
Zápis 
z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 25. srpna 2015  

na obecním úřadu v Dolní Rovni   

 

Přítomni: viz prezenční listina – přítomno patnáct starostů, nepřítomni dva starostové.  

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 10.6.2015. 

2. Projekt Obce sobě: 

                   Akční plán rozvoje území SO OPR Holice pro období 2016 – 2017 

                   Diskuze na téma Efektivní meziobecní spolupráce.     

3. Cyklostezky a doprava v mikroregionu.                                                                      

4. Projekt Kompostéry. 

5. Různé.  

6. Závěr.  
  

ad 1) 

Předseda zahájil valnou hromadu DSOH a provedl kontrolu plnění usnesení ze schůze valné 

hromady dne 10.6.2015. Usnesení č. 10 až 15 se plní nebo jsou splněna. Plní se usnesení, 

týkající se cyklostezky Holice – Býšť. 

 

ad 2 - 3) 

Poté přivítal a předal slovo Ing. Michaele Kovářové z MAS Holicko, o.p.s. Koordinátorka 

projektu meziobecní spolupráce seznámila starosty s projektem Obce sobě – o projektech, 

které bude svazek v letech 2016 – 2017 realizovat. Byla schválena pracovní skupina ve 

složení starostů Vlasák, Tupec, Effenberk, Mlateček, Krejcar, Píšová, která bude intenzivně 

vyjednávat ohledně zlepšení situace v silniční dopravě na území mikroregionu Holicko.  

Výstupy jednání valné hromady budou obsahem zápisu (Akční plán), které budou schváleny 

starosty ORP na schůzce dne 15.9.2015. 

Na následující valnou hromadu bude pozván Ing. Rak (cyklostezky). 

 

ad 4) 

Kompostéry pro obce DSOH 

Projektu se účastní obce Veliny, Chvojenec, Horní Ředice, Dolní Ředice, Vysoké Chvojno, 

Trusnov. 

Do výběrového řízení na dodání kompostérů se přihlásily dvě firmy: Ondřej Štěpančík, 

Bílovice a firma MEVA-TEC s.r.o., Roudnice nad Labem. Nabídku s nejnižší nabídkovou 

cenou podal Ondřej Štěpančík. Aktuálně probíhá lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí 

zadavatele. Před podpisem smlouvy s firmou Štěpančík je nutná schůzka s ukázkou 

kompostéru.   

Podklady pro smlouvu o dotaci je nutné předložit SFŽP do 5. září 2015.  

 

ad 5) 

Starostové obcí (jedná se předběžně o čtyři obce) nahlásí poradci požadavky na dovybavení 

sběrných dvorů (kontejnery, paletovací vozíky apod.), které budou následně zapracovány do 

žádosti o dotaci. 

 



Předseda svazku informoval starosty, kteří mají obecní účty u České spořitelny a.s., že SMO 

ČR vyjednal slevu za vedení těchto účtů ve výši 15 %. Kontaktní osoba – paní Kudrnáčová, 

Česká spořitelna a.s., pobočka Pardubice. 

 

Starostové schválili členské příspěvky na rok 2016 ve výši 20,00 Kč na obyvatele 

mikroregionu. Do rozpočtu na rok 2016 bude zapracován požadavek na výjezdní pracovní 

seminář ve výši 20 tis. Kč. 

 

Starostka obce Chvojenec informovala o cyklistickém výletu dne 21. srpna a o víkendu na 

kolách na Mělnicko a Kokořínsko (4. – 6. září). 

 

V závěru byly citovány pozvánky na akce: 

29. srpen – Rozloučení s prázdninami v Holicích 

5. září – 1. ročník pivních slavností v Holicích 

19. září – 140 let založení hasičského sboru v Holicích 

19. září – soutěže ve vaření kotlíkových gulášů v Dolních Ředicích 

19. září – historická kola Veliny. 

 

ad 6) 

Příští valná hromada se uskuteční 15. září v obci Ostřetín.  

Předseda svazku poděkoval paní starostce za uspořádání schůze včetně občerstvení. Valná 

hromada byla ukončena v 17:30.  

 

 

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

 

Zapsala: Lenka Kšádová     ………………... 

 

 


