
Zápis 
z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 18. října 2016 

na obecním úřadu v Ostřetíně 

 

Přítomni: viz prezenční listina – přítomno dvanáct starostů, nepřítomno pět starostů.     

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce DSOH.     

VH jmenuje předsedajícího Miloše Vlasáka, zapisovatelku Lenku Kšádovou.   

 

Program: 

      1.   Výběr dodavatele projektu Dovybavení sběrných dvorů. 

2. Aktuální informace k projektům a akcím mikroregionu.                        

3. Finanční záležitosti svazku. 

4. Různé. 

5. Závěr.                

            

                                                                                                    

Předseda zahájil valnou hromadu DSOH a předal slovo poradci svazku. 

 

ad 1) 

18. října proběhlo výběrové řízení projektu Dovybavení sběrných dvorů Holicka. Proběhlo 

standardně, obesláno bylo pět firem, zadávací podmínky byly zveřejněny i na profilu 

zadavatele. Kritériem hodnocení byla nabídková cena. Nabídky předložily tři firmy. 

Hodnotící komise doporučila jako nejvýhodnější naídku firmy KOVOK kontejnery s.r.o., 

Kostelní 160/1, 790 01 Jeseník, s nabídkovou cenou 483 758,- Kč vč. DPH. Na dalších 

místech skončily firmy MEVA-TEC s.r.o., Roudnice nad Labem a KEŘKA s.r.o., Pardubice  

- Staré Hradiště. 

Hodnotící komise doporučuje valné hromadě DSOH schválit firmu KOVOK kontejnery s.r.o., 

Kostelní 160/1, 790 01 Jeseník, a uzavřít s touto firmou smlouvu o dodání vybavení sběrných 

dvorů. Všichni starostové hlasovali pro. 

Usnesení č. 14: Na základě doporučení a zápisu hodnotící komise v rámci výběrového řízení 

na dodavatele projektu Dovybavení sběrných dvorů Holicka valná hromada rozhodla o výběru 

dodavatele vybavení sběrných dvorů v rámci uvedeného projektu a přidělení zakázky 

společnosti KOVOK kontejnery s.r.o., Kostelní 160/1, 790 01 Jeseník, IČ: 04639642 a 

uzavření smlouvy se společností KOVOK kontejnery s.r.o., Kostelní 160/1, 790 01 Jeseník, 

IČ: 04639642. 

 

ad 2) 

Byla podána žádost o dotaci z POV Pardubického kraje v roce 2017 na opravu veřejných 

prostranství pro Horní Jelení, Dolní Roveň, Býšť a Horní Ředice. 

 

Žádost o dotaci z OPZ na projekt Zvýšení efektivity veřejné správy na Holicku prozatím 

skončila neúspěšně, žádost je tzv. v pořadí zásobníku. 

 

Energetické štítky na budovy – přihlásily se čtyři obce a dodatečně obec Chvojenec. DSOH 

provede poptávku pro zpracovatele e. štítků.   

 

Pardubický kraj zaslal svazku Smlouvu o poskytnutí dotace, evidenční číslo OŽPZ/16/24430. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z prostředků Pardubického 

kraje na „Posílení vodohospodářských funkcí a retence rybníka Obora v k.ú. Trusnov – 

projektová dokumentace“ ve výši 180 tis. Kč. Pro přijetí smlouvy hlasovali všichni starostové. 



Usnesení č. 15: valná hromada DSOH schvaluje Smlouvu Pardubického kraje o poskytnutí 

dotace, evidenční číslo OŽPZ/16/24430 ve výši 180 tis. Kč.  

 

ad 3) 

Účetní svazku okomentovala navrženou 3. rozpočtovou změnu a k bodu č. 1 doporučila valné 

hromadě přesunout investiční příspěvky obcí na projekt Dovybavení sběrných dvorů Holicka 

do roku 2017 (z důvodu složitého účtování v závěru r. 2016 a vyúčtování s obcemi v r. 2017 

v závislosti na předpokládanou dotaci na jaře 2017).  Faktury budou hrazeny z volných zdrojů 

DSOH. Všichni starostové tento postup schválili. 

