Zápis č. 5/2020 z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
04.11.2020
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).
Přítomni:

Blanka Strnadová (obec Vranovice), Ing. Jan Michálek (obec Dolní
Hbity) Markéta Balková (Hvožďany), Václav Chmelař (Dubno)

Omluven(a):

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
svazku:
1) Prezence účastníků
2) Schválení programu
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola plnění usnesení
5) Rozpočtové opatření
6) Projednání Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2021
7) Různé
8) Závěr

Usnesení č. 01/05/2020
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. 02/05/2020
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. 04/04/2020

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 3 /2020 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

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.
Dohoda o ukončení byla předsedkyní podepsána a nájem ukončen.
•

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.
Smlouva o nájmu byla podepsána, kancelář přestěhována a sídlo je již přepsané na rejstříku
svazků.
•

Usnesení č. 07/04/2020

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí přednesené informace o
jednáních a dalších možnostech řešení odpadové otázky v území členských obcí a zařazuje
tento bod na další Valnou hromadu svazku.
Zatím nedodaly podklady všechny členské obce, bod bude na programu příští Valné hromady.

2

•

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
Žádost byla podána a schválena k podpoře. Na valné hromadě byl tento bod projednán a
schválen. Dne 20.10.2020, byla ustanovující schůze Asociace dobrovolných svazků obcí
Středočeského kraje, z.s.

Usnesení č. 03/05/2020
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) Rozpočtové opatření č. 5 /2020
V tomto bodě předsedající Blanka Strnadová informovala přítomné o nutnosti přesunu
finančních prostředků v navržených oblastech.
Zde se dotázal Václav Chmelař, starosta obce Dubno, na položku „Konzultační, poradenské a
právní služby“ v částce 2.000,- Kč, kdy tajemník svazku Bc. Jiří Kužel položku upřesnil s tím,
že se jedná o právní kancelář v projektu SMO ČR, službu, kterou používáme pro právní
poradenství.
Usnesení č. 04/05/2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 5 /2020 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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6) Projednání Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2021 a aktualizace
střednědobého výhledu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram na období
2020 – 2023
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci k předloženému Návrhu rozpočtu na rok 2021. Ten vychází z navržené
aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu 2020–2023, který tajemník také předložil. Návrh
je sestaven k jednání jako ztrátový, ale vychází z doposud jasných finančních prostředků. Je
tedy nutné navrhnout financování, tak aby byl rozpočet vyrovnaný. Tajemník upozornil na
nutnost schválení aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu Valnou hromadou jako první
v pořadí. Následně na Valné hromadě svazku v dalším bodě projednávat Rozpočet na rok 2021.
Následně tajemník vysvětlil každou položku navrženého rozpočtu.
Václav Chmelař, starosta obce Dubno se dotázal, zda je nutné platit bankovní služby ve výši
3.500,- Kč, zda by nebylo lepší přejít k jinému bankovnímu ústavu, kde by byly bankovní
služby levnější. Na dotaz reagovala Markéta Balková, starostka obce Hvožďany, že právě
Česká Spořitelna v současné době svou činnost zaměřuje na veřejnou správu a je zde možné i
výhodně zažádat o úvěr. Václav Chmelař, starosta obce Dubno, poznamenal, že to ano, to vidí
jako důvod zůstávat u dané banky.
Dále se Markéta Balková, starostka obce Hvožďany dotázala, jak se k dané situaci, že svazek
nemá dost finančních prostředků a stále od roku 2013 není součástí RUD, staví SMO ČR. Na
tento dotaz odpověděl tajemník Bc. Jiří Kužel, že SMO ČR od roku 2013 čerpá dotace na
meziobecní spolupráci, stále je v projektu v době udržitelnosti a daná témata meziobecní
spolupráce jsou již skoro vyčerpaná. V současné době se jedná o projektu PRLEK, který by měl
být zahájen na začátku roku 2021. V průběhu listopadu bude docházet k výběru DSO, které by
se projektu měly zúčastnit, bude jich pouze 10. Svazek má velkou šanci se tohoto projektu
zúčastnit, jelikož je aktivní v projektu, je zastoupen v pracovní skupině GDPR SMO ČR a
v celorepublikové platformě SMO ČR, zabývající se reformou veřejné zprávy. V projektu se
předpokládá s úvazkem 0,5 pro jednoho zaměstnance. Markéta Balková, starosta obce
Hvožďany reagovala, zda by nebylo vhodné zaměřit projekt na krizové řízení. Tajemník
odpověděl, že SMO ČR uvažuje i o dalším projektu, ale v současné době není vhodná situace.
K financování DSO ORP Příbram se tajemník ještě vyjádřil, že by bylo vhodné, aby bylo více
členských obcí. V území ORP Příbram je 74 obcí, z toho 26 obcí je členských. Založení
Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje, z. s. bylo mimo jiné i financování
svazku jedním z důvodů, proč se v této činnosti svazek dlouhodobě angažoval. Spolupráce
s Krajským úřadem Středočeského kraje je pro území velice důležitá. S tím souhlasila i Markéta
Balková, starostka obce Hvožďany a doplnila, že podpora Asociace dobrovolných svazků
Středočeského kraje, z. s. by měla být na Krajském úřadě Středočeského kraje zaznamenána a
podporována.
Václav Chmelař, starosta obce Dubno se dotázal, zda není jiná možnost financování svazku než
dotační, zda není možnost vytvořit placenou službu pro obce, kterou by svazek pro obce
vykonával. Bc. Jiří Kužel zmínil, že svazek na svých webových stránkách má ceník služeb,
které jsou i pro nečlenské obce, pro případné zájemce vycházejí i levněji, než obdobné služby
u jiných poskytovatelů, ale prozatím není další zájem. Markéta Balková, starostka obce
Hvožďany poznamenala, zda by teď nebyla vhodná doba znovu nabídnout služby svazku.
Václav Chmelař, starosta obce Dubno doplnil, že s tím souhlasí a bylo by vhodné poslat e-mail
s prezentací svazku. Ing. Jan Michálek zmínil, zda by nebylo možné na další poznávací cestu
oslovit i nečlenské obce. Jaroslava Vildová odpověděla, že zde by byl problém s nastavením
dotace a nečlenské obce by musely hradit poznávací cestu. Bc. Jiří Kužel se vložil do diskuse
a zmínil, že svazek by měl mít vlastní činnost, která zabezpečí základní provoz, ale i rozšíření
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poskytování služeb formou členství ve svazku dalším obcím. Podle informací je zde však určitá
nejistota od obcí, zda mají do svazku vstoupit, zda jim členství bude přínosné, nebo není toto
téma v zastupitelstvech projednáváno.
K návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2021 ještě doplnil Václav Chmelař, že je potřeba
upravit větu a doplnit, že k vyrovnání rozpočtu bude použito vlastních prostředků případně
jiného financování. Na základě diskuse Bc. Jiří Kužel upřesnil, že návrh rozpočtu bude tedy
sestaven jako schodkový a bude dofinancován prostředky z minulých let, převodem prostředků
z hospodářské činnosti a případně jiným financováním.
Usnesení č. 05/05/2020
Rada Dobrovolnéh osvazku obcí ORP Příbram schvaluje předložit Valné hromadě Návrh
rozpočtu DSO ORP Příbram 2021 jako schodkový, schodek bude dofinancován prostředky
z minulých let, převodem prostředků z hospodářské činnosti a případně jiným financováním
dle přílohy, která je součástí tohoto zápisu. Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
schvaluje předložit Valné hromadě návrh Aktualizace 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, ale zároveň až do doby projednání na Valné hromadě svazku.
Hlasování: PRO 4 , PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
7) Různé
•

