
Zápis 
z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 8. prosince 2015    

v Kulturním domě v Holicích  

 

Přítomni: viz prezenční listina – přítomno šestnáct starostů, nepřítomen jeden starosta.  

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce DSOH. 

Hosté: Ing. Radek Píša.  

VH jmenuje předsedajícího Petra Krejcara, zapisovatelku Lenku Kšádovou.   

 

Program: 

      1.   Kontrola plnění usnesení z valné hromady 10. listopadu 2015. 

2. Rozpočet DSOH 2016, 3. rozpočtová změna, Inventarizace majetku k 31.12.2015. 

3. Projekt Kompostéry.  

4. Cyklostezky.               

5. Různé.       

6. Závěr.  
 

Místopředseda zahájil valnou hromadu DSOH. Přivítal Ing. Radka Píšu, který seznámil 

starosty s provedenými kontrolami v roce 2015 a jejich výsledky (provozní činnost sběrných 

dvorů Holicka). Obcím rozeslal návrh provozních řádů, které po zapracování připomínek 

odešle Pardubickému kraji ke schválení. 

 

ad 1)                                                                                                     

Místopředseda provedl kontrolu usnesení č. 18 – 23 z valné hromady konané dne  

10. listopadu 2015. Usnesení jsou splněna. 

 

ad 2) 

Rozpočet DSOH na rok 2016 

Návrh rozpočtu DSOH na rok 2016 byl zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí 

15 dní před jeho projednáním a schválením, připomínky od občanů nebyly. Pro jeho schválení 

hlasovali všichni starostové. 

Usnesení č. 24: valná hromada DSOH schvaluje Rozpočet DSOH na rok 2016 v objemu 

příjmů 487 417,00 Kč, v objemu výdajů 1 296 725,00 Kč, financování 809 308,00 Kč.      

 

3. rozpočtová změna 

Starostové schválili 3. rozpočtovou změnu dle předloženého materiálu, který bude přiložen u 

zápisu. Rozpočtovou změnu schválili všichni starostové.  

Usnesení č. 25: valná hromada DSOH schvaluje 3. rozpočtovou změnu.   

 

Inventarizace majetku DSOH k 31.12.2015 

Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., je uloženo všem účetním jednotkám provádět 

inventarizaci majetku a závazků k termínu, ke kterému sestavují účetní závěrku. K tomuto dni 

se zjišťuje skutečný stav veškerého majetku včetně pohledávek a závazků a ověřuje se, zda 

tento stav odpovídá stavu vedeném v účetnictví. Termín provedení inventarizace se stanovuje  

k 31.12.2015. Inventarizační komise bude pracovat ve složení Ladislav Mlateček, Lenka 

Bezdíčková a Iva Vinařová. Pro schválení hlasovali všichni starostové. 

Usnesení č. 26: valná hromada DSOH schvaluje termín provedení inventarizace k 31.12.2015  

a komisi ve složení Ladislav Mlateček, Lenka Bezdíčková a Iva Vinařová. 

 

 



ad 3) 

Kompostéry pro obce DSOH 

Poradce informoval starosty o aktuálním stavu. Proběhlo druhé výběrové řízení, komise 

doporučila uzavřít smlouvu s firmou MEVA-TEC s.r.o.  Zároveň byla této firmě vystavena 

faktura na úhradu nákladů spojených s výběrovým řízením ve výši 129 060,00 Kč.  

Z důvodu úhrady dodavatelské faktury nejpozději do 31.12.2015, rozešle účetní obcím 

faktury na spolufinancování projektu (poradce předal starostům přehled částek, které budou 

fakturovány). Tyto příspěvky budou s obcemi vypořádány po obdržení dotace v roce 2016. 

Usnesení č. 27: Na základě doporučení a zápisu hodnotící komise v rámci výběrového řízení 

na dodavatele projektu Kompostéry pro obce Dobrovolného svazku obcí Holicka (druhé, 

opakované výběrové řízení) valná hromada rozhodla o výběru dodavatele kompostérů v rámci 

uvedeného projektu a přidělení zakázky společnosti MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 

413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 62742051 a uzavření smlouvy se společností MEVA-TEC 

s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 62742051. 

 

4) 

Výsledek studie proveditelnosti cyklostezky Holice – Chvojenec – Býšť nebyl k dnešnímu dni 

předložen (Ing. Rak). 

 

5) 

Poradce krátce informoval o přípravě podání žádosti o dotaci pro obce na dovybavení 

sběrných dvorů. 

 

Aktualizaci digitálního povodňového plánu budou obce řešit s firmou ENVIPARTNER  s.r.o. 

jednotlivě.  

 

Dále poradce předložil Plán činnosti DSOH na rok 2016 a krátce okomentoval jednotlivé 

body. 

Usnesení č. 28: valná hromada DSOH schvaluje Plán činnosti DSOH na rok 2016 

 

Starosta Mgr. Ladislav Effenberk seznámil starosty se změnami ve financování  MAS 

Pardubickým krajem pro rok 2016. Starostové souhlasili se vstupem DSOH do  

MAS Holicko o.p.s. . Členský příspěvek se bude řešit následně formou rozpočtové změny. 

Usnesení č. 29: valná hromada DSOH schvaluje vstup DSOH jako partner do MAS Holicko 

o.p.s. 

 

Starostka Jaroslava Píšová předala přítomným přehled cyklovýletů v roce 2016 a zhodnotila 

výlety roku 2015. 

 

Starosta Petr Krejcar pozval přítomné na novoroční procházku (2. ledna 2016 v 15:00 

u Kulturního domu Holice). 

 

ad 6) 

V závěru poděkoval předseda DSOH přítomným za práci v roce 2015 a popřál všem pevné 

zdraví. 

 

Valná hromada byla ukončena v 17:35.  

 

Předsedající: Petr Krejcar                             ……………….. 

Zapsala: Lenka Kšádová     ………………... 


