3. Shromáždění starostů/2018
5. Setkání starostů v rámci projektu CSS
21.6.2018, Žirovnice
Po skončení kulatého stolu na téma odpadové hospodářství přivítala Ing. Houšková, předsedkyně
svazku, přítomné v místním komunitním centru v Žirovnici a zahájila shromáždění starostů.
Konstatovala, že je přítomno 16 starostů a místostarostů členských obcí dle prezenční listiny, přílohy
č. 1, a shromáždění starostů je tedy usnášeníschopné. Přivítala hosta JUDr. Josefa Vachka, starostu
obce Polesí.
Poté předala slovo ředitelce svazku, Ing. Alžbětě Kolářové a pověřila ji vedením shromáždění.

A. Kolářová představila program a upozornila na předsazení bodu 13.

Program:
1. Prezence účastníků, usnášeníschopnost, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsazení bodu 13 – Žádost o členství obce Polesí
2. Informace z Představenstva SOMPO a.s.– J. Brožek/Z. Rajdlík/K. Štefl/J. Tůma
3. Představení výstupu analýzy – návrhu optimalizace svozu odpadu členských obcí společnosti
SOMPO a.s. – Mgr. Tomáš Hlavenka v souvislosti se změnami legislativy
4. Informace o přezkoumání hospodaření 2017, schválení Závěrečného účtu a Závěrky
5. Informace o projektu CSS, zajištění výkonu Pověřence GDPR a souvisejících úkonů
6. Informace o probíhajícím projektu Prevence vzniku odpadu na území DSO Nová Lípa kompostéry a besedy + workshopy pro občany
7. Žádost o dar nečlenské obce (Těmice, Nový Rychnov, Batelov)
8. Schválení mimořádných členských příspěvků
9. Info o nových aktivitách (pasporty VO – Ing. Kotek)
10. Informace o probíhajícím projektu Strategické řízení a plánování obcí DSO Nová Lípa
(zpracování 20 analytických částí strategií člen. obcí)
11. Info o dotačních titulech - hasičárny, DA, CAS, nový projekt - Strategie II, příprava žádosti výzva 104 OP ŽP srpen 2018 „komunální odpady“ – možnost společného projektu (v závislosti
na změnách SOMPO či samostatné řešení)
12. Informace z Rady Via rustica (nová výzva PRV, návrh členských příspěvků 2019, vyhlášení
výzev ZŠ, MŠ, soc.bydlení (CLLD – malý IROP)
13. Předsunuto za bod 1
14. Změna stanov (explicitně Pověřenec – odst. III Předmět činnosti, samostatný bod 7. Výkon
Pověřence pro ochranu os. údajů a související úkony, dodatek č.2 – nový člen)

15. Host – Mgr. Hlavenka, ASHPA, JUDr. Vachek, Obec Polesí
16. Závěr – cca 19h, pro zájemce konzultace po skončení shromáždění

Usnesení 21/2018
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje pozměněný program jednání (změněné pořadí,
předsunutí bodu č.13).
Hlasování: Pro16, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 22/2018
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje zapisovatelku Michaelu Šustrovou a schvaluje
ověřovatele Zdeňka Rajdlíka a Milana Bílka.
Hlasování: Pro16, proti 0, zdržel se 0

13 Žádost o členství – Obec Polesí
Představení starosty obce Polesí - JUDr. Vachek
Usnesení 23/2018
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje přijetí nového člena dobrovolného svazku obcí Nová
Lípa a pověřuje Alžbětu Kolářovou a Janu Houškovou souvisejícími úkony.
Hlasování: pro 16 / proti 0 / zdržel 0

2,3 - Informace z Představenstva SOMPO a.s
Představení výstupu analýzy – návrhu optimalizace svozu odpadu členských obcí společnosti SOMPO
a.s. – Mgr. Tomáš Hlavenka v souvislosti se změnami legislativy
– J. Brožek/Z. Rajdlík/K. Štefl/J. Tůma
Diskuse ohledně přípravy na projektovou žádost. Dohodnuto, že na valné hromadě SOMPO bude
představen návrh usnesení viz níže.
Usnesení 24/2018
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje potřebnost změn v systému sběru a svážení odpadů a
schvaluje přípravu společného systémového projektu „Změny v odpad.hospodářství DSO Nová Lípa –
SOMPO“ směřující k podání žádosti do 104.výzvy OP ŽP a pověřuje Alžbětu Kolářovou a Janu
Houškovou k jednání, spolupráci a koordinaci se SOMPO a.s., včetně doručení výpisu z usnesení na
nejbližší valnou hromadu SOMPO a.s.
Hlasování: pro 16 / proti 0 / zdržel 0

4 - Schválení závěrečného účtu, Schválení celoročního hospodaření za rok 2017, (Závěrečný účet a
Roční závěrka)
Usnesení 25/2018
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku DSO Nová Lípa za rok
2017 a souhlasí s celoročním hospodařením DSO Nová Lípa za rok 2017, a to bez výhrad.
Hlasování pro 16 / proti 0 / zdržel 0
Usnesení 26/2018
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření za rok
2017 s výrokem bez výhrad a nedostatků.
Hlasování pro 16 / proti 0 / zdržel 0

