
Zápis 
z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 28. dubna 2015    

ve školícím a evakuačním centru SDH Holicka v Dolních Ředicích 

 

Přítomni:  starostové deseti obcí, nepřítomno sedm starostů – z toho omluveni dva starostové. 

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce DSOH. 

Hosté: Ing Michaela Kovářová, Ing. Zdeněk Bednář, Ing. Tomáš Rak. 

VH jmenuje předsedajícího Miloše Vlasáka, zapisovatelku Lenku Kšádovou.   

 

Program: 

      1.   Kontrola plnění usnesení z valné hromady 19.3.2015.   

2. Realizované a připravované projekty.           

3. Nové „Stanovy DSOH“.                                                                       

4. Různé.  

5. Závěr.  
  

 

Předseda zahájil valnou hromadu DSOH. Přivítal Ing. Zdeňka Bednáře (EGRANT s.r.o.)  

a Ing. Tomáš Raka (TR Engineering, s.r.o.). Pánové prezentovali svoji činnost v oblasti 

cyklistických stezek a předali starostům prezentační materiál včetně kontaktů. Nabídli 

odbornou pomoc s přípravou další etapy cyklostezek v regionu Holicko. Odpověděli dotazy 

starostů, např. uznatelnost nákladů - studie proveditelnosti i výkupy pozemků jsou pro dotační 

tituly neuznatelné náklady. 

Starostové souhlasí s provedením studie proveditelnosti pro síť cyklostezek v mikroregionu, 

s prioritou páteřní cyklostezky Holice – Chvojenec – Býšť. Studie proveditelnosti by měla 

prověřit i vlastnické poměry dotčených pozemků a připravit jejich vypořádání. Zástupci 

společnosti EGRANT s.r.o. a TR Engineering, s.r.o. předají předsedovi svazku cenovou 

nabídku na zpracování studie proveditelnosti s podrobnějším rozpisem ceny (za vlastní studii, 

za pozemkovou agendu apod.). 

 

Poté předseda předal slovo Ing. Michaele Kovářové z MAS Holicko, o.p.s. Ta podala 

informaci ze SMO ČR o možnosti prodloužení projektu „Meziobecní spolupráce“ v období  

od 1.6.2015 do 31.10.2015. Z projektu se hradí platy zaměstnanců podle výše úvazků. Všichni 

přítomní starostové hlasovali pro schválení dodatku smlouvy na prodloužení projektu.  

Usnesení č. 8: valná hromada DSOH schvaluje prodloužení projektu „Systémová podpora 

rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností“ a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci se Svazem měst a 

obcí ČR při realizaci tohoto projektu a pověřuje předsedu Dobrovolného svazku obcí Holicka 

jejím podpisem. 

 

ad 1)                                                                                                     

Předseda provedl kontrolu usnesení č. 5– 7 z valné hromady konané dne 19. března 2015.  

Usnesení jsou splněna.   

 

ad 2) 

Program obnovy venkova 2015 

Předpokládá se schválení dotace ve výši 300 tis. Kč z dotačního titulu POV Pardubického 

kraje, bylo zažádáno na akci obnova veřejných prostranství obcí mikroregionu Holicko. 

Dotace bude rozdělena mezi obce Trusnov, Uhersko, Veliny a Vysoké Chvojno. Vlastní 

zdroje obcí budou minimálně 33 tis. Kč. Administrace je stejná jako v minulých letech, tzn. 



smlouva i faktura bude vystavena na DSOH, obce zašlou po odsouhlasení s účetní na účet 

DSOH podíl obce.    

 

Kompostéry pro obce DSOH 

Byla akceptována žádost o podporu ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí 

a je postoupena do fáze hodnocení.   

 

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.  

V současné době byl obdržen Protokol o kontrole. Kontrolní zjištění: kontrola byla uzavřena 

se závěrem „bez závad“.  

   

ad 3) 

Starostové zašlou co nejdříve poradci návrhy doplnění a změn Stanov DSOH (metodická 

právní pomoc SMO ČR končí koncem května 2015). 

 

ad 4) 

Starosta města Holice, Mgr. Ladislav Effenberk, předložil žádost o poskytnutí příspěvku 

DSOH na Dny Holicka 2015 ve výši 30 tis. Kč. Zároveň seznámil přítomné starosty 

s programem. Na oslavy (20. a 21. června) bude zaslána písemná pozvánka. Pro schválení 

příspěvku hlasovali všichni starostové. 

Usnesení č. 9: valná hromada DSOH schvaluje poskytnutí příspěvku DSOH městu Holice na 

konání oslav Dny Holicka 2015 ve výši 30 tis. Kč. 

 

Z diskuze starostů vyplynulo doporučení pojištění majetku „odpočinková místa, přístřešky na 

odpočinková místa“.   

 

Na závěr bylo upozorněno na neúčast starostů na valných hromadách včetně neomluvení 

absence. 

Starosta Mgr. Ladislav Effenberk pozval do Holic na akci „Pálení čarodějnic s Rádiem 

Blaník“.  

 

Členské příspěvky na rok 2015 jsou od všech obcí vybrány. V květnu účetní rozešle faktury 

na „Varovný systém“ – dofinancování projektu z roku 2014 a provozní činnost  

(firma Kocman) a na „Sběrné dvory Holicka (provozní činnost - Ing. Píša) – dle tabulky, 

kterou obcím poslal poradce svazku. 

 

ad 5) 

V závěru valné hromady poděkoval předseda starostovi obce Dolní Ředice za uspořádání 

valné hromady včetně občerstvení.  

  

Valná hromada byla ukončena v 17:30.  

 

 

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

Zapsala: Lenka Kšádová     ………………... 

 

 


