
Zápis 
z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 29. ledna 2015    

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ostřetíně  

 

Přítomni:  viz prezenční listina.    

VH jmenuje předsedajícího Miloše Vlasáka, zapisovatelku Lenku Kšádovou.   

 

Program: 

      1.   Kontrola plnění usnesení z valné hromady 17.12.2014.   

2. Strategie mikroregionu a její aktualizace. 

3. Přípravy nových projektů.                                                                  

4. Různé.  

5. Závěr.  

   

ad 1)                                                                                                     

Předseda zahájil valnou hromadu. Provedl kontrolu usnesení z valné hromady konané dne  

17. prosince 2014. Usnesení č. 13 až 18 byla splněna.  

 

ad 2) 

Poradce svazku zhodnotil projekty, které byly realizovány v roce 2014. Informoval  

o dokončení projektu Sběrné dvory Holicka. Vůči firmě Strabag a.s. nemá svazek žádné 

závazky (potvrzeno písemně). Ing. Píša zaslal poradci návrh smlouvy pro svazek na odbornou 

podporu sběrných dvorů („Smlouva o kontrolní a odborné činnosti“). Cena služeb je dle 

návrhu smlouvy 2 500,00 Kč bez DPH za měsíc. Na financování se budou podílet pouze obce 

provozující sběrné dvory. Pro přijetí smlouvy hlasovalo 15 přítomných starostů. 

Usnesení č. 1: valná hromada DSOH schvaluje uzavření „Smlouvy o kontrolní a odborné 

činnosti“ mezi DSOH a Ing. Píšou na zajištění odborné podpory provozu pro osm sběrných 

dvorů v částce 2 500,00 Kč bez DPH za měsíc.      

 

Dále poradce informoval o návrhu Servisní smlouvy na kontrolu čidel v rámci projektu 

Realizace protipovodňových opatření, kterou obdržel. Poradce prověří, zda servisní činnost a 

kontroly jsou součástí smlouvy s dodavatelem varovného systému, firmou Empemont s.r.o.  

 

Bude provedena aktualizace strategie mikroregionu (původní dokument je z roku 1997 a 

dodatek z roku 2004), v rámci této aktualizace budou doplněny projektové záměry všech obcí 

mikroregionu. Dále informoval, že původní „Stanovy DSOH“ byly odeslány na SMO ČR 

k návrhu doplnění a aktualizaci. 

 

Starosta města Horní Jelení, Petr Tupec, připomenul jeho námitku z minulé „volební“ valné 

hromady ohledně delegování starostů mikroregionu na valné hromady (pověření zástupců  

obecními zastupitelstvy k jednání a hlasování v rámci svazku obcí). Z debaty vyplynulo, že 

starosta a jeho zástupce zastupují obec na základě Zákona o obcích. Poté předseda tuto 

rozpravu ukončil. 

 

ad 3) 

Starostka obce Chvojenec, Jaroslava Píšová a předseda svazku, se budou za mikroregion 

účastnit pracovní skupiny při Magistrátu Pardubice pro projekt cyklostezky – příprava do 

IROP. 



V dohledné době se sejde pracovní skupina starostů mikroregionu a připraví záměr dalšího 

pokračování cyklostezky našeho mikroregionu (trasa Holice – Chvojenec – Býšť, Holice – 

Veliny, Holice – Dolní Roveň).  

 

ad 4) 

Byla projednána zpráva Inventarizace majetku DSOH k 31.12.2014. Při porovnání stavů 

zjištěných inventurou se stavy účetními nebyl zjištěn inventární rozdíl. DSOH má v majetku 

dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, finanční prostředky na běžných 

účtech (celková částka 47 662 552,94 Kč), pohledávky ve výši 1 575 047,20 Kč a závazky ve 

výši 1 695 916,20 Kč. Tyto pohledávky a závazky vyplývají ze smlouvy se SMO ČR – 

projekt Meziobecní spolupráce, budou vyúčtovány v roce 2015. Pro schválení inventarizace 

hlasovalo 14 přítomných starostů. 

Usnesení č. 2: valná hromada DSOH schvaluje výsledky Inventarizace majetku DSOH  

k 31.12.2014. 

 

Místostarostka obce Dolní Ředice, Mgr. Ivana Pokorná, informovala starosty o Internetovém 

mapovém serveru pro obce a města s on-line přístupem do katastru nemovitostí  - firma  

Plus s.r.o., Pardubice. Předala starostům propagační materiál s kontakty. 

 

Předseda svazku, Miloš Vlasák, informoval přítomné o pracovním zájezdu do Plzeňského 

kraje, který se uskuteční 21. - 22.5.2015.  

 

Starosta obce Veliny, Petr Krejcar, informoval starosty o možnosti vytvořit a vydat publikaci 

s pracovním názvem „Zvony Holicka“.  

Dále informoval o cyklistické akci na pomoc onkologicky nemocných dětí v rámci nadace  

„Na kole dětem“ p. Josefa Zimovčáka. Dne 7. června 2015 bude etapa projíždět Pardubickým 

krajem a cíl bude v obci Veliny. Pan starosta požádal o finanční příspěvek ve výši 5 tisíc Kč. 

Pro jeho schválení hlasovalo 13 přítomných starostů, 1 starosta se zdržel hlasování. 

Usnesení č. 3: valná hromada DSOH schvaluje příspěvek ve výši 5 tisíc Kč obci Veliny na 

konání akce „Na kole dětem 2015“. 

 

Od roku 2015 platí nová úprava Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která mj. nově upravuje 

povinnosti obcí pro nakládání s bioodpady. Poradce pošle starostům základní body, které 

musí obce z hlediska legislativní úpravy splnit. Starostové zašlou poradci své požadavky 

k pořízení kompostérů pro občany. Na základě zájmu bude připravena žádost o dotaci na 

pořízení kompostérů.  

Za přípravné práce podání žádosti o dotaci bude na základě uzavřené smlouvy mezi DSOH a 

firmou OHGS s.r.o. fakturována částka 20 000,00 Kč + DPH. Tyto náklady jsou způsobilé 

výdaje projektu.  

Usnesení č. 4: valná hromada DSOH schvaluje uzavření smlouvy mezi DSOH a  

OHGS s.r.o. na přípravné práce spojené s podáním žádosti na dotaci na Fond životního 

prostředí ČR. Práce budou fakturovány ve výši 20 000,00 Kč + DPH. 

 

Starostka obce Chvojenec, Jaroslava Píšová, informovala přítomné o rezervaci míst v cestovní 

kanceláři Cyklotur Hradec Králové na cyklistický zájezd na Mělnicko ve dnech   

4. - 6. září 2015. 

Dále připraví výlet po našem mikroregionu (uskuteční se předběžně v dubnu 2015). 

V rámci Dnů Holicka 2015 (20. – 21. června ) připraví v Kulturním domě Holice výstavku 

dětí mateřských škol mikroregionu. 

 



ad 5) 

Příští valná hromada se uskuteční 19. března 2015 v 15:30 v obci Horní Ředice.  

Valná hromada byla ukončena v 17:30.  

 

 

Předsedající: Miloš Vlasák                                  ………………………………... 

Zapsala: Lenka Kšádová            ………………………………… 


