Zápis č. 3/2021 z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
18.08.2021
Čas zahájení:
10:00 hodin
Místo:
kancelář Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram (Kosty Pb, a.s.,
Žižkova 708, Příbram II, 261 01, přízemí, č. dveří 1.08)., případně on-line.
Přítomni:

Blanka Strnadová (obec Vranovice), Markéta Balková (Hvožďany),
Václav Chmelař (Dubno).

Omluven(a):

Ing. Jan Michálek (obec Dolní Hbity), Emil Tabaček (obec Suchodol).

Program jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram:
1) Prezence účastníků (viz. Prezenční listina)
Předsedající položila dotaz, zda má někdo z přítomných členů Rady k poslednímu zápisu
nějaké námitky či připomínky. Nikdo žádné neuplatnil, zápis je považován za schválený.
2) Schválení programu
Předsedající Blanka Strnadová navrhla schválení programu dle pozvánky na jednání Rady DSO
ORP Příbram. Rada schvaluje program jednání v navržených bodech.
1) Prezence účastníků
2) Schválení programu
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola plnění usnesení
5) Rozpočtové opatření
6) Různé
7) Závěr

Usnesení č. 01/03/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložený návrh programu.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
3) Schválení zapisovatele
Předsedající Blanka Strnadová navrhla Jaroslavu Vildovou jako zapisovatelku.
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Usnesení č. 02/03/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje zapisovatelku jednání Jaroslavu
Vildovou.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
4) Kontrola plnění usnesení
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci k minulým usnesením:
•

Usnesení č. 04/02/2021

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 1 /2021 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 05/02/2021

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje jednání Valné hromady na den
24.06.2021 od 16:00 hodin v obci Hudčice.
Valná hromada se uskutečnila
•

Usnesení č. 06/02/2021

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram přesouvá tento bod na VH DSO ORP Příbram,
která se bude konat 24.06.2021.
Pro připomenutí: V tomto bodě tajemník informoval o Paktu starostů a primátorů pro klima a
energetiku. Valná hromada odsouhlasila vstup svazku do paktu.
Svazek se doposud nepovedlo zapsat. Důvodem je zjištění, že zároveň musí vstup odsouhlasit
zastupitelstva obcí které do paktu prostřednictvím svazku přistoupí. Termíny zastupitelstev
budou až po prázninách, z tohoto důvodu dostanou členské obce informaci o této skutečnosti
s návrhem usnesení pro jednání zastupitelstva. Následně po obdržení těchto usnesení budeme
moci svazek zapsat.
Do diskuse se přihlásil Václav Chmelař, starosta obce Dubno a vyslovil obavy, že obce se na
svém území snížit emise CO2 do roku 2030 alespoň o 40 % a současně zvýšit svou odolnost
vůči negativním dopadům změny klimatu. Bc. Jiří Kužel, tajemník svazku, odpověděl, že
procenta budou za celé území svazku a zdůraznil, že bude stejně nutné snížení emisí CO2
vzhledem ke klimatu. Přítomní se dohodli, že e-mail bude rozeslán na jednotlivé členské obce.
• Usnesení č. 07/02/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace v bodě „Program
Cyklotrasy“
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Pro připomenutí: Nová výzva je plánována na září 2021 a dalo by se této výzvy využít na
realizaci cyklostezek, které mají členské obce ve svých rozvojových plánech. Otázka je, zda je
možné využít i nějakou část na koordinátora, manažera nebo toho kdo napíše a podá žádost.
Z výzvy to není patrné, pokud by byl zájem o zpracování svazkem, musela by si tyto činnosti
případná obec svazku zaplatit.
Na VH DSO ORP Příbram byla projednána možnost dotací na cyklotrasy. Zatím o možnost
využití dotace na realizaci cyklostezek projevila obec Dubno, s tím, že letos bude probíhat
příprava projektu tak, aby bylo možné zažádat do vyhlášené výzvy v roce 2022.
•

