
Zápis 
z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 15. září 2015  

na obecním úřadu v Ostřetíně   

 

Přítomni: viz prezenční listina – přítomno deset starostů, nepřítomno sedm starostů.  

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce DSOH. 

Hosté: Ing. Michaela Kovářová. 

VH jmenuje předsedajícího Miloše Vlasáka, zapisovatelem J. Špajse   

 

Program: 

      1.   Kontrola plnění usnesení z valné hromady 25.8.2015. 

2. Projekt Obce sobě: 

                   Akční plán rozvoje území  

                   Zprávu z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce – téma Doprava 

3. Cyklostezky                                                                     

4. Projekt Kompostéry 

5. Dovybavení sběrných dvorů 

6. Různé 

7. Závěr  
  

ad 1) 

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

hromady dne 25.8.2015. Byla schválena pracovní skupina pro oblast dopravy a zástupci obcí 

obdrželi informaci o postupu realizace projektu kompostéry (v době konání valné hromady 

byla připravována kupní smlouva s dodavatelem kompostérů Štěpančíkem). 

 

ad 2) 

Ing. Kovářová zrekapitulovala aktuální činnost v projektu meziobecní spolupráce a 

zkomentovala zpracované dokumenty Akční plán rozvoje území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Holice a Zprávu z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce 

v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Holice – téma Doprava. 

V rámci akčního plánu rozvoje území správního obvodu je k další přípravě navrhováno těchto 

5 projektů:  

Projektová dokumentace cyklostezky Holice – Chvojenec 

Výstavba cyklostezky Holice- Chvojenec 

Projektová dokumentace cyklostezky Chvojenec – Býšť 

Výstavba cyklostezky Holice – Veliny 

Doplnění vybavení sběrných dvorů na Holicku 

 

Usnesení č. 16: Valná hromada DSOH bere na vědomí zpracované dokumenty Akční plán 

rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Holice a Zprávu z území o 

průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Holice – téma Doprava. 

 

ad 3) 

Ing. Rak dokončuje studii proveditelnosti sítě cyklostezek. K prezentaci výsledků proběhne 

samostatná schůzka. 

 

 

 



ad 4) 

Kompostéry pro obce DSOH 

 

Vybraný dodavatel kompostérů Ondřej Štěpančík, Bílovice odstoupil od své nabídky. Svazek 

obcí tedy vyzval k podpisu smlouvy druhého uchazeče v pořadí, firmu MEVA-TEC s.r.o., 

Roudnice nad Labem.  

9.9.2015 proběhla schůzka se zástupcem firmy Meva-tec, kde byl prezentován dodávaný typ 

kompostéru. Zároveň byly dohodnuty tyto základní náležitosti dodávky: dodávka proběhne na 

přelonu září a října. Kompostéry dodavatel dodá příslušným obcím v příslušném počtu. Obce 

si připraví plochu pro dotačné uskladnění kompostérů. Kompostéry budou občanům 

předávány na základě smlouvy o výpůjčce, dle evidenčních čísel každého z kompostérů. 

Podpis smlouvy s firmou MEVA-TEC s.r.o. se předpokládá v týdnu do 18.9.2015. 

 

Usnesení č. 17: Na základě doporučení a zápisu hodnotící komise v rámci výběrového řízení 

na dodavatele projektu Kompostéry pro obce Dobrovolného svazku obcí Holicka a odstoupení 

uchazeče Ondřej Štěpančík, Bílovice valná hromada rozhodla o výběru dodavatele 

kompostérů v rámci uvedeného projektu a přidělení zakázky společnosti MEVA-TEC s.r.o., 

Chelčického 1228, 413 01 Roudmnice nad Labem, IČ: 62742051 a uzavření smlouvy se 

společností MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudmnice nad Labem, IČ: 

62742051. 

 

ad 5) 

Stále platí možnost společného pořízení techniky a nádob pro dovybavení sběrných dvorů. Na 

výzvu dosud reagovaly obce Radhošť a Býšť. J. Špajs opět zašle obcím připomenutí výzvy, 

již s kratším termínem odpovědi (s ohledem na termíny další případné přípravy projektu). 

 

ad 6) Různé 

Do konce září bude podána žádost do POV 2016 na obnovu veřejných prostranství v DSOH 

(obce Dobříkov, Chvojenec, Dolní Ředice, Ostřetín). 

 

P. starosta Kurka prezentoval drobnou techniku pro obnovu místních komunikací s dotazem k 

možnosti společného pořízení a využívání obcemi mikroregionu. Po diskusi je závěr 

přítomných starostů obcí k dané problematice takový, že spolehlivější a efektivnější je 

objednání služby oprav komunikací u specializovaného dodavatele. Obce budou řešit 

samostatně dle svých potřeb. 

 

V následujícím období proběhnou pracovní schůzky k přípravě cyklostezek a setkání se 

zástupci Pardubického kraje a ŘSD k problematice dopravy. 

Termín další valné hromady svazku obcí bude tedy stanoven až s ohledem na termín a 

výsledky těchto jednání. 

 

 

 

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

 

Zapsal: J. Špajs      ………………... 

 

 


