Zápis č.1/2020 z jednání Valné hromady Dobrovolného
svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

25. května 2020
16:00 hodin
budova Obecního úřadu Dubenec (Dubenec 48)

Přítomni:

členové dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu

Omluveni:

Růžena Králová (Bohostice), Václav Chmelař (Dubno), Mgr. Jan
Konvalinka (Příbram), Jiří Sláma (Vrančice), David Lukšan (Háje), Petr
Hlinka (Kotenčice), Ing. Pavel Nekl (Milín)

Hosté:

Bronislava Bolcková (Svaz měst a obcí ČR)

Počet přítomných členů: 18
Program jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.
1) Prezence účastníků (viz. Prezenční listina)
Předsedající konstatovala, že Valná hromada DSO ORP Příbram je usnášeníschopná.
Předsedající dále položila dotaz, zda má někdo z přítomných členů Valné hromady k
poslednímu zápisu námitky či připomínky. Nikdo žádné neuplatnil, zápis je považován za
schválený.
2) Schválení programu
Předsedající Blanka Strnadová navrhla doplnění programu o bod Volba člena rady svazku.
Tento bod zařadit na program jednání jako bod č. 5) a vyzvala přítomné k hlasování o takto
navrženém programu jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.
1) Prezence účastníků
2) Schválení programu
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola plnění přijatých usnesení z jednání poslední VH
5) Volba člena Rady svazku
6) Projednání Návrhu závěrečného účtu za rok 2019 a schválení účetní závěrky
7) Prodloužení projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce –
Centra společných služeb
8) Informace ke spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko
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9) Rozpočtové opatření
10) Na vědomí
11) Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných
služeb“.
12) Různé
13) Závěr

Usnesení č. 01/01/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložený návrh
programu.
Hlasování: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
3) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedající Blanka Strnadová navrhla paní Jaroslavu Vildovou jako zapisovatelku.
Předsedající Blanka Strnadová navrhla jako ověřovatele zápisu Mgr. Evu Drmlovou (Lhota u
Příbramě) a Josefa Karase (Obecnice).
K návrhu nebyly žádné námitky.
Usnesení č. 02/01/2020
a) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje zapisovatelku
jednání paní Jaroslavu Vildovou.
b) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje ověřovatele zápisu
Mgr. Evu Drmlovou (Lhota u Příbramě) a Josefa Karase (Obecnice).

Hlasování: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.

4) Kontrola plnění usnesení z jednání poslední Valné hromady konané 28. listopadu 2019
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi svazku. Tajemník
svazku Bc. Jiří Kužel následně přednesl informace týkající se:
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• Usnesení č. 05/02/2019
Valná hromada projednala a schválila Střednědobý výhled rozpočtu DSO ORP Příbram 2020–
2023 předložený radou svazku dne 31.10.2019
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 06/02/2019

Valná hromada projednala návrh rozpočtu na rok 2020 ze dne 31.10.2020.
Celkové daňové, nedaňové a kapitálové příjmy v návrhu rozpočtu činí 727 160,- Kč, celkové
výdaje činí 1 113 300,- Kč. Valná hromada schvaluje schodkový rozpočet, a to na závazné
ukazatele – paragrafy rozpočtové skladby dle přílohy tohoto zápisu č. 2 a vyrovnaný rozpočet
hospodářské činnosti ve výši 60 000,- Kč. Schodkový rozpočet bude kryt přebytkem z
minulých let.
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 07/02/2019

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2019
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 08/02/2019

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené
v bodě Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného
projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra
společných služeb.
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 09/02/2019

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje podání žádosti o dotaci do
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech do výzvy „Rozvoj základní a
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D721) s tím, že obce budou obeslány
k variantnímu řešení projektu.
Byl malý zájem, do programu se přihlásily pouze čtyři obce, tak žádost o dotaci nebyla podána.
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•

