromady a poděkoval přítomným za účast a jednání v 17.15 hodin ukončil. 

 

Ověřila elektronicky: Jarmila Nádvorníková – starostka obce Lány 

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

 

Nová Ves u Chotěboře, 8. 12. 2020       

 

Zapsala: Gabriela Čapková 


