
Zápis 
z valné hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 15. prosince 2016 

v penzionu „Zámeček“ ve Vysokém Chvojně 

 

Přítomni: viz prezenční listina – přítomno čtrnáct starostů, nepřítomni tři starostové.   

Hosté: Ladislav Mlateček, Ing. Rak, Ing. Tesař. 

VH jmenuje předsedajícího Miloše Vlasáka, zapisovatelku Lenku Kšádovou.   

 

Program: 

      1.   Aktuální informace k projektům a akcím mikroregionu. 

2. Různé.                                                                      

3. Závěr.                                                                           

                                                                                                    

Předseda zahájil valnou hromadu DSOH. 

 

ad 1) 

Dovybavení sběrných dvorů Holicka 

Firma MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem distribuuje obcím 

kontejnery a ostatní zařízení. Po kompletní dodávce bude vystavena faktura.  

 

Energetické štítky na budovy 

Výzva k podání nabídky byla zaslána firmám Energetické štítky, s.r.o. Praha, ENVIROS, s. r. 

o. Praha a PKV Investments s.r.o. Brno. Nabídku předložila pouze firmy PKV Investments 

s.r.o., nabídková cena činí 95 600,00 Kč + DPH. 

Z důvodu vysoké ceny bude výběrové řízení opakováno. Financovat si budou obce samy. 

 

Varovný systém 

Aktualizaci digitálních povodňových plánů si provede každá obec sama (jedná se hlavně o 

aktualizaci kontaktů). Pomoc nabídla místostarostka obce Dolní Ředice, Mgr. Pokorná.  

Nabídka firmy ENVIPARTNER, s.r.o. nebude využita. 

 

Kompostéry 

Firma MEVA-TEC s.r.o. vymění poškozené kompostéry. 

 

Cyklostezka Holice – Chvojenec - Býšť 

Před valnou hromadou proběhla schůzka s Ing. Rakem, připravuje se projektová dokumentace 

pro úsek Holice – křižovatka odbočující do Vysokého Chvojna. 

 

ad 2) 

Předseda zhodnotil výjezdní pracovní seminář do Česko-Saského Švýcarska, poděkoval za 

jeho přípravu místopředsedovi Petru Krejcarovi. 

Připravuje se výjezdní pracovní seminář v roce 2017, plánuje se s MAS Český les 

(Domažlicko), předběžný termín 17. – 19 květen 2017. Termín bude upraven v závislosti na 

konání valné hromady VAK a.s. Pardubice.  

 

Dále poděkoval paní starostce Píšové za organizaci cyklistických výletů v roce 2016 a paní 

starostka seznámila přítomné starosty s jejich přípravou v roce 2017. 

Dále pohovořila o možnosti zakoupení omalovánek a pexesa. 

Pozvala přítomné starosty na ples, který pořádá Svazek obcí Loučná (27.1.2017) ve 

Slepoticích.  



Novoroční vycházka se uskuteční předběžně 8.1.2017. 

 

V souvislosti s vyúčtováním POV Pardubického kraje do 31.12.2016 bude provedena  

4. rozpočtová změna ve výši 441 415,00 Kč v příjmech (zdroje obcí) a v téže výši ve výdajích 

za opravy veřejných prostranství. Budou provedeny finální položkové korekce. 

 

ad 3) 

V závěru popřál předseda všem přítomným krásné vánoční svátky a do nového roku pevné 

zdraví.  

 

Oficiální část valné hromady byla ukončena v 18:10. 

 

 

Předsedající: Miloš Vlasák                            ………………. 

 

Zapsala: Lenka Kšádová     ………………... 