Usnesení č. 08/02/2021

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram vzala na vědomí informace v předneseném bodě
a doporučuje bod projednat na jednání příští Valné hromady DSO ORP Příbram.
Pro připomenutí: týkalo se oblasti odpadového hospodářství, bod byl přesunut na jednání VH
DSO ORP Příbram, které se uskutečnilo dne 24.06.2021. Valná hromada pověřila jednání
tajemníka se starostou města Příbram. Dne 17.08.2021 tajemník projednal otázku odpadového
hospodářství se starostou města Příbram, kdy došlo k dohodě na dalším postupu. Svazek doručí
starostovi města Příbram žádost o zpracování právního podkladu pro možnost společného
zajištění odpadového hospodářství města Příbram a DSO ORP Příbram.
Do diskuse se přihlásil Václav Chmelař, starosta obce Dubno, s dotazem, zda je pro obce tento
krok důležitý. Bc. Jiří Kužel, tajemník svazku, odpověděl, že členské obce mohou a nemusí
tento krok využít. Vidí ovšem výhodu, že v případě in-house výjimky nebudou muset obce
soutěžit poskytovatele služeb v oblasti odpadového hospodářství, pouze uzavřou smlouvu na
službu a budou ji moci využívat. Dále je zde i předpoklad zařazení využití koncového zařízení
ZEVO Mělník. Do diskuse se vložila Markéta Balková, starostka obce Hvožďany, která
připomněla, že od příštího roku skončí známkový prodej a soutěžení v této oblasti již
v současné době je nejisté. Bc. Jiří Kužel, tajemník svazku, ještě upřesnil, že vidí výhodu v tom,
že obce budou mít možnost čerpat služby Technických služeb města Příbram a dále uvedl, že
se stále jedná o legislativě, kde svazek by byl zařazen také jako původce odpadu. Dále se pan
Václav Chmelař, starosta obce Dubno, dotázal, jak to vypadá s překládací stanicí. Bc. Jiří
Kužel, tajemník svazku, uvedl, že stále trvá, že dotace na překládací stanice budou poskytnuty
pouze subjektům ve veřejné správě ne v soukromém sektoru. V případě, že překládací stanici
bude vlastnit soukromý subjekt, je zde předpoklad, že se cena na výstavbu překládací stanice
promítne i v koncové ceně pro občany. Přítomní souhlasili se zasláním dopisu starostovi města
Příbram s žádostí o zabezpečení právních úkonů, aby členské obce mohly využít in-house
výjimku.
Usnesení č. 03/03/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené v bodě
kontrola plnění usnesení.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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5) Rozpočtové opatření č. 3 /2021
V tomto bodě předsedající Blanka Strnadová informovala přítomné o nutnosti přesunu
finančních prostředků v navržených oblastech (energie, plyn). Rozpočtové opatření č. 3/2021
je nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 04/03/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 3 /2021 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
6) Různé
a) Vzdělávání ESO
Svaz měst a obcí České republiky v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní
předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159, pořádá dvoudenní vzdělávací seminář „Finanční
řízení obcí“. Pod dohodě se seminář uskuteční ve spolupráci s naším svazkem v termínu 25.11.
– 26.11.2021, prostory typujeme a následně budeme rozesílat pozvánku.
Do diskuse se přihlásila Markéta Balková, která zkusí zajistit pořádání semináře v hotelu
Equitana Hotel Resort v Martinicích. O výsledku bude informovat zaměstnance svazku.
Usnesení č. 05/03/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace o pořádání semináře
v termínu 25.11. – 26.11.2021
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
b) Setkání se starostkami/starosty DSO Chomutovsko, DSO CHOPOS a DSO ORP
Příbram
V tomto bodě tajemník informoval přítomné o setkání se starostkami/starosty DSO
Chomutovsko, DSO CHOPOS a DSO ORP Příbram v restauraci na hradě Český Šternberk
v termínu 13.10. -14.10.2021. Setkání pořádá DSO Chomutovsko, se kterými jsme se setkali v
rámci projektu Vzdělávání a sdílení dobré praxe DSO ORP Příbram – region Chomutovsko,
následně i u nás v Příbrami.
Z důvodu financí se nemůžeme organizovaně tohoto setkání účastnit, ale počítá se s našim
zastoupením alespoň při besedě se starosty obou DSO na hradě Český Šternberk od 15:30 hod.
dle programu, který je předložen.
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V případě, že by někdo ze starostů měl zájem se setkání zúčastnit, je možné se domluvit
s tajemníkem svazku na společné cestě. Zaměstnanci svazku se besedy se starosty na Českém
Šternberku budou účastnit.
Usnesení č. 06/03/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informaci v bodě Setkání se
starostkami/starosty DSO Chomutovsko, DSO CHOPOS a DSO ORP Příbram.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
c) Financování
V tomto bodě předsedkyně Blanka Strnadová přednesla informaci k finančním prostředkům
svazku. Jelikož se nepodařilo zajistit další finance z jiných zdrojů a rozpočet svazku se
pohybuje v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2021, není za těchto podmínek možné
dokončit financování provozu do konce roku. Rozpočet počítal s dofinancováním z jiných
zdrojů a nyní je třeba takové zdroje navrhnout.
Bc. Jiří Kužel, tajemník svazku v tomto bodě informoval, že projednal možnost posunutí
termínu splatnosti Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 4190000359/20/LCD s Českou
spořitelnou, a.s. Přítomní s posunutím termínu souhlasili a pověřili předsedkyni Blanku
Strnadovou k podpisu.
Usnesení č. 07/03/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí s prodloužením termínu splatnosti
smlouvy o kontokorentním úvěru č. 4190000359/20/LCD s Českou spořitelnou, a.s. a pověřuje
předsedkyni svazku Blanku Strnadovou k podpisu Dodatku o prodloužení termínu splatnosti
smlouvy o kontokorentním úvěru č. 4190000359/20/LCD s Českou spořitelnou, a.s.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
7) Závěr
Jednání ukončeno v 11 hodin,30 minut.
Zapsala Jaroslava Vildová, dne 18.08.2021

Blanka Strnadová v. r.
předsedkyně

Markéta Balková v. r.
2. místopředsedkyně

Příloha:
1x Rozpočtové opatření č. 3/2021
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