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

23.01.2020
14:00 hodin
kancelář DSO ORP Příbram

Přítomni:

Ing. Zuzana Šourková (obec Sedlice), Emil Tabaček (obec Suchodol),
Václav Chmelař (obec Dubno),

Omluven(a):

Markéta Balková (obec Hvožďany), Blanka Strnadová (obec Vranovice)

Program jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram:
1) Prezence účastníků (viz. Prezenční listina)
Předsedající položil 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 Emil Tabaček navrhl schválení programu dle pozvánky na jednání Rady svazku.
1) Prezence účastníků
2) Schválení programu
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola plnění usnesení
5) Rozpočtové opatření
6) Různé
7) Závěr

Usnesení č. 01/01/2020
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 Emil Tabaček navrhl Jaroslavu Vildovou jako zapisovatelku.
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Usnesení č. 02/01/2020
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 Emil Tabaček zahájil bod a předal slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi, který
podal informaci k minulým usnesením:
•

Usnesení č. 04/05/2019

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 4 /2019 dle
přílohy, která byla součástí zápisu.
•

Usnesení č. 05/05/2019

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložit Valné hromadě návrh
Střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram 2020–2023 dle přílohy, která je součástí
tohoto zápisu. Tajemníka pověřuje zaslat tento návrh členským obcím s upozorněním na
nutnost a povinnost uveřejnění na úředních deskách, až do doby projednání na Valné hromadě
svazku.
Návrh předložen a schválen VH dne 28.11.2019.
•

Usnesení č. 06/05/2019

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložit Valné hromadě Návrh
rozpočtu DSO ORP Příbram 2020, jako vyrovnaný, dle přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Tajemníka pověřuje zaslat tento návrh členským obcím s upozorněním na nutnost a povinnost
uveřejnění na úředních deskách, až do doby projednání na Valné hromadě svazku.
Návrh předložen a schválen VH dne 28.11.2019.
Usnesení č. 03/01/2020
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. 6/2019
Předsedající Emil Tabaček přednesl důvod předložení rozpočtového opatření č. 6/2019, které
je přílohou tohoto zápisu. Důvodem rozpočtového opatření byla nutnost přesunu finančních
prostředků, v příjmové i výdajové části rozpočtu. K bodu proběhla diskuse a nikdo
z přítomných nebyl proti.
Usnesení č. 04/01/2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 6 /2019 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
6) Různé
A) Problematika řešení odpadového hospodářství
V tomto bodě tajemník 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. 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 inhouse 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 2035–75 % z celkového množství komunálního
odpadu, kterého je obec v kalendářním roce původcem. Návrh tohoto zákona počítá se
sankcemi v případě nedodržení stanovených limitů. Slova se ujal Emil Tabaček, který zmínil,
že tento problém se moc malých obcí netýká. Ukončení skládkování se hlavně dotkne větších
měst, vzhledem k množství odpadu. Je hlavně důležité vážní zařízení zajištěné svozovou
společností. Do diskuse se vložila starostka obce Sedlice Ing. Zuzana Šourková a informovala,
že od nového roku se zvedají ceny za odvoz tříděného odpadu. Emila Tabaček reagoval, že je
potřeba tuto otázku začít řešit. Tajemník Bc. Jiří Kužel s tím souhlasí, ale je třeba se domluvit,
jakým způsobem, zda přes svazek nebo přes svozovou společnost. Na toto reagoval Václav
Chmelař, starosta obce Dubno s tím, že se plýtvá časem. Ukončení skládkování je opět
prodlouženo. My jsme v situaci bez konkrétnějšího řešení. Myslí si, že teď je ještě brzo. Ing.
Zuzana Šourková reagovala, že jí by nejvíce vyhovovalo, kdyby svazek uskutečnil výběrové
řízení na svozovou společnost s podmínkou vážního zařízení. Je třeba tuto otázku otevřít na
valné hromadě a dát prostor k vyjádření všem starostům obcí. Emil Tabaček ještě doplnil, že
pro větší území by mohla jezdit i svozová společnost z jiného území a svazek by mohl mít lepší
cenu.
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Usnesení č. 05/01/2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené v bodě a
doporučuje otevří problematiku řešení odpadového hospodářství na příští valné hromadě
svazku.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
B) Začlenění území do DMO TO Brdy a Podbrdsko, z.s.
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.
Po jednání došlo ke korespondenci k problematice a zjišťování skutečného stavu příslušnosti
některých členských obcí k DMO Toulava, o.p.s.
Po jednání došlo k ujednocení si informací, které již stanovují, že žádná členská obec svazku
již není součástí DMO Toulava, o.p.s. Ukončení došlo společně s koncem udržitelnosti projektu
meziobecní spolupráce MAS, Místní akční skupinou Sedlčansko.
V současné době nic nebrání 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.
Dále tajemník nastínil možnou formulaci usnesení zastupitelstev, která je nutná pro zápis do
DMO TO Brdy a Podbrdsko, z.s..
Formulace pro zastupitele by mohla znít:
Zastupitelstvo obce:
I. Souhlasí:
a)
se vstupem obce xy jako partner do spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.
b)
s podpisem partnerské smlouvy s Turistickou oblastí Brdy a Podbrdsko, z.s.
II.
Schvaluje:
poskytnutí katastrálního území obce xy pro účely smlouvy o partnerství s Turistickou oblastí
Brdy a Podbrdsko, z.s.
III.
Pověřuje:
starostu obce xy podpisem partnerské smlouvy dle přílohy k Tisku s Turistickou oblastí Brdy
a Podbrdsko, z.s.
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Slova se ujal Emil Tabaček s otázkou, jaké výhody by partnerství s Turistickou oblastí Brdy a
Podbrdsko, z.s. obcím přineslo. Tajemník Bc. Jiří Kužel odpověděl, že vzhledem k dříve
představovanému zákonu o cestovním ruchu, který nebyl schválen, byly zakládány destinace
cestovního ruchu, které byly tímto zákonem dotačně podporovány. 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. Václav Chmelař reagoval, že v tom vidí důvod k tomu, aby se svazek stal partnerem
Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z.s.
Usnesení č. 06/01/2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené v bodě a
a doporučuje předložit k projednání partnerství DSO ORP Příbram s TO Brdy a Podbrdsko z.s.
na příští valné hromadě.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
8) Závěr
Jednání ukončeno v 15 hodin, 30 minut.
Zapsala Jaroslava Vildová, dne 27.01.2020

Emil Tabaček v. r.
1. místopředseda

Ing. Zuzana Šourková v. r.
člen rady

Příloha
1x rozpočtové opatření č. 6/2019
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