Usnesení č. 10/02/2019

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí podání žádosti o
finanční příspěvek MěÚ Příbram z dotačního programu „Zahraniční vztahy a meziobecní
spolupráce“ na projekt Mikroregion CHOPOS – Sdílení dobré praxe a propagace regionu Příbram.
Žádost byla nejprve radou města doporučena k podpoře, na jednání zastupitelstva byla
usnesením č. 349/2020/ZM z důvodu úsporných opatření města Příbram v důsledku pandemie
zamítnutá. Bude vyhlášen nový dotační program od 1.7.2020, tzv. „Individuální dotace“, kdy
bude tento projekt do tohoto programu opětovně podán s předpokládaným termínem realizace
září 2020.
•

Usnesení č. 11/02/2019

1. Valná hromada stanovuje počet členů inventarizační komise pro rok 2019 na tři členy.
2. Valná hromada jmenuje za členy inventarizační komise pro rok 2019 paní Jaroslavu
Vildovou, paní Bc. Jitku Balounovou a pana Bc. Jiřího Kužela
Komise provedla v tomto složení inventarizaci. Zápis o výsledku inventarizace v účetní
jednotce Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram k 31.12.2019, je součástí účetní závěrky za rok
2019.
•

Usnesení č. 12/02/2019

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje místo další putovní Valné
hromady v obci Dubenec.
Valná hromada se dnes koná v obci Dubenec.
Usnesení č. 03/01/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené
v bodě kontrola plnění usnesení.
Hlasování: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
5) Volba člena Rady svazku
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a informovala o rezignaci paní Ing. Zuzany
Šourkové na starostku obce Sedlice. Tato rezignace byla předem avizovaná a informaci obdrželi
představitelé obcí spolu se zápisem z minulé rady svazku spolu s výzvou o zaslání nominace
na doplnění člena rady. Doposud nebyl obdržen žádný návrh nominace od členských obcí.
Z tohoto důvodu proběhlo oslovení paní starostky Evy Hřebejkové, obec Pečice a pana starosty
Ing. Jana Michálka, obec Dolní Hbity. Pan starosta Ing. Jan Michálek projevil zájem se volby
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účastnit a případně se po zvolení Valnou hromadou ujmout práce člena Rady svazku. Rada
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram projednala tento návrh a předkládá nominaci Ing. Jana
Michálka Valné hromadě.
K bodu proběhla diskuse přítomných.

Usnesení č. 04/01/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram volí pana starostu Ing. Jana Michálka,
obec Dolní Hbity, členem rady svazku.
Hlasování: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
16:30 na jednání VH se dostavil Ing. Jan Michálek (Dolní Hbity).
6) Projednání Návrhu závěrečného účtu za rok 2019 a schválení účetní závěrky

Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a v úvodu projednávaného bodu vznesla dotaz, zda
všechny členské obce doloží patnácti denní lhůtu pro vyvěšení Závěrečného účtu na úřední
desce své obce. Po konstatování, že byla u všech partnerů splněna podmínka vyvěšení po dobu
minimálně patnácti dní do schválení Valnou hromadou bylo pokračováno v projednání bodu.
a) Projednání Závěrečného účtu za rok 2019
Valná hromada projednala a schválila Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram,
který byl zpracován na základě hospodaření svazku v roce 2019. Součástí závěrečného účtu je
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok
2019 provedená Krajským úřadem Středočeského kraje č.j. 002714/2020/KUSK, a to
s vyjádřením, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Usnesení č. 05/01/2020
Valná hromada schválila Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, bez
výhrad, jehož nedílnou součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného
svazku obcí ORP Příbram za rok 2019, provedená Krajským úřadem Středočeského kraje č.j.
002714/2020/KUSK, a to s vyjádřením, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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b) Projednání účetní závěrky
Valná hromada svazku projednala a schvaluje účetní závěrku Dobrovolného svazku ORP
Příbram, IČ: 04513151, k 31.12.2019 bez připomínek na základě předložených podkladů a
nevznáší další požadavky.
Valná hromada svazku projednala a schvaluje převést zisk z hlavní činnosti ve výši 388 460,94
Kč na účet 432 – Nerozdělený zisk z předchozích let.
Valná hromada svazku projednala a souhlasí se Zápisem o výsledku inventarizace v účetní
jednotce Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram k 31.12.2019. Skutečné stavy podle
inventarizace odpovídají účetním stavům, inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Dále předsedající informovala o povinnosti na jednání vytvořit Protokol o schválení účetní
závěrky: do protokolu vepsat datum rozhodování – datum jednání, jména zúčastněných jednání
za každou obec a tohoto zástupce podpis. Pokud by byl proti nebo se zdržel, musí být uveden
čitelný důvod – proč. Protokol se pak vkládá do výkazů pro kraj přes program Výkazy – CSUIS.
Následně byla podána informace, že neprodleně po schválení závěrečného účtu valnou
hromadou svazku, starostové členských obcí předkládají svým zastupitelstvům závěrečný účet
svazku obcí, které ho mohou vzít pouze na vědomí.
Usnesení č. 06/01/2020
Výrok o schválení účetní závěrky:
Valná hromada schvaluje účetní závěrku Dobrovolného svazku ORP Příbram, IČ: 04513151,
k 31.12.2019 bez připomínek a nevznáší další požadavky.
Valná hromada svazku schvaluje převést zisk z hlavní činnosti ve výši 388 460,94 Kč na účet
432 – Nerozdělený zisk z předchozích let.
Hlasování: PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.

