
Zápis 
z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 9. února 2016          

na obecním úřadu v Ostřetíně 

 

Přítomni: viz prezenční listina – přítomno třináct starostů, nepřítomni čtyři starostové.  

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce DSOH. 

Hosté: Ing. Bohumil Vebr.     

VH jmenuje předsedajícího Miloše Vlasáka, zapisovatelku Lenku Kšádovou.   

 

Program: 

      1.   Vystoupení  Ing. Bohumila Vebra, ŘSD ČR. 

2. Diskuze. 

3. Projekty mikroregionu. 

4. Různé.                     

5. Závěr.            
 

ad 1+ 2)                                                                                                     

Předseda zahájil valnou hromadu DSOH. Přivítal Ing. Bohumila Vebra z ŘSD ČR, Správa 

Pardubice.  

Ten seznámil starosty se stavem výstavby rychlostní komunikace, ostatní dopravní situací a 

stavem silnic ve správě státu, výkupy pozemků a vývojem jejich cen a dalšími vlivy, např. 

vliv EIA na životní prostředí, archeologické práce, novelizace zákonů, nové označení silnic 

(R35 změněna od 1.1.2016 na D35)… 

Poté odpovídal na dotazy starostů, např. přivaděč Rokytno – Chvojenec, archeologický 

průzkum, protihluková studie, oprava silnice I/35 v úseku Ostřetín – Vysoká, napojení na 

silnice nižších tříd, odbočovací pruhy na křižovatce směr Vysoké Chvojno, bezpečnostní 

ostrůvky. 

Optimistický výhled výstavby rychlostní komunikace ve směru Opatovice nad Labem – Časy, 

Časy – Ostrov, jsou roky 2017 – 2019. 

 

ad 3) 

Kompostéry pro obce DSOH 

V závěru roku 2015 byla zaplacena firmě MEVA-TEC s.r.o. faktura ve výši 3 492 181,00 Kč, 

ta následně dodala obcím kompostéry. Zároveň uhradila svazku fakturu za management 

projektu a organizaci dvou výběrových řízení celkem 129 060,00 Kč.  

V roce 2016, po obdržení dotace, bude projekt vyúčtován a obcím vráceny podíly, kterými byl 

projekt předfinancován. 

 

Varovný systém 

Aktualizaci protipovodňových digitálních plánů bude řešit každá obec samostatně s firmou  

ENVIPARTNER s.r.o. 

 

Sběrné dvory Holicka – dovybavení 

Žádost na dotaci byla podána na podzim 2015, v současné době se žádost posuzuje.  

 

ad 4) 

Datum schůzky k cyklostezce v úseku Holice – Chvojenec - Býšť se stanovuje 3. března 

v 10:00.  

 



Místopředseda svazku, Petr Krejcar, rozeslal pozvánku na výjezdní seminář do oblasti 

Českosaského Švýcarska, který se uskuteční 1. – 3. června 2016. Zájemci se nahlásí 

předsedovi svazku. 

 

Byla projednána zpráva Inventarizace majetku DSOH k 31.12.2015. Při porovnání stavů 

zjištěných inventurou se stavy účetními nebyl zjištěn inventární rozdíl. DSOH má v majetku 

dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, finanční prostředky na běžných 

účtech (celková částka 51 001 566,12 Kč), pohledávky ve výši 3 164 742,90 Kč a závazky ve 

výši 3 492 435,10 Kč. Tyto pohledávky a závazky vyplývají z projektu Kompostéry pro obce 

DSOH a budou vyúčtovány v roce 2016. Pro schválení inventarizace hlasovalo 12 přítomných 

starostů. 

Usnesení č. 1: valná hromada DSOH schvaluje výsledky Inventarizace majetku DSOH  

k 31.12.2015. 

 

Předseda DSOH, Miloš Vlasák, předložil žádost příspěvku ve výši 4 000,00 Kč Základní a 

mateřské školy Ostřetín na turnaj ve florbale, který se uskuteční na jaře 2016. Příspěvek 

schválili všichni starostové. 

Usnesení č. 2: valná hromada DSOH schvaluje příspěvek ve výši 4 000,00 Kč Základní a 

mateřské škole Ostřetín na turnaj ve florbale v roce 2016. 

 

Místopředseda svazku, Petr Krejcar, bude pověřen přípravou kalendářů mikroregionu  

Holicko 2017. 

 

ad 5) 

Příští valná hromada se předběžně uskuteční 22. března 2016 v 15:30 v obci Chvojenec. 

Pozván bude Ing. Jaromír Dušek, náměstek hejtmana Pardubického kraje. 

Valná hromada byla ukončena v 17:05.  

 

 

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

 

Zapsala: Lenka Kšádová     ………………... 

 

 


