
Zápis 
z valné hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 20. dubna 2017 

na obecním úřadu v Býšti     

 

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

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce DSOH.     

Hosté: Marcela Ramešová, Ing. Radek Píša. 

VH jmenuje předsedajícího Miloše Vlasáka, zapisovatelku Lenku Kšádovou.   

 

Program: 

      1.   Finanční záležitosti svazku.  

2. Aktuální informace k projektům a akcím mikroregionu.                        

3. Různé.  

4. Závěr. 

                                                                                                                          

Předseda zahájil valnou hromadu DSOH. Přivítal hosty – paní Marcelu Ramešovou 

(poznávací omalovánky) a Ing. Píšu (provozní záležitosti sběrných dvorů). 

Paní Ramešová seznámila starosty s možností objednání poznávacích omalovánek pro děti 

v mateřských a základních školách (vč. pexesa a dalších propagačních materiálů). Pro 

objednávku za svazek jako celek nabídla zvýhodněnou cenu 5 990,00 Kč pro jednotlivou obec 

svazku (70 výtisků šestnácti stránkových omalovánek ve formátu A5 vč. pexesa). Více na  

www.poznavaciomalovanka.cz. Starostové nabídku projednali a rozhodli se ji nevyužít. 

 

Ing. Píša seznámil starosty s provozními záležitostmi separačních dvorů a se stavem 

provozních řádů, které budou odeslány na Pardubický kraj ke schválení. Upozornil na 

očekávanou výzvu na dotaci ze SFŽP na dovybavení sběrných dvorů technikou. 

V následujícím týdnu budou ze strany Ing. Píši domluveny schůzky se starosty ke 

konzultacím provozu sběrných dvorů.  

 

ad 1) 

Účetní svazku okomentovala zprávu Závěrečný účet DSOH za rok 2016 vč. přezkumu 

hospodaření auditorkou. Všechny materiály, které se týkaly hospodaření roku 2016, byly 

zveřejněny na úředních deskách obcí mikroregionu pro informovanost občanů. Valná 

hromada na základě předložených podkladů nevznáší požadavky na další doplňující 

informace nebo opravy nesprávností, které by byly v rozporu s věrným a poctivým obrazem 

účetní jednotky. Pro schválení Závěrečného účtu DSOH za rok 2016 hlasovali všichni 

starostové. 

Starostové předloží závěrečný účet svazku zastupitelstvům členských obcí neprodleně po 

jeho schválení valnou hromadou (viz Zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, § 39, odst. 11). 

Usnesení č. 4 

Valná hromada DSOH: 

a) souhlasí s celoročním hospodařením DSOH za rok 2016 bez výhrad,                      

b) schvaluje Závěrečný účet DSOH za rok 2016,  

c) schvaluje účetní závěrku DSOH za rok 2016, 

d) schvaluje znění „Protokolu o schválení účetní závěrky DSOH“ za rok 2016.   

 

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

starostové. 

Usnesení č. 5 

http://www.poznavaciomalovanka.cz/


Valná hromada DSOH schvaluje 1. rozpočtovou změnu v rozpočtu DSOH na rok 2017. 

 

ad 2) 

Zpracování e-štítků 

Poradce svazku obeslal výzvou další tři potenciální zpracovatele e-štítků. Žádná firma 

nepodala nabídku, proto budou hledat zpracovatele i starostové obcí. 

 

Program obnovy venkova 2017 na opravu veřejných prostranství  

Týká se města Horní Jelení a dále obcí Horní Ředice, Býšť, Dolní Roveň. Předpokládá se 

dotace Pardubického kraje ve výši 300 000,00 Kč. (Aktuálně – dne 3. května došla smlouva na dotaci 

ve výši 450 000,00 Kč). 

 

Krajský grant na obnovu informačních tabulí 

Pardubický kraj schválil grant na obnovu informačních tabulí (17 kusů) ve výši 51 170,00 Kč.  

Realizací obnovy tabulí bude oslovena firma Milan Ešner – MEGA (jejich původní 

zhotovitel).  

Usnesení č. 6 

Valná hromada schvaluje přijetí dotace z grantového programu Pardubického kraje a pověřuje 

předsedu DSOH podpisem smlouvy s Pardubickým krajem.  

 

Cyklostezka Holice – Chvojenec – Býšť 

V březnu 2017 byla podepsána smlouva o dílo s Ing. Tomášem Rakem na zpracování 

dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Termín odevzdání projektové dokumentace pro 

územní řízení je šest měsíců po podpisu smlouvy o dílo, cena 195 000,00 Kč bez DPH. 

Valná hromada rozhodla o pokračování projektové přípravy cyklostezky v úseku Horní 

Ředice – Chvojenec. 

 

IROP – výzva MAS, doprava 

Zůstává v platnosti výsledek jednání starostů s Ing. Kovářovou z valné hromady dne 

27.9.2016 (viz zápis z této schůze a závazek obcí na finanční limit 1 mil. Kč). 

 

Webové stránky 

Předseda DSOH jednal se zástupcem firmy Galileo o podobě webových stránek. Požádal 

starosty o zaslání fotografií obcí. 

 

Posílení vodohospodářských funkcí a retence rybníka Obora 

V současné době je zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení. 

 

ad 3) 

Starostka obce Chvojenec byla zklamána neúčastí starostů na cyklovýletě (21. dubna), 

z tohoto důvodu bude cyklovýlet asi zrušen. Dále připomenula včasnost zpracování kalendářů 

mikroregionu na rok 2018 a zaslání fotografií starostovi obce Veliny. 

 

ad 4) 

Závěrem poděkoval předseda paní starostce obce Býšť za přípravu valné hromady.  

Příští valná hromada se uskuteční v obci Vysoké Chvojno, datum nebyl stanoven. 

Valná hromada byla ukončena v 17:40.  

 

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

Zapsala: Lenka Kšádová     ………………... 