7) Prodloužení projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce – Centra společných služeb

Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi, který podal informace
k prodloužení projektu Center společných služeb.
Projekt CSS v území je prodloužen do 31. 12. 2020.
• V území bude financován pracovní úvazek do kumulované výše 1,0 úvazku
• Prodloužení projektu je rozděleno na dvě témata. Obě dvě jsou povinná.
a) Ověření aktuálních koncepčních záměrů v oblasti meziobecní spolupráce a veřejnoprávní
smlouvy.
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b) Sociální potřeby obyvatel DSO.
Aktivity zůstávají – min. 20 aktivit měsíčně, tzn. 60 kvartálně, a 50 % odborných aktivit. Bude
vyhodnocováno měsíčně.
Z důvodu nouzového stavu je situace taková, že dodatek č.5 smlouvy byl uzavřen s účinností
od 23.3.2020.
Úvazek jsme uzavřeli jako 1,0 úvazku na paní Jaroslavu Vildovou.
V současnosti probíhají činnosti dle aktualizované metodiky, bez tematického setkání, které se
nemohlo uskutečnit. Celková výše poskytnutého příspěvku ve výši 421.500, - Kč, je možná
čerpat do 31.12.2020.
K bodu proběhla diskuse.
Usnesení č. 07/01/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace o dodatku
č. 5, týkající se 2. prodloužení Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ ze dne 20. 6. 2016
Hlasování: PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
8) Informace ke spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko
V tomto bodě tajemník seznámil přítomné s informacemi, které se týkaly Valné hromady DSO
ORP Příbram konané dne 28.11.2019 a prezentace Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko a
zároveň nabídky partnerství či možného vstupu DSO ORP Příbram do turistické oblasti
prezentované paní magistrou Lucií Kaiserovou vedoucí oddělení cestovního ruchu, se kterou
došlo k opětovnému jednání o této problematice. V současné době jsou podporovány z
programu MMR aktivity v oblasti cestovního ruchu, právě v oblastech destinačního
managementu. Dotační podporu můžou čerpat obce, které jsou v této turistické oblasti. Rada
tuto možnost opětovně projednala a schválila zařazení do programu jednání Valné hromady.
V současné době nic nebrání obcím ani DSO ORP Příbram stát se partnerem Turistické oblasti Brdy
a Podbrdsko.
Pro vstup by musela hlasovat zastupitelstva jednotlivých obcí, jelikož na základě pravidel pro
destinační management, obce poskytují svá území k rozvoji cestovního ruchu zároveň i DMO TO
Brdy a Podbrdsko, z. s.
Nejdříve je nutné ale projednat partnerství valnou hromadou svazku, následně by musely obce tuto
záležitost projednat, a ty které mají zájem, tak souhlasit se vstupem a poskytnutím katastrálního
území obce pro účely smlouvy o partnerství s Turistickou oblastí Brdy a Podbrdsko, z.s.
K bodu se dotázal Josef Karas, starosta obce Obecnice, zda svazek by v případě schválení byl pouze
jako partner. Partnerství s TO Brdy a Podbrdsko vidí jako možnost pro obce, aby bylo možno zajistit
alespoň parkování v obcích a toaletní zařízení pro návštěvníky Brd, ale myslí si, že by si uvedenou
problematiku měly řešit jednotlivé obce samostatně. V současné době o víkendu parkuje v obci cca
100 aut. Dále reagoval Antonín Kropáč, starosta obce Láz a uvedl, že činnost svazku spíše vidí
v otázce odpadového hospodářství a problematiku cestovního ruchu a partnerství TO Brdy a
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Podbrdsko by si každá obec měla řešit samostatně. Do diskuse se přihlásil Ing. Jan Michálek,
starosta obce Dolní Hbity, s tím, že plně souhlasí s panem Karasem a panem Kropáčem, že svazek
by v této činnosti neměl pokračovat a měl by řešit jinou problematiku.

