
2. Shromáždění starostů/2020  

10. Setkání starostů v rámci projektu CSS 

 

1.10.2020, Černovice 

Setkání starostů zahájila Alžběta Kolářová v 16:37. Přivítala všechny přítomné v obci Černovice a 

poděkovala za účast i přes omezení v důsledku COVID-19. Konstatovala, že je přítomno 12 starostů či 

místostarostů členských obcí dle prezenční listiny (příloha č. 1) a bylo předáno 6 plných mocí 

k zastupování a hlasování (příloha č. 2). Konstatovala, že shromáždění starostů je tedy 

usnášeníschopné a přistoupila k představení programu.  

 

Program: 

Zahájení – prezence, úvod 

1. Usnášeníschopnost, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů  

2. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření 2020 

3. Informace o průběhu projektu CSS – v rámci prodloužení / projednání zprávy k veřejným 

smlouvám a sociálním službám 

4. Schvalování mimořádných členských příspěvků DSO Nová Lípa 

5. Informace o podaných žádostech, podpořených projektech a činnosti 

6. Informace o nových dotačních titulech + požadavky/ nároky na přípravu projektových záměrů 

a žádostí o dotaci (technická infrastruktura, veřejné budovy, klubovny, místní komunikace, 

zapsané i nezapsané památky, válečné hroby atd.) 

7. Zapojení do regionální deskové hry – vystoupení autora Ing. Mgr. Petra Lišky, jednatele 

FoxGames  

8. Společná večeře 18.30 hod 

9. Diskuze 

10. Ukončení cca 19.30 hod 

 

Prezence účastníků, usnášeníschopnost, zapisovatele, ověřovatelů 

Po úvodních informacích o počtu přítomných / doručených plných mocí a představení programu 

požádala A. Kolářová přítomné o schválení programu. 

Usnesení 16/2020  

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje program jednání. 

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdržel se 0 

 

Následně navrhla, aby zapisovatelkou byla Vladimíra Hojgrová, zápis pak ověřil pan starosta Brožek a 

pan starosta Pařík.  

 



Usnesení 17/2020  

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje zapisovatelku Vladimíru Hojgrovou a schvaluje 

ověřovatele zápisu Jaromíra Paříka a Jana Brožka. 

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdržel se 0 

 

1. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření 2020 

A. Kolářová následně přítomné informovala, že dne 23.9. proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření 

svazku za rok 2020, které provedl Ing. Jiří Pejcha, Kraj Vysočina. Seznámila přítomné se závěrem 

přezkumu – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Poté předala slovo kolegyni V. Hojgrové. 

 

2. 10. setkání starostů v rámci projektu CSS 

V. Hojgrová informovala přítomné o stavu realizace projektu CSS a přistoupila k projednání zprávy o 

stavu veřejnoprávních smluv na území DSO a zprávy o sociálních potřebách na území DSO. Přítomným 

členům byla prezentována data ze zprávy, k níž proběhla diskuze. Nejdůležitějším tématem v oblasti 

veřejnoprávních smluv byly přestupky, v oblasti sociálních potřeb pak péče o seniory – jejich potřeba 

na jedné straně a ochota pomoc přijmout na straně druhé. Byly diskutovány také projektové náměty 

pro zlepšení situace v DSO. Nebyl však přijat žádný konkrétní námět jako potenciální pro zlepšení 

situace. Po projednání jednotlivých bodů požádala V. Hojgrová přítomné, aby předložené zprávy ve 

stavu, v jakém byly projednány vzali na vědomí, tj. bez konkrétních projektových námětů v oblasti 

sociálních potřeb a bez sdíleného úředníka pro VPS. 

Usnesení 18/2020 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí zprávy za území DSO – současný stav 

veřejnoprávních smluv a současný stav sociálních potřeb. 

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdržel se 0 

  

Po hlasování předala V. Hojgrová zpět slovo A. Kolářové, aby přistoupila k dalšímu bodu programu. 

