Shromáždění starostů
Zápis ze zasedání

DSO Nová Lípa

Zápis ze 4. Shromáždění starostů
dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
3. 11. 2016 v 17 hodin
v Multifunkčním centru Počátky
Program setkání
Prezence účastníků, úvodní slovo
Schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů
Rozpočtové opatření č.6 (přesun mezi položkami) + rozpočt.změna 5

Schvalování nových členů (zájemci – Mezná) – usnesení zastupitelstva o schválení vstupu dodáno,
vyjádřen zájem
Informace o uskutečněných a probíhajících projektech (závěrečné vyhodnocení DT 16 MZe, aktuální
projekty Infrastruktura ZŠ, společný postup PENB, nové výzvy a dotační možnosti (nový DT 16 pro
rok 2017)
Info o činnosti CSS
Plánovaný postup CSS v roce 2017 (aktualizace akčního plánu, vize společných projektů a postupů)

Diskuse, volné příspěvky a náměty
Ing. Zbyněk Bouda - představení EAV, PENB, dotace zateplení, audity odpad.hospodaření aj.
Závěr, volná diskuze, konzultace pro členy DSO

Přítomno – viz prezenční listina - 13 zástupců DSO Nová Lípa (p. Koch, paní Houšková, pan Rajdlík, pan
Pařík, pan Čamra, paní Zadražilová, pan Tůma, pan Peltán, paní Mazancová, pan Kapoun, pan Bílek,
pan Štefl, pan Tříska) z celkového počtu 22 starostů
Ing. Alžběta Kolářová, Bc. Vladimíra Hojgrová
Hosté – místostarosta obce Horní Ves, Ing. Zbyněk Bouda, p. Emmer – Energetická agentura Vysočina
Ad 1) a 2) Předsedkyně svazku Ing. Jana Houšková přivítala přítomné zástupce obcí a
poděkovala starostovi Města Počátky za poskytnutí prostor a občerstvení pro shromážděné. Zahájila
jednání a konstatovala, že je přítomno 13 členů z 22, tj. shromáždění starostů je usnášeníschopné. Dále
přivítala pana Vacka, starostu obce Mezná, která vyjádřila zájem o vstup a doložila ho usnesením
zastupitelstva. Mezi hlasující nebude započítáván. Jako zapisovatelku navrhl V.Hojgrovou a jako
ověřovatele zápisu pana Rajdlíka a pana Štefla.
Usnesení 34/2016
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje upravený program jednání.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 35/2016
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje jako zapisovatelku paní Hojgrovou.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 36/2016
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Rajdlíka a pana Štefla.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 37/2016
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
Změna rozpočtu č. 5 ze 7.10.2016
výdaje
paragraf
3636 5169
3636 5164
3636 5167
3636 5038
3636 5901

položka částka text
5000 služba
2300 nájemné
3000 školení
200
zákonné pojištění
10500 snížení rezervy

Usnesení 38/2016
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje rozpočtovou změnu č.6.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
Změna rozpočtu č. 6 - 3.11.2016 (přijetí platby SMO ČR)
příjmy
§
položka org.
N+Z
částka
3636 2324 104
1045 144 097,87
transfer zdroj 5
3636 2324 104
1041 25 192,13
transfer zdroj1
3636 2324 104
104
8 910,00
bez označení prostorového původu
celkem
178 200,00
výdaje
§
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636
3636

položka org.
5011 104
1045
5011 104
1041
5011 104
104
5031 104
1045
5031 104
1041
5031 104
104
5032 104
1045
5032 104
1041
5032 104
104
celkem

částka
107 535,73
mzdy zdroj 5
18 800,09
mzdy zdroj 1
6 649,25
bez označení prostorového původu
26 883,93
SP zdroj 5
4 700,03
ZP zdroj 1
1 662,31
ZP bez označení prostorového původu
9 678,21
ZP zdroj 5
1 692,01
ZP zdroj 1
598,44 ZP bez označení prostorového původu
178 200,00

