
Zápis 
z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 19. března 2015    

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Horních Ředicích   

 

Přítomni:  viz prezenční listina.    

VH jmenuje předsedajícího Miloše Vlasáka, zapisovatelku Lenku Kšádovou.   

 

Program: 

      1.   Kontrola plnění usnesení z valné hromady 29.1.2015.   

2. Závěrečný účet DSOH za rok 2014.               

3. Realizované a připravované projekty.                                                       

4. Různé.  

5. Závěr.  
  

 

Předseda zahájil valnou hromadu DSOH. Přivítal Ing. Michaelu Kovářovou z MAS Holicko, 

o.p.s., která je koordinátorkou projektu meziobecní spolupráce SMO ČR. Podala informaci ze 

SMO ČR o možnosti prodloužení projektu o čtyři měsíce. Starostové s jeho prodloužením 

souhlasí a v rámci projektu preferují řešit cyklostezky. Pracovní úvazky se upraví na základě 

podmínek prodloužení smlouvy.  

Dne 14. dubna (nebo 15. dubna) 2015 bude zorganizovaná pracovní schůzka, kde budou 

poskytnuty dosavadní výsledky projektu (výstupy první etapy). 

  

ad 1)                                                                                                     

Předseda provedl kontrolu usnesení č. 1 – 4 z valné hromady konané dne 29. ledna 2015.  

Usnesení č. 1 bude projednáno v bodu č. 3 valné hromady, usnesení č. 2 je splněno, usnesení 

č. 3 a 4 budou plněna následně.    

 

ad 2) 

Všem obcím mikroregionu byl dne 20. února 2015 zaslán mailem materiál Závěrečný účet 

DSOH za rok 2014, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSOH za období  

1.1.2014 – 31.12.2014, finanční výkaz, účetní výkazy. Tyto dokumenty obce zveřejnily na 

úřední desky.  

Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření DSOH a Závěrečný účet za rok 2014 včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSOH za rok 2014 bez výhrad, schvaluje účetní 

závěrku za rok 2014 včetně Protokolu o schvalování účetní závěrky. 

Starostové členských obcí zajistí projednání v obecních zastupitelstvech (zprávu 

neschvalují, pouze berou na vědomí). 

Valná hromada dále schvaluje doplnění Směrnice DSOH č. 2 – odpisový plán. Dodatkem č. 1 

k této Směrnici se ruší zůstatková cena ve výši 5 % ocenění dlouhodobého majetku, tzv. 

zbytková hodnota, od 1. ledna 2015. 

Pro schválení hlasovali všichni starostové.   

Usnesení č. 5: valná hromada DSOH 

a) schvaluje celoroční hospodaření DSOH a závěrečný účet za rok 2014 včetně zprávy o    

výsledku přezkoumání hospodaření DSOH bez výhrad, 

b) schvaluje účetní závěrku DSOH za rok 2014, 

c) schvaluje znění Protokolu o schválení účetní závěrky DSOH za rok 2014, 

d) schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici DSOH č. 2 – odpisový plán, kterým se ruší 

zůstatková cena ve výši 5 % ocenění dlouhodobého majetku, tzv. zbytková hodnota, 

od 1. ledna 2015. 



ad 3)  

Poradce informoval starosty o podepsané „Smlouvě o kontrolní a odborné činnosti“ mezi 

DSOH a Ing. Píšou. Smlouva řeší odbornou podporu osmi sběrných dvorů obcí Holicka.  

 

Dále informoval o „Smlouvě o dílo č. 01/2015“ mezi DSOH a firmou KOCMAN 

envimonitoring s.r.o. Brno, která řeší zajištění funkční způsobilosti a provoz automatických 

měřících systémů na objektech lokálního výstražného systému (servisní činnosti a kontroly 

nejsou součástí smlouvy s dodavatelem varovného systému, firmou Empemont s.r.o.). 

Usnesení č. 6: valná hromada DSOH schvaluje smlouvu o dílo č. 01/2015 mezi DSOH a 

firmou KOCMAN envimonitoring s.r.o. Brno. 

 

Upozornil starosty o nutnosti zveřejnění Digitálního povodňového plánu na webové 

stránky obcí a jeho schválení v zastupitelstvech obcí. (!!!)  

 

Starosta obce Dolní Ředice, Michal Kurka, nabídnul starostům praktickou pomoc při provozu 

přístrojů varovného systému (ukázku poskytne místostarostka obce). 

 

Poradce informoval starosty o podání žádosti o dotaci na pořízení kompostérů pro občany pro 

šest obcí mikroregionu. Podle žádosti byly celkové náklady vyčísleny na 3,5 milionu Kč, 

předpoklad dotace činí 3,3 milionu Kč. Spolufinancování obcí bude podle počtu kompostérů 

pro danou obec.   

 

Poradce zpracoval vyúčtování projektu „Realizace protipovodňových opatření pro DSOH“.  

Celkové investiční nedoplatky ve výši cca 31 tisíc Kč budou obcím zapojených do projektu 

předepsány k úhradě.   

 

Dne 19. března 2015 byla uskutečněna kontrola projektu „Přístřešky na odpočinková místa 

pro cykloturisty krajem Dr. Emila Holuba“. Kontrolu provedly dvě zaměstnankyně SZIF 

Praha. Byla provedena kontrola dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci a zároveň fyzická 

kontrola realizace projektu. Protokol o provedené kontrole bude zaslán poštou.  

  

ad 4) 

Předseda svazku, Miloš Vlasák, informoval o předání kontaktů na starosty mikroregionu  

Dr. Skopcovi, který pracuje na vytvoření publikace s pracovním názvem „Zvony Holicka“. 

 

Dále informoval o dotacích Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova (POV) 

2015. Je předpoklad získání dotace na obnovu veřejných prostranství ve výši 300 tisíc Kč. Pro 

příští období by se dotace mohla navýšit (v případě příznivého vývoje RUD – rozpočtové 

určení daní). 

Dále podal informaci z vodohospodářské komise Pardubického kraje. 

 

Výjezdní seminář do Plzeňského kraje se uskuteční v termínu 14.–15. května 2015 (pozor, 

změna termínu). Z každé obce se mohou účastnit dvě osoby. Předběžný program: odjezd  

v 7-8 hod, oběd, prohlídka Plzně, ubytování. Druhý den prohlídka obcí kraje. 

Výjezdní seminář se uskuteční ve spolupráci se Spolkem pro obnovu Pardubického kraje. 

Usnesení č. 7: valná hromada DSOH schvaluje financování výjezdního semináře 

do Plzeňského kraje ve výši 20 000,00 Kč z prostředků DSOH. 

 

Starostka obce Chvojenec, Jaroslava Píšová, předala přítomným rozpis cyklovýletů DSOH 

v roce 2015. 



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

mateřských škol mikroregionu. 

 

ad 5) 

V závěru valné hromady poděkoval předseda starostovi obce za uspořádání valné hromady a 

poděkoval za bohaté občerstvení. Starostovi popřál dodatečně k jeho narozeninám. 

  

Valná hromada byla ukončena v 17:50.  

 

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

Zapsala: Lenka Kšádová     ………………... 

 

 

 

 