5 - Setkání starostů v rámci projektu CSS
•

Probíhá plnění aktivit projektu (170/čtvrtletí-zejména pověřenec GDPR, VO, poradenství,
Plány sportu – ing.Houšková, Míša)

Představení povinnosti mít plány sportu od 1.7.2018. Dohodnuto zaslání připravených plánů sportu
jednotlivým starostům k upravení a schválení zastupitelstvem.
•
•
•
•

Průzkum spokojenosti – vyplnění dotazníků
Zpravodaj srpen – obsahem – info a strategiích
Tématické setkání Pacov – Krizová karta
Prodloužení projektu CSS- cca listopad/částečně

GDPR – vstupní analýza/pověřenec
•
•
•
•
•

zájem obcí o služby (analýza GDPR a výkon pověřence)
Zajištění v rámci CSS (2x0,2 úvazku nabídka SMO ČR)
návrh příspěvku na analýzu a pověřence viz. Schvalování mimořádných příspěvků a smlouvy a
stanovy…
Stručné info, indiv. schůzky v dubnu a květnu – metodiky MV, listy agend obcí, nahlášení
pověřence na ÚOOÚ, smlouvy s DSO
Celkem 18 obcí a jejich 7 p.o.

Pan Brožek se omluvil z dalšího průběhu shromáždění starostů a předal plnou moc pro hlasování K.
Šteflovi.

6 - Informace o probíhajícím projektu Prevence vzniku odpadu na území DSO Nová Lípa
•
•
•
•

Žádost o změnu – harmonogram (po VŘ, snížení celkové hodnosty – po VŘ)
Zamítnuto využití „rezervy“ - jen besedy, ne workshopy pro občany
Konec realizace 31.8.2018
ŽOP – splatnost fa, spolufinancování na účtě, podat žádost o platbu po schválení ŽOZ

•

Smlouvy o výpůjčce, finální tabulky rozmístění kompostérů, publicita na weby jednotlivých
obcí nebo prolink na www.dsonovalipa.cz

Usnesení 27/2018
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí žádost o změny k projektu: „Prevence vzniku
odpadu na území DSO Nová Lípa“, harmonogram a konečný rozpočet dle žádosti o změnu 6 154 000,Kč (85% dotace 5.230.900,- Kč, 15% spoluúčast 923.100,- Kč)
Hlasování pro 16 / proti 0 / zdržel 0

7 - Žádost o dar nečlenské obce (Těmice, Nový Rychnov, Batelov)
Představení formy vyúčtování příspěvku za zpracování žádosti a poradenství pro nečlenské obce. Byl
představen návrh darovací smlouvy.
Usnesení 28/2018
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje podání žádosti o dar nečlenským obcím DSO Nová
Lípa za projektovou přípravu ve výši 50 Kč/kompostér a pověřuje Alžbětu Kolářovou a Janu
Houškovou vypracováním návrhu darovací smlouvy a spolu s žádostí doručením zastupitelstvům obcí
Těmice, Nový Rychnov a Batelov.
Hlasování pro 16 / proti 0 / zdržel 0

8 - Schválení mim.člen.přísp.
Usnesení 29/2018
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje novou položku sazebníku úhrad – výkon pověřence a
analýza GDPR dle přílohy č.2
Hlas ování pro 16 / proti 0 / zdržel 0
6.rozpočtové
opatření

Datum

SU AU Para Pol

Org EUNASTROJ EUZDROJ Text

21.06.2018 231 10 0000 4121 0
21.06.2018 231 10 3636 5xxx 0

0
0

0

Mimořádný
příspěvek

0

Třída 5 - běžné
výdaje

CASTKA_P

CASTKA_V

474 520,00
474 520,00

474 520,00
474 520,00

Usnesení 30/2018
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje mimořádné příspěvky ve výši 474 520 Kč dle přílohy
č.3.
Hlasování pro 16 / proti 0 / zdržel 0

Usnesení 31/2018
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy č. 2 ve výši
474520Kč.
Hlasování pro 16 / proti 0 / zdržel 0

9 - Info o nových aktivitách (pasporty VO)
•
•

Licence DSO NL
Za příplatek vlastní editační přístup elektrikářům/zodpovědným pracovníkům. Pro práci s
pasporty (zaznamenávání).
• Pasport VO 15 ti obcí (Bělá, Bohdalín, Božejov, Častrov, Černovice, Hojovice, Horní Ves,
Moraveč, Nová Cerekev, Rodinov, Stojčín, Střítež, Ústrašín, Včelnička a Veselá)
Představení průběhu zpracování VO, řešení problémů s přístupem a překlopením dat do
geoportálu (Nová Cerekev).

