Zápis č. 4/2020 z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

10.08.2020
10:00 hodin
Kancelář DSO ORP Příbram, Tyršova 106, Příbram

Přítomni:

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

Omluven(a):

Markéta Balková (Hvožďany), 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 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. 01/04/2020
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 Blanka Strnadová navrhla Jaroslavu Vildovou jako zapisovatelku.
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Usnesení č. 02/04/2020
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 Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci k minulým usnesením:
•

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
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

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.
Bylo předloženo na jednání valné hromady a Ing. Jan Michálek byl zvolen členem Rady DSO
ORP Příbram.
•

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.
Výzva byla předložena na jednání valné hromady, kde bylo usneseno, že Výzva nebude zaslána.
Usnesení č. 03/04/2020
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. 3/2020
V tomto bodě předsedající Blanka Strnadová informovala přítomné o nutnosti přesunu
finančních prostředků v navržených oblastech. Přesun je nutný v souvislosti s dalšími
projednávanými body a nutností dokoupit alespoň nějaký kancelářský nábytek. Použité
prostředky v kapitole nájemné se budou muset opět doplnit při dalším RO, případně
z nevyčerpané částky na nákup kancelářského nábytku. K bodu proběhla diskuse přítomných.

Usnesení č. 04/04/2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 3 /2020 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
6) Různé
a) Rozhodnutí Rady města Příbram o ukončení smlouvy o nájmu prostor č. A
706/OSM/2016 ze dne 10.10.2016.
V tomto bodě tajemník informoval přítomné o rozhodnutí rady města Příbram, ukončit nájemní
smlouvu se svazkem, kterému předcházelo osobní jednání pana starosty Konvalinky. Město
prostor potřebuje pro nové zaměstnance a proto využilo možnosti smlouvy a dalo svazku
výpověď ke dni 31.10. 2020, s dohodou, že pokud budou prostory uvolněny dříve, bude úměrně
pokráceno nájemné. Svazek již obdržel dohodu o ukončení, která je nutna podepsat předsedkyní
svazku.
Usnesení č. 05/04/2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informaci o ukončení smlouvy
o nájmu prostor a pověřuje předsedkyni svazku Blanku Strnadovou, k podpisu dohody o
ukončení nájmu.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
b) Smlouva o pronájmu prostor a umístění sídla Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
se společností Kostky Pb, a.s., Žižkova 708, 261 01 Příbram II
V tomto bodě tajemník informoval přítomné o průzkumu nabídek trhu s realitami. Město
Příbram, také nabídlo dvě nové možnosti umístění kanceláře. Tyto prostory jsou v naprosto
nevyhovujícím stavu a ani neodpovídají prostorově potřebám svazku. Dále tajemník informoval
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přítomné o jednání a možné dohodě o umístění sídla a kanceláře svazku se společností Kostky
Pb, a.s., Žižkova 708, 261 01 Příbram II. a předložil přítomným návrh smlouvy s touto
společností, zároveň informoval přítomné o zvýšených nákladech na nájem oproti rozpočtu, ale
i o výhodách, které smlouva přináší. Pronájem by byl sjednán na neurčito, od termínu 1.9. 2020.
Tajemník odpověděl na dotazy přítomných.
Usnesení č. 06/04/2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí s umístěním kanceláře a sídla svazku
na adrese Kostky Pb, a.s., Žižkova 708, 261 01 Příbram II a pověřuje předsedkyni k podpisu
nájemní smlouvy s touto společností.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno

c) Řešení odpadové otázky
V tomto bodě tajemník informoval přítomné o zastupování města Příbram na jednání zástupců
obcí III. typu v Benešově, týkající se oblasti odpadového hospodářství. Zápis z tohoto jednání
bude přílohou tohoto zápisu. Informoval přítomné o uskutečněných jednáních v této oblasti a
dalších možnostech řešení odpadové otázky v území členských obcí. Slova se ujal Ing. Jan
Michálek a upřesnil, že je potřeba připravit materiály k dalším jednáním v oblasti odpadového
hospodářství a návrhy řešení. Bc. Jiří Kužel reagoval, že zaměstnanci svazku v současné době
vedou jednání se starosty jednotlivých členských obcí na dané téma a po ukončení těchto
jednání budou na jednání valné hromady předloženy varianty společného řešení obcí DSO ORP
Příbram v dané oblasti.
Usnesení č. 07/04/2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí přednesené informace a zařazuje
tento bod na další Valnou hromadu svazku.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.

