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

na Zámečku ve Vysokém Chvojně           

 

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

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce DSOH.     

Hosté: Ing. Tomáš Rak. 

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 hosta – Ing. Tomáše Raka, který podal 

aktuální informace o cyklostezce Holice – Chvojenec – Býšť (viz bod 3).  

 

ad 1) 

Účetní svazku okomentovala 2. rozpočtovou změnu, kterou starostové obdrželi písemně. Byla 

schválena všemi starosty. 

Usnesení č. 7 

Valná hromada DSOH schvaluje 2. rozpočtovou změnu v rozpočtu DSOH na rok 2017. 

 

Starosta města Holice předložil písemnou žádost o příspěvek na „Dny Holicka 2017“ ve výši 

30 000,00 Kč. Příspěvek je součástí schváleného rozpočtu na rok 2017. Pro schválení bylo 11 

starostů, jeden starosta se zdržel hlasování. 

Usnesení č. 8 

Valná hromada DSOH schvaluje příspěvek městu Holice na „Dny Holicka 2017“ ve výši       

30 000,00 Kč.  

 

Předseda svazku seznámil starosty s vyúčtováním výjezdního pracovního semináře „Česko-

německým pohraničím“ ve dnech 24. – 26. května. Příspěvky činily celkem 135 500,00 Kč, 

výdaje činily 107 198,00 Kč. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 28 302,00 Kč bude použitý na 

výjezdní pracovní seminář v roce 2018. Pro schválení hlasovali všichni starostové. 

Usnesení č. 9 

Valná hromada DSOH schvaluje použít nedočerpanou částku 28 302,00 Kč na výjezdní 

pracovní seminář v roce 2018.  

 

Přezkumem hospodaření DSOH za rok 2017 byla schválena auditorská společnost C.P.A. 

Audit, spol. s r.o. V rozpočtu roku 2017 je schválená částka 10 000,00 Kč. Pro schválení 

vykonavatele smlouvy hlasovali všichni starostové. 

Usnesení č. 10 

Valná hromada DSOH schvaluje jako vykonavatele přezkoumání hospodaření DSOH za rok 

2017 auditorskou společnost C.P.A. Audit, spol. s r.o., se sídlem v Liberci, odpovědná 

auditorka Ing. Jana Králová. 

 

 

 

 



ad 2) 

Program obnovy venkova 2017 na opravu veřejných prostranství  

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

Pardubického kraje činí 450 000,00 Kč.  

 

Program obnovy venkova 2018 na opravu veřejných prostranství  

V září 2017 bude podána žádost na dotaci Pardubického kraje na POV 2018. Podle počtu 

obyvatel ze Sbírky zákonů č. 272/2016, se bude týkat města Holice a dále obcí Týnišťko, 

Radhošť, Trusnov. Počty obyvatel obcí oproti roku 2014 byly nepatrně změněny, což ovlivní 

pořadí obcí. 

 

Sběrné dvory Holicka 

Poradce svazku okomentoval tabulku plnění indikátoru kapacity sběrných dvorů (množství 

přijatých odpadů za rok 2016 v obcích).  Kapacita odpadů v tunách je splněna a není potřeba 

přijímat mimořádná opatření. Pro rok 2018 vzroste povinná kapacita odpadů na 400 tun 

(indikátor projektu Dovybavení sběrných dvorů Holicka).  

 

Krajský grant na obnovu informačních tabulí 

Pardubický kraj schválil grant na obnovu informačních tabulí (14 kusů) ve výši 51 170,00 Kč, 

celkový rozpočet je 71 000,00 Kč. Realizací obnovy tabulí byla oslovena firma Milan Ešner – 

MEGA, původní zhotovitel. Po vizuálním odsouhlasení oprav a úprav tabulí bude předáno 

panu Ešnerovi ke zhotovení. Termín realizace bude posunut do května 2018. Tabule budou 

instalovány na jaře 2018 před zahájením turistické sezony.  

 

ad 3) 

Cyklostezka Holice – Chvojenec – Býšť 

Ing. Tomáš Rak okomentoval stav přípravy dokumentace cyklostezky. Probíhají vyjadřování 

dotčených organizací, řeší se majetkové vyrovnání s vlastníky pozemků (cena stanovena ve 

výši 60,00 – 80,00 Kč/m2), připravují se smlouvy. V projektu cyklostezky v úseku Horní 

Ředice – Chvojenec byla zapracována změna trasy podél silnice I/35. 

26. června v 10:00 proběhne schůzka na Městském úřadu v Holicích. 

 

IROP – výzva MAS, doprava 

21. června končí výzva MAS Holicko pro podávání žádostí na opatření bezpečnosti na 

komunikacích. Předpokládá se, že žádosti o dotaci podají obce Holice, Dolní Ředice, Horní 

Ředice, Ostřetín, Jaroslav.  

 

Kalendáře 2018 

V týdnu 26. – 30. června proběhne schůzka (organizuje starosta obce Veliny). Starostové 

zašlou fotografie urychleně předsedovi. 

 

ad 4) 

Závěrem poděkoval předseda panu starostovi za přípravu a občerstvení valné hromady. 

Valná hromada byla ukončena v 16:40.  

 

 

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

Zapsala: Lenka Kšádová     ………………... 


