Z á p i s
ze zasedání Valné hromady Svazku obcí Podoubraví, které bylo spojeno s 9. setkáním
starostů v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 – Centra společných
služeb, které se uskutečnilo dne 23. června 2020 od 15:30 hodin, v Uhelné Příbrami, zasedací
místnost v budově OÚ, č. p. 15

Přítomni:
Součtem zástupců dle prezenční listiny bylo ověřeno, že na zasedání Valné hromady jsou
přítomni zástupci 18 obcí, tj. 62 % z celkového počtu členských obcí Svazku obcí Podoubraví a
setkání je tedy usnášeníschopné.

Program setkání:
1) Schválení programu
2) Ověřovatelé zápisu
3) Předání symbolického dárkového šeku MUDr. Zvancigerové na opravu rentgenového
přístroje
4) Prezentace firmy JRK Česká republika s. r. o. – systém s QR kódy – Bc. Jakub Uhrecký
5) Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Podoubraví za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2019
6) Schválení Účetní závěrky k 31. 12. 2019
7) Žádost o přezkum hospodaření DSO za rok 2020
8) Schválení podání společné žádosti o dotaci k projektu na pořízení kompostérů a štěpkovačů
z výzvy OPŽP č. 122
9) Protipovodňová opatření – převod do vlastnictví obcí
10) Návrh smlouvy o výpůjčce k projektu „Svazek obcí Podoubraví – zkvalitnění systému
nakládání s odpady“
11) Zpráva o činnosti CSS
12) Příspěvek na zakoupení pohárů pro „Podoubravský víceboj“ a jeho organizace
13) Různé
14) Diskuse
15) Závěr
1. Schválení programu
Předseda svazku pan Václav Venhauer zahájil jednání v 15:30 hodin a přivítal hosty: paní MUDr.
Janku Zvancigerovou, jednatelku MedicalRay s. r. o., paní Janu Kudrhaltovou, redaktorku
Havlíčkobrodského deníku a pana Bc. Jakuba Uhreckého, regionálního manažera firmy JRK
Česká republika s. r. o. a poděkoval panu Jarolímovi za uspořádání Valné hromady v Uhelné
Příbrami a seznámil přítomné s navrženým programem. Pan Jarolím též přítomné zástupce
přivítal. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, proto navrhl
hlasovat o schválení předloženého programu jednání.
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Usnesení: 1
Valná hromada schvaluje program jednání.
Pro: 18
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: 2
Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel: 0

3. Předání symbolického dárkového šeku MUDr. Zvancigerové na opravu rentgenového
přístroje
V rámci tohoto bodu byl společnosti MedicalRay s. r. o., zastoupeným jednatelkou paní MUDr.
Jankou Zvancigerovou, předán symbolický dárkový šek na opravu rentgenového přístroje.
Uvedený přístroj bude užíván výhradně v 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, kromě Vilémova. Symbolický šek předal předseda svazku Václav Venhauer a
poděkoval obcím za jejich vstřícnost. Paní doktorka všem poděkovala za podporu a zmínila, že
bez přispění obcí by nemohla tento přístroj opravit.

4. Prezentace firmy JRK Česká republika s. r. o. – systém s QR kódy – Bc. Jakub Uhrecký
Pan Jakub Uhrecký ve své prezentaci představil firmu JRK Česká republika s. r. o., která pomáhá
obcím snižovat množství komunálního odpadu. Zmínil systém modernizovaného odpadového
hospodářství, který spočívá ve změně způsobu vedení svozové evidence – QR kódy, čipy, systém
Econit. Na toto téma proběhla diskuse. SVOP vytipuje pár obcí, které by o tento systém mělo
zájem a osloví firmu JRK, která připraví nabídku na využití jejich služeb.

5. Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Podoubraví za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok 2019
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 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Svazek obcí Podoubraví“ za rok 2019 podle zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Bylo přijato
následující usnesení.
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Usnesení: 3
Valná hromada Svazku obcí Podoubraví schvaluje bez výhrady Závěrečný účet Svazku obcí
Podoubraví za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Svazek obcí Podoubraví za rok 2019.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel: 0

6. Schválení Účetní závěrky k 31. 12. 2019
P. Venhauer navrhl hlasovat pro schválení Účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12.
2019 včetně výsledku hospodaření za rok 2019. Výsledek hospodaření bude převeden na účet
432 - výsledek hospodaření minulých účetních období. Bylo přijato následující usnesení.
Usnesení: 4
Valná hromada Svazku obcí Podoubraví schvaluje Účetní závěrku sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2019 včetně výsledku hospodaření za rok 2019. Výsledek hospodaření bude
převeden na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních období.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel: 0

7. Žádost o přezkum hospodaření DSO za rok 2020
P. Venhauer informoval o podání žádosti o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020 na odbor
kontroly KÚ Kraje Vysočina.
Usnesení: 5
Valná hromada bere na vědomí podání žádosti o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020 na
odbor kontroly KÚ Kraje Vysočina.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel: 0

