
Zápis 
z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 26. dubna 2016          

na obecním úřadu v Týnišťku    

 

Přítomni: viz prezenční listina – přítomno patnáct starostů, nepřítomni dva starostové.  

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce DSOH. 

Hosté: Ing. Milan Barták, VAK Pardubice, a.s. 

VH jmenuje předsedajícího Miloše Vlasáka, zapisovatelku Lenku Kšádovou.   

 

Program: 

      1.   Finanční záležitosti svazku.              

2. Projekt vzdělávání zástupců obcí. 

3. Další projekty mikroregionu. 

4. Různé.                     

5. Závěr.            

 

                                                                                                    

Předseda zahájil valnou hromadu DSOH. Přivítal Ing. Milana Bartáka, ekonomicko- 

obchodního náměstka VAK Pardubice, a.s., který informoval starosty o valné hromadě, která 

se uskuteční 12. května. Dále informoval o výsledku hospodaření za rok 2015 a odpověděl 

dotazy starostů (vývoj cen za vodné a stočné, zdroj vody Oplatil, poplatek za podzemní vody).  

 

ad 1) 

Finanční záležitosti svazku 

Účetní svazku okomentovala zprávu Závěrečný účet DSOH za rok 2015 vč. Zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření DSOH (zpráva auditora), dále finanční výkaz a účetní 

výkazy. Tyto materiály byly zveřejněny na úředních deskách obcí mikroregionu pro 

informovanost občanů. Další doplňující informace nebyly starosty požadovány. Pro schválení 

hlasovali všichni starostové. 

Usnesení č. 6: valná hromada DSOH schvaluje 

a) Celoroční hospodaření DSOH a závěrečný účet za rok 2015 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření DSOH bez výhrad. 

b) Účetní závěrku DSOH za rok 2015. 

c) Znění Protokolu o schválení účetní závěrky DSOH za rok 2015. 

 

Dále byla projednána a schválena 1. rozpočtová změna, pro kterou hlasovali všichni 

starostové.  

Usnesení č. 7: valná hromada DSOH schvaluje 1. rozpočtovou změnu. 

 

ad 2) 

Projekt vzdělávání zástupců obcí 

11. dubna 2016 byla podána MPSV žádost o dotaci na projekt Zvýšení efektivity veřejné 

správy na Holicku. Poradce svazku okomentoval projekt, který předpokládá rozpočet  

1 300 tis. Kč a jeho realizace je rozložena na období září 2016 – červen 2018.  

Zároveň předložil Smlouvu o dílo za vypracování dokumentace k podání žádosti o dotaci do 

Operačního projektu Zaměstnanost ve výši 21 780,00 Kč (tj. cena s DPH). Pro schválení 

smlouvy hlasovali všichni starostové. 

Usnesení č. 8: valná hromada DSOH schvaluje Smlouvu o dílo č. 003 za zhotovení 

dokumentace k podání žádosti o dotaci do OP Zaměstnanost ve výši 21 780,00 Kč.  

 



ad 3) 

Kompostéry  

Bylo obdrženo avízo příjemce dotace v rámci programu OPŽP, datum splatnosti 28.4.2016. 

Po připsání dotace na bankovní účet budou obcím vráceny podíly na projektu – tabulku 

vyúčtování projektu předal poradce starostům. 

Dále byl stanoven postup pro reklamaci poškozených kompostérů. 

 

Cvičební stroje 

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

nabídla dodání informačních tabulí s provozním řádem. Starostové souhlasí s dodávkou 

informačních tabulí. Firma dodá tabule se stojany, obce následně zajistí jejich instalaci.  

 

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. Rozhodnutím 

zastupitelstva Pardubického kraje byla DSOH schválena dotace ve výši 300 tis. Kč.  

 

Protipovodňová opatření – varovný systém 

Provoz funguje bez komplikací. Poradce zpracuje podklady pro monitorovací zprávu. 

 

ad 4) 

Účetní předala starostům faktury na partnerský příspěvek na rok 2016 do MAS Holicko. 

 

Starosta města Holice podal předsedovi DSOH žádost o příspěvek na Dny Holicka 2016 ve 

výši 30 tis. Kč. Seznámil starosty s programem oslav ve dnech 24. – 25. června. Příspěvek 

schválilo čtrnáct starostů, jeden se zdržel hlasování. 

Usnesení č. 9: valná hromada DSOH schvaluje městu Holice příspěvek ve výši 30 tis. Kč  

na Dny Holicka 2016. 

 

Předseda DSOH tlumočil poděkování Mgr. Ročkové ze ZŠ a MŠ Ostřetín za příspěvek na 

florbalový turnaj. 

Dále bude iniciovat schůzku i Ing. Rakem ohledně cyklostezky. 

 

Starosta z obce Dolní Ředice připomenul školení obsluhy motorové pily, která se uskuteční 

3.5.2016. Informoval o platnosti Zákona o registru smluv od 1.7.2016 – je nutné seznámit se 

se zákonem. Dále krátce diskutoval se starosty ohledně přijetí daru od občana. 

 

Starosta obce Veliny urguje dodání fotografií do kalendáře mikroregionu 2017. Přihlášeným 

na pracovní seminář ve dnech 1.-3. června zašle podrobný rozpis. Připomenul úhrady 

příspěvku.  

 

Starostka obce Chvojenec pozvala starosty na kulturní akci obce dne 14. května. Zároveň 

informovala o cyklovýletě dne 22. dubna.  

 

Starosta z obce Ostřetín pozval starosty dne 4. června na akci spojenou se založením obce.  

 

Starostka obce Dolní Roveň pozvala starosty na koncert, který se koná 14. května.  



ad 5) 

Příští valná hromada se uskuteční 21. června 2016 v 15:30 v obci Radhošť. Předseda svazku 

poděkoval panu starostovi za organizační zajištění valné hromady.  

 

Valná hromada byla ukončena v 17:40.  

 

 

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

 

Zapsala: Lenka Kšádová     ………………... 

 

 


