
Zápis 
z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 10. června 2015    

na obecním úřadu v Ostřetíně 

 

Přítomni: viz prezenční listina – přítomno dvanáct starostů, nepřítomno pět starostů.  

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce DSOH. 

Hosté: Ing. Michaela Kovářová. 

VH jmenuje předsedajícího Miloše Vlasáka, zapisovatelku Lenku Kšádovou.   

 

Program: 

      1.   Kontrola plnění usnesení z valné hromady 28.4.2015. 

2. Realizace POV 2015.   

3. Příprava realizace projektu „Kompostéry“.                                                                       

4. Změna stanov DSOH. 

5. Různé.  

6. Závěr.  
  

Předseda zahájil valnou hromadu DSOH. Přivítal a předal slovo Ing. Michaele Kovářové 

z MAS Holicko, o.p.s. Koordinátorka projektu meziobecní spolupráce oznámila starostům, že 

došlo k podpisu dodatku Smlouvy o vzájemné spolupráci se SMO ČR týkající se prodloužení 

projektu „Podpora meziobecní spolupráce“. Po dohodě se správní radou svazku byl ustanoven 

realizační tým v tomto složení: 

 1 pracovní úvazek – koordinátorka MOS – Ing. Michaela Kovářová (MAS Holicko, 

o.p.s.), 

 1 pracovní úvazek – pracovník pro analýzy a strategie – Ing. Tomáš Rak (TR 

Engineering, s.r.o. 

Usnesení č. 10: valná hromada DSOH schvaluje realizační tým projektu „Podpora 

meziobecní spolupráce“ ve složení Ing. Michaela Kovářová a Ing. Tomáš Rak. 

 

Dále koordinátorka MOS informovala, že je potřeba pro prodloužení projektu zvolit si nové 

motivující starosty. Předseda DSOH navrhl Ing. Jiřího Kosela a Petra Krejcara 

Usnesení č. 11: valná hromada DSOH schvaluje „Motivující starosty území ORP Holice“ 

Ing. Jiřího Kosela a Petra Krejcara. 

 

Dále koordinátorka MOS informovala, že je potřeba pro prodloužení projektu zvolit téma pro 

řešení efektivní meziobecní spolupráce: 

 Administrativní podpora malých obcí, 

 Zaměstnanost a podnikání, 

 Doprava. 

Většina starostů uvedla, že nevidí jako prioritu vybudovat servisní středisko pro 

administrativní podporu malých obcí. Naopak v rámci diskuze došlo ke shodě, že by obce na 

území ORP Holice chtěly společnými silami řešit oblast dopravy, která je velice trápí. Ať už 

by se jednalo o oblast cyklodopravy (propojení obcí na Holicku páteřní cyklostezkou podél 

silnice I/35 a postupné přidávání odbočných větví mimo silnici I/35), společného vyjednávání 

ohledně dostavby R 35 (především úsek Časy – Ostrov), zajištění optimální dopravní 

obslužnosti (společné vyjednávání s Pardubickým krajem) nebo kvalitu komunikací II. a III. 

třídy. Doprava je totiž oblast, která v současnosti obce na Holicku trápí a starostové by ji řešili 

i bez projektu „Podpora meziobecní spolupráce“. 

Usnesení č. 12: valná hromada DSOH schvaluje „Dopravu“ jako téma pro efektivní 

meziobecní spolupráci v území ORP Holice. 



ad 1)                                                                                                     

Předseda provedl kontrolu usnesení č. 8 - 9 z valné hromady konané dne 28. dubna 2015.  

Usnesení jsou splněna.   

 

ad 2) 

Program obnovy venkova 2015 

Byla schválena dotace ve výši 300 tis. Kč z dotačního titulu POV Pardubického kraje 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.    

 

Žádost na dotaci pro rok 2016 bude podána pro obce Dobříkov, Chvojenec, Dolní Ředice, 

Ostřetín.  

 

ad 3) 

Kompostéry pro obce DSOH 

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

a je postoupena do fáze hodnocení.   

Aktuálně – dne 19. června byla svazku doručena registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí 

podpory ze SFŽP ČR. Předpokládají se výdaje za projekt celkem 3 685 460,00 Kč, zdroje 

obcí 368 546,00 Kč, dotace z Fondu soudržnosti 3 132 641,00 Kč, dotace SFŽP 184 273,00 

Kč. Projektu se účastní obce Veliny, Chvojenec, Horní Ředice, Dolní Ředice, Vysoké 

Chvojno, Trusnov. Termín dokončení akce a vyúčtování je 31.12.2015. 

 

ad 4) 

Starostové doporučili zapracování změn do nových Stanov DSOH, zejména do majetkových 

podílů obcí. Poradce poté zašle starostům konečnou verzi, která se bude schvalovat v 

obecních zastupitelstvech.  

 

ad 5) 

Svazku byl doručen od firmy ENVIPARTNER s.r.o. předávací protokol – podklady 

k Závěrečnému vyhodnocení akce „Realizace protipovodňových opatření pro DSOH“.  

 

Starostové schválili 1. rozpočtovou změnu s drobnou úpravou částky výjezdního semináře 

v Plzni – dle skutečných příjmů i výdajů – ve výši 15 501,00 Kč. 

Usnesení č. 13: valná hromada DSOH schvaluje 1. rozpočtovou změnu.   

 

Auditorská společnost C.P.A. Audit, spol. s r.o. předložila Dodatek smlouvy č. 3 o vykonání 

přezkoumání hospodaření za rok 2015. Zákon č. 420/2004 Sb. ukládá svazku do 30. června 

kalendářního roku oznámit příslušnému krajskému úřadu, že se rozhodl zadat přezkoumání 

hospodaření auditorovi nebo auditorské společnosti. 

Usnesení č. 14: valná hromada DSOH schvaluje jako vykonavatele přezkoumání hospodaření 

DSOH za rok 2015 auditorskou společnost C.P.A. Audit, spol. s r.o., se sídlem v Liberci, 

odpovědná auditorka Ing. Jana Králová. 

 

Starosta obce Veliny, Petr Krejcar, připomenul cyklistický výlet dne 21. srpna. Dále 

informoval o přípravě kalendáře na rok 2016 – počet kalendářů pro obce bude kopírovat rok 

2015. Každá obec zašle panu starostovi fotografie. Starostové schválili příspěvek svazku na 

vydání kalendářů. 



Usnesení č. 15: valná hromada DSOH schvaluje příspěvek DSOH ve výši 20 000,00 Kč  

na vydání kalendářů Holicko 2016. 

 

Předseda svazku informoval starosty o možnosti získání hydrantu pro obec (bezúplatně) od 

VaK (Holice, pan Slavík). Dále informoval o projednávání návrhu vlády ČR a PSP ČR  

o navýšení výnosu z DPH pro kraje a obce na rok 2016. 

 

Starosta obce Dolní Ředice, Michal Kurka, informoval o poradenské činnosti Ing. Píši na 

sběrných dvorech Holicka.   

 

ad 6) 

Příští valná hromada se uskuteční předběžně na konci srpna v obci Dolní Roveň.  

Valná hromada byla ukončena v 17:15.  

 

 

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

 

Zapsala: Lenka Kšádová     ………………... 

 

 


