
Zápis 
z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 22. listopadu 2016 

na obecním úřadu v Horních Ředicích  

 

Přítomni: viz prezenční listina – přítomno patnáct starostů, nepřítomni dva starostové.   

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce DSOH.     

VH jmenuje předsedajícího Miloše Vlasáka, zapisovatelku Lenku Kšádovou.   

 

Program: 

      1.   Rozpočet DSOH na rok 2017.  

2. Inventarizace majetku a závazků DSOH v roce 2016.                           

3. Aktuální informace k projektům a akcím mikroregionu. 

4. Různé. 

5. Závěr.                           

                                                                                                    

Předseda zahájil valnou hromadu DSOH. 

 

ad 1) 

Rozpočet DSOH na rok 2017 

Návrh rozpočtu DSOH na rok 2017 byl zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí 

mikroregionu 15 dní před jeho projednáním a schválením, připomínky od občanů nebyly. Pro 

jeho schválení hlasovali všichni starostové. 

Usnesení č. 21: valná hromada DSOH schvaluje Rozpočet DSOH na rok 2017 v objemu 

příjmů 664 052,00 Kč, v objemu výdajů 1 473 360,00 Kč, financování 809 308,00 Kč.      

 

ad 2) 

Inventarizace majetku DSOH k 31.12.2016 

Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., je uloženo všem účetním jednotkám provádět 

inventarizaci majetku a závazků k termínu, ke kterému sestavují účetní závěrku. K tomuto dni 

se zjišťuje skutečný stav veškerého majetku včetně pohledávek a závazků a ověřuje se, zda 

tento stav odpovídá stavu vedeném v účetnictví. Termín provedení inventarizace se stanovuje  

k 31.12.2016. Inventarizační komise bude pracovat ve složení Romana Petříková, Lenka 

Bezdíčková a Iva Vinařová. Pro schválení hlasovali všichni starostové. 

Usnesení č. 22: valná hromada DSOH schvaluje termín provedení inventarizace k 31.12.2016  

a komisi ve složení Romana Petříková, Lenka Bezdíčková a Iva Vinařová. 

 

ad 3) 

Dovybavení sběrných dvorů Holicka 

Valná hromada usnesením č. 14 ze dne 18. října 2016 rozhodla v rámci výběrového řízení na 

dodavatele projektu Dovybavení sběrných dvorů Holicka o výběru dodavatele vybavení 

sběrných dvorů v rámci uvedeného projektu a přidělení zakázky společnosti KOVOK 

kontejnery s.r.o., Kostelní 160/1, 790 01 Jeseník, IČ: 04639642 a uzavření smlouvy se 

společností KOVOK kontejnery s.r.o., Kostelní 160/1, 790 01 Jeseník, IČ: 04639642. 

Tato společnost od nabídky ustoupila a smlouva nebyla uzavřena. Proto byla oslovena firma 

MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem. Nabídka této firmy byla 

v rámci hodnocení vyhodnocena jako druhá nejvýhodnější. Nabídková cena firmy MEVA-

TEC s.r.o. je o 60 125,- Kč vyšší, než nabídka firmy KOVOK kontejnery s.r.o. S firmou 

MEVA-TEC s.r.o. bylo jednáno, je reálný předpoklad uzavření smlouvy a realizace dodávky 

s termínem do 16. prosince 2016.  



Usnesení č. 23: Na základě skutečnosti, že firma KOVOK kontejnery s.r.o., Kostelní 160/1, 

790 01 Jeseník, IČ: 04639642 odstoupila od své nabídky, rozhodla valná hromada o výběru 

dodavatele vybavení projektu Dovybavení sběrných dvorů Holicka a přidělení zakázky 

společnosti MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 

62742051 a uzavření smlouvy se společností MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 

Roudnice nad Labem IČ: 62742051. 

 

Varovný systém 

Aktualizace digitálních povodňových plánů pro každou obec samostatně je vyčíslena firmou 

ENVIPARTNER, s.r.o. ve výši 11 tis. Kč + DPH ročně, pro devět obcí mikroregionu 

společně ve výši 6,5 tis. Kč + DPH ročně. 

Obce zváží nabídku po zjištění nutných údajů aktualizace – údaje zjistí starosta obce Dolní 

Ředice.  

 

Energetické štítky na veřejné budovy 

Přihlásily se další obce (Dolní Ředice, Trusnov, Jaroslav a Veliny) na zhotovení. 

 

Naučné tabule 

V současné době není vypsaný grant Pardubického kraje na nové informační tabule. Všechny 

obce mikroregionu požadují opravy a aktualizaci stávajících tabulí pořízených v roce 2004. 

 

ad 4) 

Starostové schválili Příkazní smlouvu č. 2016049 ve výši 100 tis. Kč + DPH, kterou předložil 

Mgr. Jaroslav Špajs za poradenské služby pro DSOH v roce 2016.  

Usnesení č. 24: valná hromada DSOH schvaluje Příkazní smlouvu o dílo č. 2016049 ve výši 

100 tis. Kč + DPH poradci svazku za poradenské služby pro DSOH v roce 2016.  

 

Starostové schválili příspěvek ZŠ a MŠ Ostřetín na turnaj ve florbalu pro žáky 1. – 5. tříd 

v roce 2017 ve výši 4 tis. Kč. Příspěvek je součástí schváleného Rozpočtu DSOH na rok 

2017. Škole bude zaslán po podpisu smlouvy začátkem roku 2017. 

Usnesení č. 25: valná hromada DSOH schvaluje příspěvek ZŠ a MŠ Ostřetín na turnaj ve 

florbalu ve výši 4 tis. Kč v roce 2017.  

 

Starosta města Holice pozval starosty na školení o odpovědnosti a pojištění sdružení JSDH, 

které se uskuteční v Holicích v budově radnice ve čtvrtek 24. listopadu od 17:00. 

Dále pozval starosty na adventní koncert v Kulturním domě Holice (24. 11. v 18:00) a na 

zahájení adventu na náměstí TGM (27. 11. odpoledne). 

 

Starosta obce Dolní Ředice pozval starosty na divadelní představení holických ochotníků 

„Šťastné a veselé“ (9. 12.) a na turnaj ve stolním tenisu (18. 12.). 

Starosta obce Ostřetín informoval o přípravě pracovního výjezdního semináře v roce 2017, 

plánuje se s MAS Český les (Domažlicko), předběžný termín 17. – 19 květen 2017. 

Začátkem roku 2017 (předběžně 6. ledna), se uskuteční novoroční vycházka. 

Začátkem prosince se bude konat poslední valná hromada t. r., starostové budou pozváni. 

 

ad 5) 

V závěru poděkoval předseda svazku starostovi obce za zajištění valné hromady včetně 

bohatého občerstvení. Valná hromada byla ukončena v 16:50.  

 

Předsedající: Miloš Vlasák                            ………………. 

Zapsala: Lenka Kšádová     ………………... 