3. Schvalování mimořádných členských příspěvků DSO Nová Lípa 

A. Kolářová seznámila přítomné s činností svazku a související výší mimořádných příspěvků pro členské 

obce. Zároveň se diskutovalo na návrh Mgr. Karla Štefla o případném doplnění stanov k určení 

mimořádného příspěvku. A. Kolářová informovala a připomněla, že mimořádné příspěvky jsou ve 

stanovách zakotveny a způsob stanovení jejich výše byl schválen Shromážděním starostů v původní 

podobě dne 3.3.2016 v Kamenici nad Lipou a doplněn byl Dodatkem č. 1 . GDPR dne 29.3.2018 

v Hojovicích. 

Po ukončení diskuze A Kolářová přistoupila k vyčíslení jednotlivých mimořádných příspěvků a požádala 

o schválení finální částky mimořádných příspěvků. Bezprostředně po vyhotovení zápisu vystaví účetní 

svazku předpisy jednotlivým obcím. 

Usnesení 19/2020 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje mimořádné příspěvky ve výši 610.157 Kč.  

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdržel se 0 



4. Informace o podaných žádostech, podpořených projektech a činnosti 

A. Kolářová dále informovala o dotovaných projektech, které se realizují v území v součinnosti s DSO. 

Konkrétně bylo dokončeno zasíťování parcel v Nové Cerekvi, vybudování odborné učebny ZŠ Nová 

Cerekev, posílení vodovodu v Moravči, rekonstrukce prostor bývalé kuchyně MŠ Počátky na novou 

kmenovou třídu se sociálním zázemím a navýšena kapacita MŠ o 25 dětí. Probíhá realizace několika 

projektů s dotací IROP – Vybudování odborných učeben ZŠ Černovice, ZŠ Počátky, ZŠ Kamenice nad 

Lipou a ZŠ Žirovnice, dále rekonstrukce Sokolovny v Černovicích a posílení vodojemu v Polesí. 

 

5. Informace o nových dotačních titulech + požadavky/ nároky na přípravu projektových 

záměrů a žádostí o dotaci (technická infrastruktura, veřejné budovy, klubovny, místní 

komunikace, zapsané i nezapsané památky, válečné hroby atd. 

Na prezentaci o probíhajících projektech navázala A. Kolářová informacemi o připravovaných 

dotačních titulech. S ohledem na blížící se termíny výzev (od cca počátku listopadu 2020) požádala 

přítomné, aby zvážili a sdělili na DSO své požadavky. 

 

6. Zapojení do regionální deskové hry – představí pan Ing. Mgr. Petr Liška, jednatel FoxGames 

Následně A. Kolářová předala slovo P. Liškovi, který přítomným starostům představil připravovanou 

regionální deskovou hru – způsob zapojení jednotlivých obcí prostřednictvím karet, na nichž jsou 

uvedeny informace / zajímavosti zapojené obce, způsob hry. K této prezentaci se otevřela diskuze, mj. 

s žádostí pana Brožka o lepší design hry, než jaký autor zvolil v případě hry „cesta životem“. Pokud bude 

podle pana Brožka princip hry podobně slabý, stane se hra jen prezentačním balíčkem pro zapojené 

obce, ne hrou, kterou by někdo chtěl hrát opakovaně.  

V 18: 10 ukončila A. Kolářová diskuzi k poslednímu bodu programu. Poděkovala všem přítomným za 

účast. Informovala je o plánu na další shromáždění starostů, a to na přelom listopadu / prosince 

s nadějí, že situace s COVID-19 bude již příznivější. Poté ukončila oficiální část shromáždění starostů. 

Následovala: 

7. Společná večeře 

8. Různé, diskuze, sdílení dobré praxe, konzultace  

9. Závěr 

 

Zapsala Vladimíra Hojgrová. 

 

V Černovicích dne 01.10.2020       Ing. Alžběta Kolářová 

Ověřili: 

Mgr. Jan Brožek 

 

 

Mgr. Jaromír Pařík 
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