10 - Info o probíhajícím projektu „Strategie“
•

Představeno zpracování 20 analytických částí strategií člen. obcí (ve fázi dokončování)

Doporučení starostům o předání kvalitních fotek, které by se daly použít do dokumentu. Na základě
zájmu z kulatého stolu Mikulov/Židlochovice v rámci rozšiřující analýzy bylo vybráno téma odpadové
hospodářství – Mgr.Hlavenka, ASHPA, který zpracoval 3 varianty návrhu optimalizace svozu odpadu
na území DSO Nová Lípa v rámci SOMPO a.s., viz bod 3.

11 - Info o dotačních titulech
•
•
•

hasičárny, DA, CAS (gener.ředitelství – na Kraj.HZS, do 30.6.2018)
(Žirovnice)
Příprava žádosti - výzva 104 OP ŽP srpen 2018 „komunální odpady“ – možnost společného
projektu (v závislosti na změnách SOMPO či samostatné řešení)
• nový projekt - Strategie II
Nový projekt - Strategie II
• Podána žádost 14.6.2018 „Strategické řízení a plánování II“, realizace prosinec 2019- listopad
2021
• Navazuje na Strategie I (KA Podrobné analýzy 3 obl., KA Akční plány 2021+)
• Řeší udržitelnost projektu CSS – 1,0 úvazek po dobu 1 roku od ukončení projektu (KA Analýza
GDPR)
• Zapojování veřejnosti do plánování - KA MA21(6 obcí)

• Celkově umožní fungování zaměstnanců DSO Nová Lípa na dotaci bez potřeby čerpat rezervu
• úvazky 0,8 + 0,8 + 0,6 hrazené z přímých výdajů, zbytek z nepřímých (projektové řízení)
• OP Z, dotace 95%, spoluúčast 5%
• (průměrně 13,5 tis./obec, ušetří na pověřenci, 1ntb./20 obcí, GIS)
J. Mazancová se omluvila z dalšího průběhu shromáždění. Nový počet hlasujících členů je 15.

Usnesení 32/2018
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje zapojení do projektu a podání žádosti do výzvy
03_17_080 OP Zaměstnanost na společný projekt „Strategické řízení a plánování obcím DSO Nová
Lípa II“ a pověřuje Alžbětu Kolářovou a Janu Houškovou k potřebným úkonům před vydáním
rozhodnutí.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdržel 0

12 - Informace z Rady Via rustica (nová výzva PRV, návrh členských příspěvků 2019, vyhlášení výzev
ZŠ, MŠ, soc.bydlení (CLLD – malý IROP)
- lesní cesty - vyhlášeno
- infrastruktura základních škol – zpoždění vyhlášení z původního harmogramu
- mateřské školky – zpoždění z vyhlášení dle původního harmonogramu
14 - Změna stanov
dodatek č.2
explicitně Pověřenec
odst. III Předmět činnosti,
samostatný bod 7. Výkon Pověřence pro ochranu os. údajů a související úkony,

Usnesení 33/2018
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje změnu stanov dodatkem č. 3, kterým se rozšiřuje
článek III, Předmět činnosti, o bod 7. Výkon Pověřence pro ochranu os. údajů a související úkony
GDPR, a pověřuje Alžbětu Kolářovou a Janu Houškovou souvisejícími úkony.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdržel 0

Financování dobrovol.svazků 2020+
•
•
•

Setkání realizátorů CSS – Milevsko – řeší financování prac.místa v době udržitelnosti, většinou
formou navýšení členských příspěvků
většinou 35-60Kč/obyv. (DSO NL – cca 6,6 Kč/obyv.)
apel na kraje – DSO=poradce obcí, dotace cca 300 tis.
– Rada Kraje Vysočina –P.Pacal, Hyský
– ev.zastupitelé Lukáš Vlček, J.Pařík, M.Houška
– Komise RRA, skupina Venkov – J. Houšková

Přítomní se shodli, že je potřeba využít možnosti při setkání zastupiteli a radními k představení
fungování dobrovolných svazků obcí a oslovit je k podpoře vypsání podpory na roky 2019+. Podpora
DSO z krajů je smysluplná stejně jako podpora MAS. Možnost vyjednávání na Kraji. Ing. Houšková
informovala o průběhu jednání z Krajem Vysočina. Návrh E. Zadražilové na pozvání někoho ze
zastupitelů Kraje Vysočina (shoda na p.Pacalovi.)

KOUS Vysočina – Malé granty 2018





grantový program pro NNO sídlících v Kraji Vysočina
výzva „Akce pro veřejnost“
výzva „Akce pro přírodu“
Výše podpory – 5.000,- za každou jednotlivou výzvu

Ing. Houšková poděkovala přítomným a ukončila shromáždění starostů a rozloučila se se slovy: „Kdo
chce něco podepsat, mám tužku“.

V Častrově dne 22.6.2018
Zapsala Michaela Šustrová
Ing.Jana Houšková

Ověřili:
Milan Bílek
Zdeněk Rajdlík
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