Usnesení č. 08/01/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram nesouhlasí s partnerstvím ani vstupem
DSO ORP Příbram do Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z. s. a doporučuje řešit tuto
problematiku každé obci samostatně.
Hlasování: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
Usnesení bylo schváleno.
9) Rozpočtové opatření
Předsedající Blanka Strnadová přednesla důvod předložení rozpočtového opatření č. 2/2020.
Důvodem rozpočtového opatření je nutnost navýšení finančních prostředků v příjmové i
výdajové části rozpočtu na základě dodatku č. 5 týkající se 2. prodloužení Smlouvy o vzájemné
spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“
K bodu proběhla diskuse a nikdo z přítomných nebyl proti.
Usnesení č. 09/01/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2020 dle přílohy tohoto zápisu.
Hlasování: PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
10) Na vědomí
•

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Předsedající Blanka Strnadová informovala přítomné o rozpočtovém opatření č. 1/2020
schváleného na jednání rady svazku dne 12.03.2020. Důvodem rozpočtového opatření byla
nutnost přesunu finančních prostředků v příjmové i výdajové části rozpočtu. Rozpočtové
opatření č. 1/2020 obdrželi přítomní společně se zápisem z Rady DSO ORP Příbram.
K bodu neproběhla žádná diskuse.
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11) Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného
projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce –
Centra společných služeb“.
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi svazku. Tajemník
svazku Bc. Jiří Kužel přednesl informace týkající se:
a) zpráva o činnosti CSS
V tomto bodě tajemník stručně seznámil přítomné se zpracovanou zprávou o činnosti CSS.
Zpráva je zpracována za období od 8. setkání starostů v rámci projektu Centra společných
služeb, které se uskutečnilo 28.11.2019, do dnešního dne, tedy 25.5.2020.
Zpráva o činnosti CSS za uvedené období bude přílohou č. 4 zápisu z jednání, který se tvoří
odděleně od zápisu z jednání Valné hromady svazku.
b) ověření spokojenosti s poskytovanými službami CSS
Přítomní zástupci členských obcí Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram obdrželi dotazník k
následnému ohodnocení činnosti CSS.
Otázky v dotazníku se týkají spokojenosti s rozsahem a kvalitou nabízených služeb CSS DSO
ORP Příbram.
Dotazníky byly rozdány všem přítomným zástupcům členských obcí s žádostí o odevzdání po
ukončení dnešního jednání.
Usnesení č. 10/01/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené
v bodě Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného
projektu, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra
společných služeb.
Hlasování: PRO 19, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
12) Různé
A) Problematika řešení odpadového hospodářství
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a informovala přítomné o tom, že Rada
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram projednala tuto problematiku a doporučuje otevřít
opětovně toto téma Valné hromadě svazku.
Předala slovo tajemníkovi svazku, který přednesl informace k problematice společného řešení
odpadové otázky, které se týkaly možností spolupráce obcí prostřednictvím DSO.
Zmínil změny v připravovaném zákoně o odpadech, který byl schválen vládou ČR a půjde do
projednání parlamentu ČR.