Usnesení 39/2016
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje vstup obce Mezná jako člena svazku a pověřuje Alžbětu
Kolářovou vypracováním nového znění přílohy 1 stanov a registraci na krajském úřadě včetně
souvisejících úkonů.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0
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A. Kolářová připomněla, že vstupní poplatek v souladu se Stanovami dobrovolného svazku obcí Nová
Lípa pro jednotlivé obce se stanovuje podle počtu obyvatel k 1.1., tj. 3000 Kč. Účetní svazku vypracuje
předpis. Členský příspěvek se bude týkat až roku 2017, v současné době je stanoven na 1000 Kč pro
obce do 350 obyvatel a v návrhu rozpočtu na rok 2017 bude navrhován ve stejné výši jako pro rok
2016.
Ad 4) Informace o probíhajících aktivitách svazku
A.Kolářová shrnula hlavní aktivity za uplynulé období.
Aktivity 18.8. – 3.11.2016
- Počet odmítnutých žádostí obcí - 0
- Podání žádosti IROP – Komunitní centrum Kamenice nad Lipou (výzva 39), příprava žádostí
IROP (výzva 36 – Stanice IZS Žirovnice, výzva 47 – Infrastuktura ZŠ – Počátky, Nová Cerekev,
Kamenice nad Lipou, Černovice, Častrov)
- Vyjednávání – PENB (12-13 obcí/ 40-42 objektů)
- Akční plán DSO – 10 projektů
- Dotace (vyúčtování DT_16 MZe – Křeč, Rodinov 2x, Mnich + Počátky, Častrov/hlášení změn,
rozdíl.rozpočty)
- Výběrová řízení – 0 (nový zákon od 1.10.2016 !!!)
Ad 5) Návrh projektů a aktivit
MŠMT – hřiště, sportoviště – otevřeno do 30.11.2016!!!, pro TJ/spolky výhodnější, využití pro děti a
mládež, PD zvýhodněna
MMR – POV – pozor – změna – podávání do 30.12.2016, podmínkou strategický dokument obce:
2 - zapojení generací do komunit.života v obci
2A – místa pasiv.odpočinku –hřiště, veř.zeleň
2B – klubovny, společen. A sport.činnost spolková
4 – drobné sakrál.stavby – nezaps. KP
5– opravy místních komunikací
Národní ŽP – veř.zeleň (živočichové), blokové ČOV (RD + byt.domy bez možnosti napojení na ČOV,
monitoring 10let) – průběžná výzva do 30.11.2017, uznatelná PD, posudek, monitoring 10 let
Kraj Vysočina – opravy/repasy CAS – do 30.11.2016!!! – 150-250tis.Kč, 50% min.spoluúčast
- Volnočasové aktivity – pravidelná celoroční činnost (spolky)
A.Kolářová shrnula dopad zákona 178/2016 na obce:
Organizace předškolního vzdělávání
• Zpravidla od 3 do 6 let (1. 9. 2016) od 2 do zpravidla 6 let (1.9.2020)
• Zápis od 2. května do 16. května (ŘŠ stanoví v dohodě se zřizovatelem termín a místo zápisu) – 1. 1.
2017
• Povinné vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku do zahájení povinné školní docházky (1. 1. 2017)
= obec stanovuje vyhláškou spádový obvod MŠ
= ředitelka MŠ upravuje Školní řád
• Přednostní přijetí 4letého dítěte (1. 9. 2017), 3letého dítěte (1. 9. 2018) 2letého dítěte (1. 9. 2020) –
místo trvalého pobytu, u cizinců místo pobytu
• Obecní úřad poskytuje seznam dětí (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého
pobytu dítěte, místo pobytu cizince) – 1. 1. 2017
= Ředitel nespádové školy má oznamovací povinnost spádové MŠ oznámit zápis dítěte.
Ředitel spádové školy má pak povinnost dohledat rodiče nezapsaných dětí předškolních – dopad na
OSPOD…
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A.Kolářová navrhla uspořádat schůzku s ředitelkami/vedoucími učitelkami MŠ a dohodnout společný
postup. Schůzka proběhne v termínu 23.11. nebo 30.11., zřizovatelé budou informováni a další postup
