
Zápis 
z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 21. února 2017  

v Dolních Ředicích   

 

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

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce DSOH. 

Hosté: 

VH jmenuje předsedajícího Miloše Vlasáka, zapisovatelem J. Špajse.   

 

Program: 

      1.   Inventarizace majetku, finanční záležitosti. 

2. Informace k projektům a akcím mikroregionu. 

3. Různé. 

4. Závěr.  
  

Předseda zahájil valnou hromadu DSOH a provedl kontrolu plnění usnesení ze schůze valné 

hromady dne 15.12.2016, kdy byla valná hromada informována o postupu na akcích 

Dovybavení sběrných dvorů Holicka, zpracování energetických štítků, Varovný systém a 

Cyklostezka Holice – Býšť. 

 

ad 1) 

J. Špajs informoval o provedené inventarizaci majetku DSOH k 31.12.2016 a zpracované 

zprávě a komentoval základní body Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Holicka za 

rok 2016. Schválení Závěrečného účtu DSOH za rok 2016 proběhne na následující valné 

hromadě. 

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

k 31.12.2016.  

 

ad 2) 

Webové stránky 

Zástupkyně firmy Galileo představila nabídku na zpracování nových webových stránek 

DSOH.  Cena základní verze webových stránek je 14 900,- Kč + DPH, roční provoz 4 900,- + 

DPH. Přínosem tohoto systému je možnost automatického propojování a zveřejňování 

informací na webových stránkách obcí (které mají web od stejné společnosti) a mikroregionu.  

Usnesení č. 2: valná hromada DSOH schvaluje nabídku firmy Galileo ke zpracování 

webových stránek DSOH. Valná hromada pověřuje předsedu svazku podpisem smlouvy 

k realizaci a zároveň jej pověřuje dalším jednáním s firmou o konečné podobě webových 

stránek.  

 

Cyklostezka Holice – Chvojenec - Býšť 

DSOH obdržel nabídku a návrh smlouvy Ing. Tomáše Raka na zpracování dokumentace pro 

územní řízení pro cyklostezku v úseku Holice – Horní Ředice (tj. v souběhu I/35, po odbočku 

na Horní Ředice). Cena za zpracování dokumentace činí 195 000,- Kč bez DPH (součástí je i 

zaměření a inženýrská činnost pro vydání ÚR). VH schvaluje uzavření smlouvy s tím, že 

požaduje zvýšení sankcí za nedodržení termínu předání dokončené projektové dokumentace 

(jako výraz důležitosti pokračování a brzkého dokončení projekčních prací). 

Usnesení č. 3: valná hromada DSOH schvaluje nabídku a smlouvu Ing. Tomáše Raka na 

zpracování pro územní řízení pro úsek Holice – Horní Ředice. Valná hromada zároveň 

pověřuje předsedu svazku jednáním o konečném znění smlouvy a pověřuje jej podpisem 



smlouvy s Ing. Tomášem Rakem, kde bude uvedena smluvní pokuta za nedodržení termínu 

předání díla ve výši 1% z ceny díla za den prodlení. 

 

Zpracování e-štítků 

DSOH na předchozí valné hromadě neodsouhlasil nabídku společnosti PKV Investments s.r.o. 

Na základě toho J. Špajs obeslal výzvou další 3 potenciální zpracovatele e- štítků. Výsledky 

poptávky nejsou dosud k dispozici, o výsledku poptávky bude informována valná hromada na 

následujícím jednání. 

 

ad 3) 

Ing. Kosel informoval o připravovaném výjezdním semináři. Cílem bude MAS Český les, 

termín semináře 24. – 26.5.2017. Zpracován je rámcový program semináře, do konce března 

se mohou přihlašovat účastníci semináře. 

 

Společnost Asecol jednostranně vypověděla obci Dolní Ředice smlouvu. Ke zjištění důvodu 

výpovědi a řešení situace v dalších obcích bude na následující valnou hromadu pozván 

regionální manažer společnosti. 

 

 

 

 

 

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

 

Zapsal: J. Špajs      ………………... 

 

 


