Zápis č. 3/2020 z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

25.05.2020
15:00 hodin
Obecní úřad Dubenec (Dubenec 48).

Přítomni:

Blanka Strnadová (obec Vranovice), Markéta Balková (obec Hvožďany),
Emil Tabaček (obec Suchodol), Ing. Zuzana Šourková (obec Sedlice)

Omluven(a):

Václav Chmelař (Dubno)

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 vypuštění bodu 5. Rozpočtové opatření z programu
jednání dle zaslané pozvánky na jednání Rady svazku. Bod 5. Bude bodem jednání dnešní Valné
hromady. Rada schvaluje upravený program jednání v navržených bodech s vypuštěním bodu
rozpočtové opatření.

1) Prezence účastníků
2) Schválení programu
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola plnění usnesení
5) Informace k prodloužení projektu
6) Různé
7) Závěr

Usnesení č. 01/03/2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložený návrh programu.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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3) Schválení zapisovatele
Předsedající Blanka Strnadová navrhla Jaroslavu Vildovou jako zapisovatelku.
Usnesení č. 02/03/2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje zapisovatelku jednání Jaroslavu
Vildovou.
Hlasování: PRO 4 , 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. 04/02/2020

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 1 /2020 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
•

Usnesení č. 05/02/2020

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje 2. prodloužení Smlouvy o vzájemné
spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce“ ze dne 20. 6. 2016. Rada pověřuje předsedkyni svazku k uzavření dodatku
smlouvy, po jeho obdržení ze strany SMO ČR.
Informace bude podána v samostatném bodě, dnešního jednání.
•

Různé bez přijatých usnesení

a) Cyklotrasy
Na minulém jednání rady Jaroslava Vildová, přítomným sdělila informace z prvního jednání
pracovní skupiny „Cyklokoncepce města Příbram“. Jednání se uskutečnilo ve středu 4.3.2020
za účasti zástupců MěÚ Příbram, osadních výborů města Příbram, zástupce DSO ORP Příbram
a odborníka na cykloturistiku z Městské části Praha 11.
Hlavním cílem první schůzky bylo pojmenovat jednotlivá úskalí při mapování, návrhu a
realizaci cyklotras ve městě s napojením na okolní obce a Brdy.
Další jednání se uskuteční pravděpodobně v dubnu.
Jednání s ohledem na nouzový stav neproběhlo, dá se očekávat nejdříve v červnu
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b) Obec Sedlice
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace o plánované rezignaci
na funkci starostky obce Sedlice k 31.3.2020, s tím související rezignaci na člena rady svazku.
Přítomní se shodli, že by do příští VH měli zástupci členských obcí podat návrhy na obsazení
uvolněného místa člena Rady DSO ORP Příbram. Tajemník svazku vyzve spolu se zasláním
tohoto zápisu výzvu na nominaci, s tím, že zaslané návrhy se projednají na příští VH.
Výzva byla zaslána, žádný návrh ale nebyl podán. Tajemník projednal nominaci s paní
starostkou Evou Hřebejkovou, obec Pečice , panem starostou Ing. Janem Michálkem, obec
Dolní Hbity. Tajemník doporučil tento bod projednat samostatně v bodě „Různé“.
c) Setkání s náměstkem hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů Ing. Gabrielem
Kovácsem
Tajemník svazku přítomné informoval o telefonickém rozhovoru s panem Ing. Kovácsem, který
požádal tajemníka o možnost sjednání dalšího setkání se starosty svazku. Přítomní vysovili
souhlas s uspořádáním setkání s Ing. Kovácsem a oslovili tajemníka, aby toto jednání domluvil.
Termín jednání bude určen v návaznosti na současnou situaci v ČR v souvislosti s nouzovým
stavem.
Zatím s ohledem na proběhlí nouzový stav a přetrvávající situaci, omezující volné jednání,
nebyl další termím řešen.
Usnesení č. 03/03/2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené v bodě
kontrola plnění usnesení.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
5) Informace k prodloužení projektu
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi, který podal informace
k prodloužení projektu Center společných služeb.
Informace byla podána již na minulém jednání, tak jen pro připomenutí.
Projekt CSS v území bude prodloužen do 31. 12. 2020.
• V území bude financován pracovní úvazek do kumulované výše 1,0 úvazku, ve výši
odpovídající stávajícím zvyklostem (max. 2 pracovníci).
• Náplň práce pozice bude rovněž sdělena, zaměření odpovídá dosavadním
předpokladům koncepce pro prodloužení.
• Prodloužení projektu je rozděleno na dvě témata. Obě dvě jsou povinná.
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a) Ověření aktuálních koncepčních záměrů v oblasti meziobecní spolupráce a veřejnoprávní
smlouvy.
b) Sociální potřeby obyvatel DSO.
Aktivity zůstávají – min. 20 aktivit měsíčně, tzn. 60 kvartálně, a 50 % odborných aktivit. Bude
vyhodnocováno měsíčně.
Bude opět povinnost vypracovávat sebehodnotící zprávu – za měsíc duben.
V březnu bude vydána aktualizovaná Metodika fungování CSS, kde bude bližší popis vč.
termínů. V dubnu pak proběhnou tematická setkání.
Z důvodu nouzového stavu je situace taková, že Dodatek č.5 smlouvy byl uzavřen s účinností
od 23.3.2020. Úvazek jsme uzavřeli na jako 1,0 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. 04/03/2020
Rada 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 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
6) Různé
A) Projednání návrhu na doplnění člena Rady svazku
V tomto bodě tajemník zopakoval informaci zatím neobdržení žádné nominace od členské
základny. 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 účastnit a případně se po zvolení Valnou hromadou ujmout práce člena Rady
svazku. K bodu proběhla diskuse přítomných.
Usnesení č. 05/03/2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram doporučuje předložit nominaci Ing. Jana
Michálka Valné hromadě, se stanoviskem doporučit Valné hromadě jeho zvolení.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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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“.
Do diskuse se přihlásila Markéta Balková, starostka obce Hvožďany a upřesnila, 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. K bodu proběhla další diskuse přítomných, ze
které převážil názor s touto výzvou pouze seznámit Valnou hromadu. Přítomní Společnou
výzvu podporují, ale fakt, že Poslanecká sněmovna ČR bude tuto problematiku projednávat již
26.5.2020, to je zítra a není tedy možné, aby se stanovisko svazku dostalo do této doby tak, jak
je zamýšleno na jednání Vlády ČR a Parlamentu ČR.
Usnesení č. 06/03/2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace k bodu „Společná
Výzva k Vládě ČR a Parlamentu ČR s doporučením k projednání na Valné hromadě DSO ORP
Příbram, jen jako informaci. Případně pokud by převažoval názor, že je třeba oznámení o
připojení se k výzvě ještě zaslat, tak jej zaslat.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
8) Závěr
Jednání ukončeno v 15 hodin, 50minut.
Zapsala Jaroslava Vildová, dne 27.05.2020

Blanka Strnadová v. r.
předsedkyně

Markéta Balková v. r.
2. místopředsedkyně
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