8. Schválení podání společné žádosti o dotaci k projektu na pořízení kompostérů a štěpkovačů
z výzvy OPŽP č. 122
Paní Benáková informovala přítomné zástupce o tom, že je vše připraveno pro podání žádosti o
dotaci na pořízení kompostérů a štěpkovačů pro členské obce v rámci 122. výzvy Ministerstva
životního prostředí. Příjem žádostí je do 30. 7. 2020. Výše podpory bude max. 85 % z celkových
způsobilých výdajů. Dále sdělila, že náklady na přípravu projektu jsou uznatelným nákladem
projektu. Nejnižší cenu předložila Energetická agentura Vysočiny, se kterou bychom na tomto
projektu spolupracovali, a která nám zajistí veškerou administrativu podání společné žádosti.
Služby se týkají zpracování a podání žádosti o dotaci včetně dalších souvisejících služeb, a to v
rámci 122. Výzvy OPŽP, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
Specifický cíl: 3.1 Prevence vzniku odpadů. Cena je stanovena za přípravu žádosti o dotaci,
přípravu a organizaci VZ a manažerské řízení projektu. Paní Benáková popsala, že společná
žádost by probíhala stejně jako při pořízení kontejnerů. V rámci realizace projektu by byla
uzavřena smlouva o výpůjčce mezi svazkem a členskou obcí, obec poté uzavře smlouvu s
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konkrétní domácností. 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 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 partnerskou smlouvou o výpůjčce. Po uplynutí doby udržitelnosti –
kompostéry přejdou bezúplatně do majetku obcí.
Usnesení: 6
Valná hromada bere na vědomí cenovou nabídku firmy Energetická agentura Vysočiny na
přípravu žádosti o dotaci, přípravu a organizaci VZ a manažerské řízení projektu. Valná hromada
schvaluje podání společné žádosti o dotaci v rámci 122. výzvy OPŽP, Prioritní osa 3. Odpady a
materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl: 3.1 prevence vzniku odpadů, která se
týká pořízení kompostérů a štěpkovačů do členských obcí.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel: 0
9. Protipovodňová opatření – převod do vlastnictví obcí
Paní Benáková informovala členy valné hromady, že již vypršela záruční doba i udržitelnost
dotačního projektu na varovný a informační systém ROR2. Na jednání představenstva, dne 10.
2. 2020, bylo usnesením č. 9 rozhodnuto, že majetek bude převeden na jednotlivé obce. Dále
sdělil, že na základě výše uvedeného rozhodnutí byla připravena Darovací smlouva na převod
majetku Varovného a informačního systému, která byla projednána na představenstvu dne 15.
6. 2020, usnesení č. 16. Majetek na obce bude převeden po schválení Darovací smlouvy valnou
hromadou. Darovací smlouva bude uzavřena k datu 23. 6. 2020. Předseda zmínil, že pan
Jiroutek z firmy Moppos Communications, a. s. zkontaktuje jednotlivé starosty s nabídkou
Servisních smluv.
Usnesení 7:
Valná hromada schvaluje Darovací smlouvu, která se týká převodu majetku celého Varovného a
informačního systému ze Svazku na jednotlivé obce. Darovací smlouva bude uzavřena k datu
23. 6. 2020.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel: 0

10. Návrh smlouvy o výpůjčce k projektu „Svazek obcí Podoubraví – zkvalitnění systému
nakládání s odpady“
Paní Benáková informovala členy valné hromady o společném projektu OPŽP. Nádoby byly
koncem dubna dodány do všech obcí. Faktura firmě K-tech již byla proplacena. Na základě výše
uvedeného sdělila, že byla připravena Smlouva o výpůjčce mezi SVOP a obcemi.
Usnesení 8:
Valná hromada schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi SVOP a obcemi, která se týká projektu
„Svazek obcí Podoubraví – nakládání s odpady.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel: 0
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11. Zpráva o činnosti CSS
Pí. Benáková zhodnotila činnost CSS od počátku roku. Informovala představitele obcí o
aktivitách uskutečněných v tomto období. Prezentovala přehled podaných žádostí o dotace,
přehled veřejných zakázek a společné projekty. Dále informovala přítomné o projektech, které
připravuje SMO ČR a o aktuálním prodloužení projektu CSS.
Pí. Benáková obce požádala o zpětnou vazbu a byly rozdány dotazníky k ověření spokojenosti
starostů.
12. Příspěvek na zakoupení pohárů pro „Podoubravský víceboj“ a jeho organizace
Předseda sdělil, že obdržel žádost obce Rušinov o posunutí termínu pořádání Podoubravského
víceboje 2020, který se měl uskutečnit 5. 9. 2020 v obci Rušinov. Obec Rušinov navrhuje,
vzhledem k současné situaci, celou akci posunout na září 2021 nebo přenechat pořádání jiné
obci, která se umístila v pořadníku za nimi. Na toto téma proběhla diskuse. V letošním roce se
pořádání Podoubravského víceboje ujme obec Vepříkov, termín konání zůstane stejný, 5. 9.
2020. Obec Rušinov bude Podoubravský víceboj pořádat v roce 2021.
13. Různé
a) Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Předseda zmínil, že představenstvo jednalo o činnosti, náplni práce a nákladech na mzdu
pověřence pro ochranu osobních údajů. Zmínil, že proběhnou další jednání.
b) Poděkování
Pan Venhauer poděkoval zaměstnancům CSS paní Benákové, paní Čapkové, paní Zvolánkové a
paní účetní Uchytilové za dobře odvedenou práci, kterou pro SVOP vykonávají.
14. Diskuse
Diskusi vedli zástupci obcí ke každému bodu zvlášť.
15. Závěr
Pan Václav Venhauer poděkoval obci Uhelná Příbram za uspořádání této Valné hromady,
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
V Uhelné Příbrami 23. 6. 2020

Zapsala: Soňa Zvolánková, DiS.
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