Informace k projektu Mikroregion CHOPOS – Sdílení dobré praxe a propagace
regionu Příbram.

Zde tajemník Bc. Jiří Kužel informoval o možnosti podat žádost o finanční příspěvek MěÚ Příbram
z dotačního programu „Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce“ na projekt Mikroregion
CHOPOS – Sdílení dobé praxe a propagace regionu Příbram. Projekt se měl uskutečnit již v září
2020, ale vzhledem k epidemiologické situaci ohledně COVID-19 se neuskutečnil. Dále tajemník
navrhl zabývat se podáním žádosti až v příštím roce, až bude jasné další financování svazku a žádost
podat jako individuální, na základě možností dalšího dofinancování.

Usnesení č. 06/05/2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje 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, dle možností v roce
2021.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
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•

Termín a způsob jednání příští Valné hromady.

Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a připomněla přítomným, že Valná hromada
schválila další jednání v obci Drahlín. Otázkou zůstává, zda je pravděpodobné, že bude možné
dodržet pravidla pro jednání vzhledem k epidemiologické situaci ohledně COVID-19, dále pak
zda je pravděpodobné že bude VH usnášení schopná.
Přítomní se dohodli a stanovili datum VH na 10. prosince 2020 od 15:00 hodin, místo bude
ještě upřesněno a datum případně změněno v souvislosti s probíhající epidemiologickou situací
v ČR.

Usnesení č. 07/05/2020
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanoví datum Valné hromady DSO ORP
Příbram na 10. prosince 2020 od 15:00 hod, kdy datum a místo bude případně upraveno
v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno

8) Závěr
Jednání ukončeno v 11 hodin, 50minut.
Zapsala Jaroslava Vildová, dne 04.11.2020

Blanka Strnadová, předsedkyně v. r.

Markéta Balková, 2. místopředseda v. r.

Příloha:
1x Rozpočtové opatření č. 5/2020
1x Návrh aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2020-2023
1x Návrh rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2021
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