
Zápis 
z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 10. listopadu 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 15. září 2015. 

2. Rozpočet DSOH 2016, Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018, 2. rozpočtová změna, 

Plnění rozpočtu k 30. září 2015.   

3. Projekt Kompostéry.  

4. Vybavení sběrných dvorů. 

5. Cyklostezky.  

6. Různé.  

7. Závěr. 
  

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

o.p.s.  

 

ad 1)                                                                                                     

Předseda provedl kontrolu usnesení č. 16 – 17 z valné hromady konané dne 15. září 2015.  

Usnesení se plní, projekt Kompostéry -  bude jednáno v bodu 3.  

 

ad 2) 

Návrh rozpočtu DSOH na rok 2016 

Starostům byl zaslán Návrh rozpočtu DSOH na rok 2016. K návrhu nebyly připomínky. 

Starostové členských obcí zařídí jeho zveřejnění na úřední desky na dobu 15 dní před jeho 

schválením. Rozpočet se bude schvalovat na valné hromadě DSOH dne 8. prosince 2015. 

 

Rozpočtový výhled 

Starostům byl předložen Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018. K materiálu nebyly 

připomínky, pro jeho schválení hlasovali všichni starostové. 

Usnesení č. 18: valná hromada DSOH schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018. 

 

2. rozpočtová změna 

Starostové schválili 2. rozpočtovou změnu dle předloženého materiálu, který bude přiložen u 

zápisu. Rozpočtovou změnu schválili všichni starostové.  

Usnesení č. 19: valná hromada DSOH schvaluje 2. rozpočtovou změnu.   

 

Plnění rozpočtu DSOH k 30. září 2015 

Účetní DSOH okomentovala vybrané položky v předloženém materiálu i jejich aktualizaci. 

Pro schválení hlasovali všichni starostové. 

Usnesení č. 20: valná hromada DSOH schvaluje Plnění rozpočtu k DSOH k 30. září 2015. 

 

 

 

 



ad 3) 

Kompostéry pro obce DSOH 

Firmou Meva-tec s.r.o. dodané kompostéry neodpovídají podmínkám kupní smlouvy, proto 

správní rada DSOH ve shodě s dalšími zástupci DSOH rozhodla odstoupit od kupní smlouvy 

s firmou Meva-tec s.r.o. a vyzvala firmu k odvozu dodaných kompostérů. Zápisy ze správní 

rady konané dne 12.10.2015 a 3.11.2015 byly zaslány starostům zúčastněných obcí. 

Aktuálně bylo vypsáno nové výběrové řízení (5.11.2015). Poradce seznámil starosty 

s následujícím postupem a spolufinancováním obcí – viz zápis výše uvedené správní rady. 

Zejména upozornil na to, že obce budou muset ze svých zdrojů zaplatit plnou částku faktury 

ještě v prosinci 2015 a následně jim bude vrácena přepočtená část dotace (předpoklad jaro 

2016).  

SFŽP ČR zaslal DSOH smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Valná hromada schvaluje 

tuto smlouvu. 

Usnesení č. 21: valná hromada DSOH schvaluje „Smlouvu č. 15233474 o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí ČR“ se Státním fondem životního prostředí České 

republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, pro realizaci projektu Kompostéry pro obce 

Dobrovolného svazku obcí Holicka. Valná hromada pověřuje předsedu svazku obcí podpisem 

této smlouvy.  

Valná hromada zároveň schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Kompostéry pro 

obce Dobrovolného svazku obcí Holicka. 

 

4) 

Poradce zaslal obcím zapojeným do projektu Sběrné dvory Holicka tabulku s požadovanými 

provozními parametry projektu. Tj. s množstvím odpadu, který musí být dle podmínek 

projektu ve sběrných dvorech shromažďován. Zároveň je připojen výsledek prvního 

provozního roku 2014. Obce zapojené do projektu Dovybavení sběrných dvorů mají zároveň 

uvedeno množství odpadu vztahující se k tomuto navazujícímu projektu. Množství odpadu 

přijímaného do sběrných dvorů je nutné sledovat, protože jde o monitorovací parametr 

projektu. Jeho neplnění může mít za následek sankce od poskytovatele dotace. 

  

5) 

Předseda DSOH vyzve Ing. Raka k předložení studie proveditelnosti cyklostezky Holice – 

Chvojenec – Býšť. 

 

6) 

Poradce informoval starosty o podání žádosti do POV PK na rok 2016, týká se obcí Dobříkov, 

Chvojenec, Dolní Ředice, Ostřetín. 

 

7) 

V obcích Chvojenec a Horní Ředice se připravuje realizace společných zařízení v rámci 

pozemkových úprav. Paní starostka Píšová požádala valnou hromadu o podporu k přípravě 

těchto projektů. 

Usnesení č. 22: valná hromada podporuje přípravu a realizaci projektů v katastrálních 

územích Chvojenec a Horní Ředice, které vycházejí ze schváleného plánu společných 

zařízení, a které jsou schváleny zastupitelstvy obcí jako prioritní. 

 

8) 

Poradce předložil smlouvu na poradenství za rok 2015 (fakturaci provede firma OHGS). Dále 

bude předložena smlouva na management projektu kompostéry (fakturaci provede OSVČ 

Mgr. Jaroslav Špajs). 



Smlouva na poradenství v roce 2016 bude uzavřena s Mgr. Jaroslavem Špajsem. 

Usnesení č. 23: valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu č. 2014 1188 firmy OHGS s.r.o. 

na poradenské služby pro DSOH v roce 2015 v částce 145 200,00 Kč vč. DPH. 

 

Pracovní schůzka se zástupci Pardubického kraje a ŘSD k problematice dopravy  se 

předpokládá v lednu 2016. 

 

Firma ENVIPARTNER s.r.o. oslovila obce s nabídkou aktualizace digitálních povodňových 

plánů. Digitální povodňové plány je nutné udržovat s aktuálními platnými údaji. Obce 

jednotlivě zváží, zda je aktualizace jejich dPP nutná, zda došlo ke změně údajů v dPP 

uvedených a na základě toho osloví firmu Envipartner s.r.o. Cena za aktualizaci platí 

v upravené podobě jako nabídka pro obce celého DSOH (7 tis. Kč bez DPH pro základní 

řešení). 

 

Ing. Michaela Kovářová seznámila starosty s projektem OP výzkum, vývoj, vzdělávání 

(příprava MAP pro území ORP Holice, tj. území DSOH). 

 

ad 9) 

Příští valná hromada se uskuteční 8. prosince 2015 v 16:00 v Kulturním domě Holice.  

Valná hromada byla ukončena v 17:35.  

 

 

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

 

Zapsala: Lenka Kšádová     ………………... 

 

 