d) Dotační program podpory rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti fungování center
sdílených služeb dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje pro rok 2020 a Asociace
Dobrovolných svazků Středočeského kraje
V tomto bodě tajemník informoval přítomné o setkání Středočeských svazků v Čáslavi, kde
bylo na programu jednání se zástupci Středočeského kraje o informacích o
•

rozvoji meziobecní spolupráce v kontextu regionální politiky Středočeského kraje
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•

Dotačním programu podpory rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti fungování
center sdílených služeb dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje pro rok 2020

Tajemník informoval přítomné o nutnosti podat žádost o podporu z tohoto programu, která
s největší pravděpodobností v souvislosti s krajskými volbami, přijede až na konci roku a o
dalších souvislostech s financováním svazku.
Dále tajemník informoval přítomné o plánovém založení platformy středočeských DSO a
její institucionalizaci ve formě zapsaného spolku s pravděpodobným názvem Asociace
Dobrovolných svazků Středočeského kraje. Toto by se týkalo prozatím 8. Víceúčelových
svazků Středočeského kraje s postupným přistoupením takto vytvořených víceúčelových
svazků ve všech 26 územích ORP ve Středočeském kraji. Tato platforma nám do budoucna
pomůže zajistit lepší spolupráci se Středočeským krajem a zajištění finančních prostředků
v souvislosti s touto spoluprací. Založení a rozjezd bude stát nějaký čas a prostředky, na
které se budou skládat zakládající svazky, ale které budou vykompenzovány výše
zmiňovaným Dotačním programem podpory rozvoje meziobecní spolupráce. Na jednání
v Čáslavi bylo ujednáno, že se podklady pro založení zajistí náš svazek, budeme nastavovat
obsah stanov a další záležitosti. Na základě těchto možností tajemník navrhuje, aby ten, kdo
bude zástupcem svazku, nemusel být zároveň z časových důvodů a operativnosti jeho
předseda. Tuto informaci ustanovit v připravovaných stanovách, které budou dále
připomínkovány ostatními zakládajícími svazky a mohou dojít ke změně. Tuto záležitost
projednat na Valné hromadě svazku a případně pověřit takovou osobu zastupováním
v asociaci s možností přijímat usnesení asociace. K bodu proběhla diskuse přítomných.
Z časových důvodů a v souvislosti s přípravou rozpočtu Středočeského kraje, je nutné
rychlé jednání, další jednání k založení a čerpání letošní podpory proběhne 31.8.2020 na
Středočeském krajském úřadě.

Usnesení č. 08/04/2020
•
•

Rada souhlasí s podáním žádosti o podporu do Dotačního programu podpory rozvoje
meziobecní spolupráce v oblasti fungování center sdílených služeb dobrovolných
svazků obcí Středočeského kraje pro rok 2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí se založením a členstvím
v budoucím zapsaném spolku, pověřuje tajemníka dalším jednáním a úkony při přípravě
a založení zapsaného spolku. Rada zařazuje tento bod na další Valnou hromadu svazku

Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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8) Závěr
Jednání ukončeno v 11hodin, 20minut.
Zapsala Jaroslava Vildová, dne 10.08.2020

Blanka Strnadová, předsedkyně v. r.

Emil Tabaček,1. místopředseda v. r.

Příloha:
1x Rozpočtové opatření č. 3/2020
1x Zápis ze setkání v oblasti odpadového hospodářství

6