Příbram, Zámeček – Ernestinum
Tyršova 106, 261 01 Příbram
Česká republika

Tel.: 318 402 303
e-mail: svazek@dsopribram.cz
http://www.dsopribram.cz

IČ: 04513151, DIČ CZ04513151
bank. spojení: Česká spořitelna
č. ú. 000000-4190000359/0800

Dále informoval, že některé změny obsahují možnost obce plnit své povinnosti prostřednictvím
dobrovolného svazku obcí podle zákona o obcích nebo prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
uzavřené s jinou obcí. K tomuto je možno využít in-house výjimky ze zákona o veřejných
zakázkách, která umožňuje realizaci odpadového hospodářství některou ze zmíněných
možností.
Dále upozornil na povinnost obcí obsaženou v tomto zákoně, a to zajistit oddělené
soustřeďování recyklovatelné složky komunálního odpadu tak, aby v roce 2025 činily
minimálně 60 %, v roce 2030–65 %, v roce 2035–70 % z celkového množství komunálního
odpadu, kterého je obec v kalendářním roce původcem.
Návrh tohoto zákona počítá se sankcemi v případě nedodržení stanovených limitů.
Následně předsedající Blanka Strnadová vyzvala přítomné k vyjádření se k uvedené
problematice.
Do diskuse se přihlásila Markéta Balková, starostka obce Hvožďany a zmínila, že problém je
komodita papír, za její odvoz se platí a v obcích je v současné době velký nárůst tříděného
papíru. Dále doplnila, že se u občanů v obci o 30 % se zvýšilo používání plastů. Slova se ujala
předsedkyně svazku Blanka Strnadová a uvedla, že nově jsou zavedeny recyklační poplatky,
které hradí obec a nezahrnuje recyklační poplatek do poplatků za odpad pro občany. Do diskuse
se dále připojil Zdeněk Vrátný, starosta obce Drásov a uvedl, že když půjdeme společnou cestou
a bude nás více, kolik svozových společností bude schopno, tak velké území zajistit? Nevidí ve
společném odpadovém hospodářství cestu. Ing. Zdeněk Černohorský, starosta obce Drahlín
zmínil, že na obcích se třídí méně než ve městech. Reagoval tajemník svazku Bc. Jiří Kužel
s tím, že by zde byla i možná varianta, že by si svazek zajišťoval svoz odpadu sám. Je tu však
otázka přejezdu přes celé území DSO ORP Příbram. Dále uvedl, že by bylo v současné době
vhodné, aby se k situaci vyjádřili představitelé obcí jednotlivě s požadavky, a jaké řešení vidí
jako nejefektivnější.
Do diskuse se přihlásil Antonín Kropáč, starosta obce Láz s návrhem, že by oslovil nečlenské
obce, které jsou v okolí členských obcí svazku, třeba by zde byla cesta efektivního svozu.
Reagoval Ing. Jan Michálek, starosta obce Dolní Hbity, že svazek může obcím pomoci ve dvou
rovinách. První je taková metodická pomoc, jednalo by se o zavedení motivačního systému pro
občany tak, aby se více zapojili do třídění odpadu. Druhá rovina je návrh, zda by si svazek mohl
pořídit 2 nebo 3 svozové vozy a svážet odpad sám. Antonín Kropáč, starosta obce Láz, se
dotázal, zda na území ČR nejsou již svazky, které odpadové hospodářství takto řeší. Tajemník
svazku Bc. Jiří Kužel odpověděl, že na Moravě existují již svazky, které zajišťují svoz odpadu
pro své obce, kdy svazky i sami odpad prodávají, dále zpracovávají a mají svoji skládku. Dále
se dotázal pan Antonín Kropáč, starosta obce Láz, zda by SMO ČR nemohlo pomoci s
naměřováním správného a efektivního zajištění odpadového hospodářství na území DSO ORP
Příbram. Reagoval tajemník Bc. Jiří Kužel a zmínil, že koncové zpracování má DSO ORP
Příbram předběžně zajištěno u ČEZ – ZEVO Mělník. Určitě by bylo dobré, kdyby překládací
stanice byla svazku, bohužel není. V současné době potřebujeme pro zpracování návrhu
efektivního odpadového hospodářství vědět, zda máte zájem začít řešit otázku odpadového
hospodářství a co pro Vaši obec by bylo přínosem. V průběhu června a července budeme
objíždět členské obce, kdy bychom rádi zaznamenali názor jednotlivých představitelů obcí
k této problematice a vyhodnocení těchto jednání představíme na další VH DSO ORP Příbram.
17:30 – z jednání VH odešel starosta obce Lešetice.

