
Zápis 
z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 23. června 2016          

na obecním úřadu v Radhošti 

 

Přítomni: viz prezenční listina – přítomno jedenáct starostů, nepřítomno šest starostů.  

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce DSOH. 

Hosté: Z. Seidl, Ing. Kovářová 

VH jmenuje předsedajícího Miloše Vlasáka, zapisovatelem J. Špajse.   

 

Program: 

1. Finanční záležitosti svazku 

2. Příprava realizace projektu Dovybavení sběrných dvorů 

3. Další projekty mikroregionu 

4. Různé 

5. Závěr.            

 

                                                                                                    

Předseda zahájil valnou hromadu DSOH. Přivítal Z. Seidla, starostu obce Časy. Z. Seidl 

informoval starosty o postupu přípravy stavby D35, o jednáních obce s ŘSD a o tom, jak se 

stavba D35 dotkne území obce Časy. Zároveň zmínil problematické důsledky stavby D35 

(zábor významné části pozemků obce, správa původních komunikací obcí, údržba pozemků 

kolem D35 apod.). Z. Seidl upozornil na hlavní probémy při přípravě stavby – špatná 

komunikace s ŘSD, chyby v administraci projektu na straně ŘSD, chyby ve smlouvách 

předkládaných ŘSD. 

 

Po diskusi k situaci v dopravě a komunikací v regionu, valná hromada rozhodla o zpracování 

dopisu adresovaném KÚ s připomínkami k řešení oprav a uzavírek na komunikacích v obcích 

DSOH a k opakovanému a neřešenému poškozování stavu komunikací v majetku obcí na 

objízdných trasách. 

 

ad 1) 

Finanční záležitosti svazku 

J. Špajs informoval o nových finančních záležitostech: přijata dotace 300 tis. na realizaci POV 

2016, v rámci rozpočtu navýšena položka na pracovní seminář, náklady na žádost o dotaci do 

OP Zaměstnanost. Vše v rámci předložené 2. rozpočtové změny.  

Projednán byl Dodatek č. 4 ke smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 

12.6.2012 (provedení auditu hospodaření firmou C.P.A. Audit, spol.. s r.o. v roce 2016). 

Obce zapojené do projektu kompostéry obdržely vratky příspěvků na financování projektu. 

Usnesení č. 10: valná hromada DSOH schvaluje 

a) Rozpočtovou změnu DSOH č. 2 v roce 2016 

b) Dodatek smlouvy č. 4 o vykonání přezkoumání hospodaření ze dne 12.6.2012 

 

ad 2) 

Příprava realizace projektu Dovybavení sběrných dvorů 

Projekt Dovybavení sběrných dvorů byl schválen k podpoře z OPŽP. Zapojené obce byly 

vyzvány k zaslání specifikace požadovaného vybavení pro přípravu výběrového řízení na 

dodavatele. 

J. Špajs zároveň informoval, že projekt Sběrné dvory (stavba) splnil v roce 2015 požadovaný 

parametr kapacity sběrných dvorů (evidovaných odpadů). 

 



ad 3) 

Další projekty mikroregionu 

J. Špajs připomenul realizaci akcí v POV 2016. A zároveň upozornil na přípravu akcí do 

žádosti o dotaci z POV 2017. Do žádosti na rok 2017 budou zahrnuty obce Horní Ředice, 

Býšť, Horní Jelení a Dolní Roveň. 

Předseda svazku informoval o projektu obnovy rybníků v lokalitě katastrů Trusnova, Dolní 

Rovně, Ostřetína a Radhoště. K projektu je zpracována studie proveditelnosti. Pro další 

pokračování přípravy a realizace je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, na kterou je 

možné získat podporu Pardubického kraje. Je navrhováno, aby žadatelem o podporu 

Pardubického kraje na tuto projektovou dokumentaci byl DSOH – projekt je realizován na 

území několika obcí. Spolufinancování bude zajištěno pouze ze zdrojů dotčených obcí. 

Usnesení č. 11: valná hromada DSOH schvaluje přípravu žádosti o dotaci z Pardubického 

kraje na obnovu rybníků v katastru obcí Trusnov, Dolní Roveň, Ostřetín a Uhersko, žadatelem 

o dotaci a investorem bude DSOH. 

 

ad 4) 

Různé 

Ing. Kovářová informovala o přípravě MAP (místní akční plán ve vzdělávání) a o potřebě 

sestavení pracovních orgání pro přípravu MAP. Jde především o řídící výbor MAP, kde by 

měli být zastoupeni nejrůznější aktéři z regionu se vztahem ke vzdělávání. Ing. Kovářová 

požádala zástupce obcí o zaslání návrhů (nominací) zástupců v řídícím výboru MAP do konce 

července. 

Zároveň zástupce obcí požádala o vyplnění a zaslání tabulky se souhrnem plánovaných 

investic v oblasti školství. 

 

M. Kurka projevil nespokojenost s přípravou akce Dny Holicka, především s její propagací a 

prezentováním. Několik dnů před konáním akce nebyl k dispozici program akce, který tak 

nemohl být prezentován veřejnosti. 

 

J. Píšová informovala prezentaci mateřských škol obcí DSO na Dnech Holicka. 

 

Starostové dále diskutovali o potřebách a podmínkách pracování energetických štítků pro 

veřejné budovy. Po diskusi bylo rozhodnuto, že J. Špajs shromáždí požadavky obcí na 

zpracování energetických štítků a následně bude provedena hromadná poptávka na jejich 

zpracování pro všechny veřejné budovy v obcích (dle zájmu obcí).  

 

ad 5) 

Příští valná hromada se uskuteční v obci Trusnov, termín bude upřesněn. Předseda svazku 

poděkoval paní starostce za organizační zajištění valné hromady.  

 

Valná hromada byla ukončena v 17:50.  

 

 

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

 

Zapsal: J. Špajs      ………………... 

 

 