Usnesení č. 16: valná hromada DSOH schvaluje 3. rozpočtovou změnu a financování 

projektu Dovybavení sběrných dvorů Holicka v roce 2016 ze zdrojů DSOH a s následným 

vyúčtováním v roce 2017. 

 

Byl projednán Rozpočtový výhled DSOH na roky 2017 – 2019. Pro jeho schválení hlasovali 

všichni starostové. 

Usnesení č. 17: valná hromada DSOH schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019.  

 

Starostům byl mailem zaslán Návrh rozpočtu DSOH na rok 2017. Příjmy v celkové částce 

664 052,00 Kč tvoří členské příspěvky obcí ve výši 20,00 Kč na občana mikroregionu, 

partnerské příspěvky pro MAS Holicko a známé příspěvky od obcí. Výdaje v celkové částce 

1 473 360,00 Kč tvoří ročně se opakující provozní neinvestiční výdaje a investiční výdaj na 

cyklostezku Holice – Chvojenec – Býšť. 

Starostové diskutovali zejména o příspěvku městu Holice na Dny Holicka. Poukázali na 

letošní nedostatky (propagace, časový rozvrh, organizace cyklovýletu).  

S návrhem rozpočtu souhlasili všichni starostové. Účetní svazku následně rozešle mailem 

Návrh rozpočtu všem obcím mikroregionu ke zveřejnění na úřední a elektronickou desku. 

Návrh rozpočtu musí být zveřejněn 15 dní před jeho schválením. 

Usnesení č. 18: valná hromada DSOH schvaluje Návrh rozpočtu DSOH na rok 2017 a ukládá 

účetní svazku zaslat mailem všem obcím mikroregionu ke zveřejnění. 

 

Starostové schválili změnu předsedy revizní komise a zároveň inventarizační komise. 

Předsedkyní schválili starostku obce Býšť, paní Romanu Petříkovou. 

Usnesení č. 19: valná hromada DSOH schvaluje předsedkyni revizní komise a inventarizační 

komise, paní Romanu Petříkovou, starostku obce Býšť.  

 

Starostové schválili Smlouvu o dílo č. 2016047 ve výši 20 tis. Kč + DPH, kterou předložil 

poradce svazku za organizaci výběrového řízení na dodavatele projektu Dovybavení sběrných 

dvorů Holicka. 

Usnesení č. 20: valná hromada DSOH schvaluje Smlouvu o dílo č. 2016047 ve výši 20 tis. 

Kč + DPH poradci svazku za organizaci výběrového řízení na dodavatele projektu 

Dovybavení sběrných dvorů Holicka. 

   

ad 4) 

Předseda svazku informoval starosty o platnosti EET (elektronická evidence tržeb) 

v souvislosti s pořádáním obecních akcí, např. spolky, hasiči. 

 

Starosta obce Dolní Ředice upozornil na akci, která proběhne 24. – 25.11.2016 v Holicích, 

jedná se o odpovědnosti a pojištění JSDH. 

 

Do příští valné hromady zjistí starostové poškozené cyklomapy a cedule. 



 

25. října 2016 v 10:00 se uskuteční schůzka starostů s Ing. Rakem ohledně přípravy úseku 

cyklostezky. 

Starostka obce Chvojenec zhodnotila cyklovýlety svazku v roce 2016 a navrhla možnost 

podílet se na organizaci cyklovýletu (Dny Holicka 2017). 

 

Starostové si promyslí organizaci valné hromady v závěru roku 2016, starosta obce Dolní 

Ředice navrhnul její konání 9. prosince 2016 v této obci. 

 

ad 5) 

Příští valná hromada se uskuteční 29. listopadu, později změněno 22. listopadu 2016 v 15:30 

v Horních Ředicích.  

 

 

Valná hromada byla ukončena v 16:15.  

 

 

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

 

Zapsala: Lenka Kšádová     ………………... 

 

 


