
Zápis 
z valné hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 22. března 2016          

na obecním úřadu ve Chvojenci  

 

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

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce DSOH. 

Hosté: Evžen Čejka.           

VH jmenuje předsedajícího Miloše Vlasáka, zapisovatelku Lenku Kšádovou.   

 

Program: 

      1.   Finanční záležitosti svazku.              

2. Příprava cyklostezek. 

3. Další projekty mikroregionu. 

4. Různé.                     

5. Závěr.            
 

                                                                                                    

Předseda zahájil valnou hromadu DSOH. Představil starostku obce Býšť, paní Romanu 

Petříkovou. Dále předal slovo panu Evženu Čejkovi, který představil propagační předměty a 

nabídnul starostům kontakt na firmu. 

Ing. Jaromír Dušek, náměstek hejtmana Pardubického kraje, se nedostavil. 

 

ad 1) 

Finanční záležitosti svazku 

Obcím mikroregionu byl elektronicky zaslán materiál Závěrečný účet DSOH za rok 2015, 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSOH, finanční výkaz a účetní závěrka 

(Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha). Tyto materiály obce zveřejní na úřední a elektronické 

úřední desce. Jejich schválení se uskuteční příští valnou hromadou dne 26. dubna 2016. 

 

ad 2) 

Příprava cyklostezek 

3. března proběhla schůzka s Ing. Rakem, na které byla řešena příprava cyklostezky  

Holice – Chvojenec, tj. rozpis a výkupy pozemků včetně finanční rozvahy, dále znalecké 

posudky, projektová dokumentace. Rozpočet DSOH je připraven ve výši 809 tis. Kč (zdroje 

z výsledku hospodaření). Vzhledem k tomu, že musela být zpracována nová dokumentace 

(došlo i ke změně trasy a tím byly zapracovány i jiné pozemkové parcely), nelze již využít 

stávající dokumentaci z let 2008 – 2010 a roku 2012, která je vedena v účetnictví na účtu 042 

v částce 411 689,00 Kč.  

Z tohoto důvodu bylo navrženo účetní odepsání zůstatku účtu do nákladů. Pro tento postup 

hlasovali všichni starostové. 

Usnesení č. 3: valná hromada DSOH schvaluje účetní odpis nepoužitelné projektové 

dokumentace evidované na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

(nedokončené investice) ve výši 411 689,00 Kč a proúčtování do nákladů. 

 

ad 3) 

Kompostéry  

Byly podepsány Smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostérů (DSOH se šesti 

obcemi). V současnosti je očekávána dotace. Poté budou obcím vyúčtovány a vráceny jejich 

podíly na projektu. 

 



Cvičební stroje 

Firma COLMEX se hlásí k závazku z roku 2014, jako náhradu za slíbené lavičky firma 

nabídla dodání informačních tabulí ke cvičebním strojům.  

 

Sběrné dvory Holicka – dovybavení 

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

 

Program obnovy venkova 2016 

Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje byla podána ve výši  

616 tis. Kč pro obce Dobříkov, Dolní Ředice, Chvojenec, Ostřetín. Podle návrhu pro 

rozhodnutí zastupitelstva Pardubického kraje se předpokládá přijetí dotace 400 tis. Kč.  

 

Předseda DSOH dále starosty informoval o dotacích z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje, které se týkají malých obcí. 

 

Poradce informoval o dotacích, které budou vypsány z MAS a DSOH by se do nich mohl 

zapojit (vzdělávání, bezpečnost na komunikacích – týkalo by se obcí, zemědělství – týkalo by 

se podnikatelské sféry). 

Podrobnější nabídky rozešle starostům. 

 

Dále podal informaci ohledně projektu z Operačního programu Zaměstnanost. Lze využít 

v oblasti strategických plánů, dále vzdělávání veřejné správy. Poradce zašle starostům 

nabídku. Žádost o dotaci je nutné podat do 11. dubna 2016. 

Usnesení č. 4: valná hromada DSOH schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z OP 

Zaměstnanost zaměřenou na tvorbu rozvojových strategií obcí a vzdělávání pracovníků obcí 

DSOH.   

 

ad 4) 

MAS Holicko rozeslala obcím, které jsou členy, dopis se žádostí příspěvků na rok 2016. Obce 

zašlou ředitelce, Ing. Kovářové, obecními zastupitelstvy schválené příspěvky, MAS Holicko 

poté předá účetní DSOH přehled pro fakturaci. 

 

Starosta z obce Dolní Ředice informoval o podmínkách veřejně prospěšných akcí, které jsou 

hrazeny úřadem práce. Dále inicioval schůzku s Ing. Píšou ohledně provozních záležitostí 

sběrných dvorů. Navrhnul aktualizaci Adresáře obcí mikroregionu. Upozornil na symbolický 

odběr kalendářů jeho obcí v roce 2017. 

 

Starosta z obce Veliny podal informaci o akci Na kole dětem 2016. Jedná se o opakující se 

cyklojízdu, která se koná na podporu nemocných dětí. Cyklojízda se uskuteční 25. května, 

bližší informace budou starostům zaslány. Pan starosta požádal o příspěvek ve výši 5 tis. Kč. 

Pro jeho schválení hlasovali kromě jednoho, který se zdržel hlasování, všichni přítomní 

starostové. 

Usnesení č. 5: valná hromada DSOH schvaluje příspěvek ve výši 5 tis. Kč pro cyklojízdu Na 

kole dětem 2016. 

 

Dále informoval o přípravě kalendářů Mikroregionu Holicko na rok 2017. Kalendáře budou 

mít jiné grafické zpracování. Obce se zavazují k odběru kalendářů v počtu jako v roce 2015. 

Obec Dolní Ředice z důvodu vydání vlastních obecních kalendářů neodebere výjimečně 

kalendáře mikroregionu nebo odebere symbolický počet. 

 



Dále připomenul výjezdní seminář ve dnech 1.–3. června. Zároveň byla připomenuta úhrada 

poplatku. 

 

Starostka obce Chvojenec připomenula cyklovýlet dne 22. dubna v 12:00 od Kulturního domu 

Holice. Informovala o cyklovýletu podél řeky Ohře (začátek září). Dále informovala o 

výstavce dětí mateřských škol na Dnech Holicka (25.-26. června). Obec Chvojenec slaví 

v tomto roce výročí 680 let vzniku obce a 130 let SDH. Upozornila na akce, které se budou 

konat – starostové budou pozváni.   

 

Starosta města Holic pozval přítomné 16. dubna na 2. ročník Memoriálu Jiřího Kerouše 

v požárním sportu, kde bude představeno veřejnosti nové hasičské auto. Tentýž den proběhne 

v ZUŠ Holice 3. setkání harmonikářů. 

 

ad 5) 

Příští valná hromada se uskuteční 26. dubna 2016 v 16:00 v obci Týnišťko. Předseda svazku 

poděkoval paní starostce za organizační zajištění valné hromady.  

 

Valná hromada byla ukončena v 17:20.  

 

 

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

 

Zapsala: Lenka Kšádová     ………………... 

 

 