Příbram, Zámeček – Ernestinum
Tyršova 106, 261 01 Příbram
Česká republika

Tel.: 318 402 303
e-mail: svazek@dsopribram.cz
http://www.dsopribram.cz

IČ: 04513151, DIČ CZ04513151
bank. spojení: Česká spořitelna
č. ú. 000000-4190000359/0800

Usnesení č. 11/01/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bude pokračovat v řešení odpadového
hospodářství na základě jednotlivých požadavků představitelů obcí DSO ORP Příbram.
Hlasování: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
B) Společná Výzva Vládě ČR a Parlamentu ČR
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a podala informaci o výzvě svazků, kterou obdržel
náš svazek, přidat se ke společné výzvě Výzvě Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), Sdružení
místních samospráv ČR (SMS ČR), Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) a Národní sítě
Místních akčních skupin (NS MAS) za podpory hejtmanů Pardubického kraje a Libereckého
kraje ze dne 12.5.2020, Vládě ČR a Parlamentu ČR. Dále předložila výzvu s názvem
,,Zachraňme společně investice v obcích, městech a regionech“. Rada Dobrovolného svazku
obcí ORP Příbram, doporučuje Valné hromadě projednat tuto situaci a následující vývoj.
Případné další kroky činit až na základě dalšího vývoje.
Předsedkyně svazku Blanka Strnadová předala slovo Markétě Balkové, starostce obce
Hvožďany, která uvedla, že pokud úprava zákona bude schválena, musí najít stát jiné
kompenzace pro obce. Doporučila starostům sledovat kalkulačky RUD, kde jsou přesně
zobrazeny finanční prostředky pro obce. Pokud by měla přijít kompenzace pro obce ve výši
1.000,- Kč/občana, vychází rozpočet cca stejně. Pro obce, které již v průběhu roku mají
smluvně uzavřené projekty a investují, bude tento krok velice problematický z důvodu financí.
Pokud představitelé obcí do této doby investovali, bylo to především díky dotačním titulům.
Pokud bude schválen kompenzační bonus, s tím, že se na něm budou obce podílet, obce
nebudou mít finanční prostředky, aby investovaly do projektů. Finanční dopady budou
z pohledu obcí velké. Reagoval tajemník svazku Bc. Jiří Kužel, že Výzva je k dnešnímu dni
připravená, ale dnes se kompenzační bonus projednává, takže v současné době je zaslání výzvy
bezpředmětné. Markéta Balková doplnila, že minulý týden zaslala upozorňující dopis 78
poslancům Hnutí ANO, z toho se ozval pouze 1 poslanec, že se touto problematikou bude
zbývat. Do diskuse se vložil Antonín Kropáč, starosta obce Láz a zmínil, že dnes jednal
s Advokátní kanceláři a pokud návrh bude schválen, hodlá podat trestní oznámení k Ústavnímu
soudu.
Usnesení č. 12/01/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace o Společné
Výzvě Vládě ČR a Parlamentu ČR a další informace ke kompenzačnímu bonusu, týkajícího se
obcí, včetně možného negativního vývoje rozpočtů obcí.
C) Místo konání příští valné hromady
V tomto bodě přítomní projednali místo uskutečnění další putovní Valné hromady
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Přítomní zástupci obce navrhli obec Chraštice.
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Usnesení č. 13/01/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje místo další putovní Valné
hromady v obci Chraštice.
Hlasování: PRO 18, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
13) Závěr

Jednání ukončeno v 18 hodin, 05minut.
Zapsala: Jaroslava Vildová, dne 27.05.2020
Předsedající DSO ORP Příbram Blanka Strnadová, předsedkyně v. r.

Ověřovatel zápisu Josef Karas, starosta obce Obecnice v. r .

Ověřovatelka zápisu Mgr. Eva Drmlová, starostka obce Lhota u Příbramě v. r.
Přílohy:
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Zpráva o činnosti CSS
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