bude připraven na Shromáždění starostů 8.12.2016.
Ad 6) Fungování CSS, návrh aktivit 2017 – zaznamenávány aktivity, zpracován zpravodaj
(zveřejnění listopad 2016, alespoň 1 v tištěné podobě i v rámci zpravodaje obce), setkání starostů
v rámci CSS v rámci řádného shromáždění starostů NL 8.12.2016 (Horní Ves, 17.00). Starostové
nevyjádřili žádnou další potřebu rozšíření poskytovaných služeb, vyjádřili spokojenost s dosavadním
fungováním svazku. A. Kolářová informovala starosty, že na příštím setkání proběhne dotazníkové
šetření ke spokojenosti s poskytovanými službami.
Ad 7) Diskuze
Následně proběhla diskuze k vyhlášeným dotačním titulům a byl stanoven termín 8.11.2016, 9.00h,
OÚ Častrov pro zájemce o místní komunikace, hřbitovní zdi, nezapsané KP, místa pasiv. Odpočinku a
domovní ČOV (blokové, biologické) – jen pokud není možnost připojení na koncovou ČOV.
Ad 8) Hosté – Ing. Zbyněk Bouda - představení EAV, PENB, dotace zateplení, audity
odpad.hospodaření aj.
Předsedkyně svazku přivítala hosty – předsedu EAV pana ing. Zbyňka Boudu a zpracovatele PENB,
pracovníka EAV pana Emmera. Pan Emmer stručně shrnul, jak probíhá zpracování PENB. Starostové se
dotazovali na některé typy objektů se smíšeným využíváním (garáže a sběrný dvůr, garáže a zázemí,
atd.). V rámci návštěv obcí proběhne i poradenství o vhodnosti dotač.titulu OP ŽP – zateplení. Dále
bylo předáno slovo panu Boudovi, který představil formu organizace EAV a specializaci na odpadové
hospodářství. Seznámil starosty se zkušenostmi v jiných obcích s auditem odpadového hospodářství.
Starostové se shodli, že je zajímavá myšlenka 14 denního svozu kom.odpadu a požádali členy
představenstva SOMPO, a.s. (p. Zadražilová, p. Rajdlík, p. Štefl, p. Brožek) o projednání návrhu obcí o
zkušební svoz s menší frekvencí (1x za 14 dní). Shodli se na tom, že to je jedna z velice účinných
motivačních způsobů pro občany pro vyšší třídění. Navíc jsou většinou vyváženy poloprázdné popelnice
a obce tak platí za svoz 2x.
Dále pan Čamra připomněl, že je v současné době poslední možnost využít pozitivní lobby obcí
v připravovaném znění odpad.zákona. P. Bouda upozornil na velkou důležitost postoje obcí a jejich
možnost zabránit zvyšování zátěže obcí prostřednictvím zastřešujících organizací (SOVa, SMS, SMO
ČR). Pan Čamra informoval, že SMS připravuje petici. Pan Bouda podotkl, že i aktivity SMO ČR jdou
směrem ke snížení zatížení obcí.
Po další diskuzi a individuálních konzultacích paní Houšková poděkovala přítomným starostkám a
starostům, hostům, hostiteli – starostovi města Počátky panu Šteflovi. Starosta obce Horní Ves pozval
všechny na příští shromáždění do Horní Vsi. Shromáždění starostů bylo formálně ukončeno v 19.15h.
Ing. Jana Houšková, předsedkyně DSO Nová Lípa
Digitálně podepsáno
Jméno: Ing. Jana Houšková
Datum: 07.11.2016 12:55:00

Ověřovatelé:
Digitálně podepsáno
Jméno: Zdeněk Rajdlík
Datum: 07.11.2016
15:26:08

V Častrově 7.11.2016

Nová Lípa
Mariánské náměstí 718
394 94 Černovice

Mgr. Karel
Štefl

Digitálně podepsal Mgr. Karel Štefl
DN: c=CZ, o=Městský úřad Počátky [IČ
00248843], ou=Městský úřad Počátky,
ou=5, cn=Mgr. Karel Štefl,
serialNumber=P261090, title=starosta
města
Datum: 2016.11.09 15:11:41 +01'00'

Vyvěšeno: 8.11.2016
Sejmuto: 22.11.2016
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