Zápis č. 4/2021 z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
26.10.2021
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)., případně on-line.
Přítomni:

Blanka Strnadová (obec Vranovice), Markéta Balková (Hvožďany), Emil
Tabaček (Suchodol)

Omluven(a):

Václav Chmelař (Dubno). Ing. Jan Michálek (Dolní Hbity)

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 DSO
ORP Příbram. Rada schvaluje program jednání v navržených bodech.
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 2022
7) Různé
8) Závěr

Usnesení č. 01/04/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložený návrh programu.
Hlasování: PRO 3, 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. 02/04/2021
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. 04/03/2021

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 3 /2021 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 05/03/2021

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace o pořádání semináře
v termínu 25.11. – 26.11.2021.
Seminář se uskuteční v plánovaném termínu v resortu Equitana v Martinicích, pozvánky byly
již rozeslány.
•

Usnesení č. 06/03/2021

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informaci v bodě Setkání se
starostkami/starosty DSO Chomutovsko, DSO CHOPOS a DSO ORP Příbram.
Setkání se účastnili za svazek pouze pí. Vildová, p. Kužel.
•

Usnesení č. 07/03/2021

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí s prodloužením termínu splatnosti
smlouvy o kontokorentním úvěru č. 4190000359/20/LCD s Českou spořitelnou, a.s. a pověřuje
předsedkyni svazku Blanku Strnadovou k podpisu Dodatku o prodloužení termínu splatnosti
smlouvy o kontokorentním úvěru č. 4190000359/20/LCD s Českou spořitelnou, a.s.
Ve věci se jedná s Ing. Petrem Chotívkou, zástupcem České spořitelny a.s., který vyjádřil již
dříve příslib s prodloužením termínu, nyní se čeká na vyjádření.
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Usnesení č. 03/04/2021
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.
5) Rozpočtové opatření č. 4 /2021
V tomto bodě předsedající Blanka Strnadová informovala přítomné o nutnosti přesunu
finančních prostředků v navržených oblastech. Rozpočtové opatření č. 4/2021 je nedílnou
součástí zápisu.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Usnesení č. 04/04/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 4 /2021 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
6) Projednání Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2022
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci k předloženému Návrhu rozpočtu na rok 2022. Návrh je sestaven k
jednání jako ztrátový, ale vychází z doposud jasných finančních prostředků. V příštím roce se
opět počítá s podporou z Krajského úřadu Středočeského kraje, případně, pokud bude možné,
budeme žádat o některou z vyhlášených dotačních programů. Je tedy nutné navrhnout
financování tak, aby byl rozpočet vyrovnaný.
Dále Bc. Jiří Kužel zmínil informaci ohledně Asociace dobrovolných svazků Středočeského
kraje. Na jednání SMO ČR, kterého se v minulém týdnu zúčastnil, byla přednesena vize
Ministerstva vnitra, že tyto svazky by mohly pro členské obce zabezpečit přenesenou
působnost, kdy by financování svazků bylo z mandatorních výdajů. Svazek přenesenou
působnost nebude provádět svým jménem, ale pouze zajistí úředníka. MV předpokládá, v tomto
případě, minimální obsazenost svazku 2 pracovními úvazky.
Bc. Jiří Kužel dále sdělil, že svazek, v případě vyhlášení dotačního titulu na zpracování
Energetického auditu, kdy je předtím nutné přihlásit se k Paktu starostů a primátorů pro
udržitelné klima, následně bude podávat svazek žádost o dotaci. V případě, že dotační titul
nebude vyhlášen, bude financování 2 pracovních míst, za daných finančních možností těžké.
Do diskuse se přihlásila Markéta Balková, starostka obce Hvožďany a navrhla, zda by nebylo
v této situaci vhodné navrhnout navýšení členského příspěvku o 5.000,- Kč/obec/rok. Dále
reagoval Emil Tabaček, starosta obce Suchodol, s tím, že rozpočet na rok 2022 je i velká
neznámá pro obce. Zde zareagovala Markéta Balková, starostka obce Hvožďany, že příští rok
bude z finančního hlediska pro obce horší, ale propady nebudou velké.
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Přítomní se shodli, že Návrh rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2022 bude zveřejněn v takto
projednané podobě a zaslán členským obcím ke zveřejnění a následně projednán na Valné
Hromadě DSO ORP Příbram.
Usnesení č. 05/04/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložit Valné hromadě Návrh
rozpočtu DSO ORP Příbram 2022 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.
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 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
7) Různé
a) Odpadové hospodářství
V tomto bodě tajemník informoval přítomné o stavu postupu při jednání ve věci nalezení
možností společného řešení odpadů pro členské obce prostřednictvím příspěvkové organizace
Technických služeb města Příbram. Tak, jak bylo projednáno na jednání rady dne 18.08.2021
odeslal svazek dopis panu starostovi města Příbram Mgr. Konvalinkovi. Dopis obsahoval
žádost o projednání této možnosti s využitím in-house právní kanceláří města Příbram. Zatím
nebyla poskytnuta svazku odpověď.
K bodu proběhla diskuse, kde mimo jiné přítomní informovali, že v současné době mají již
připravené nové vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství.
Usnesení č. 06/04/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informaci v bodě Odpadové
hospodářství.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
b) Pakt starostů a primátorů pro klima a energetiku
V tomto bodě tajemník informoval o Paktu starostů a primátorů pro klima a energetiku.
Připomněl, že valná hromada již odsouhlasila vstup svazku do paktu. Svazek se doposud stále
nepovedlo zapsat. Důvodem je prostor pro jednání jednotlivých zastupitelstev, kde zatím i přes
avizovanou infomraci o zvýhodnění žadatelů, v případě podávání žádosti o dotací z oblasi
enegeticých úspor pro obce a jejich občany, zatím odsouhlasilo vstup do paktu prostřednictvím
svazku do dnešního dne pouze 6 zastupitelstev. Zápis svazku do Paktu starostů a primátorů pro
klima a energeitku bude proveden do konce měsíce listopadu.
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Usnesení č. 07/04/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí předložené informace v bodě
Pakt starostů a primátorů.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
c) Nabídka zpracování žádosti na kotlíkovou dotaci.
V tomto bodě tajemník informoval, že svazek rozeslal informaci k novým možnostem žádosti
o podporu na výměnu starého kotle, kde mohou v krajských výzvách získat dotaci
nízkopříjmové domácnosti, těm dotace pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové
výzvy počátkem roku 2022. Na dotace na zastaralé kotle i topidla dosáhnou i ostatní
domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám. Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci
nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného
rekreačního objektu. Zde je možné podávat žádosti od října letošního roku.
Na svazek se díky tomu obrátilo již několik zájemců. Paní Vildová je informovala o
požadavcích, které jsou nutné k žádosti předložit a dohodla se na dalším postupu. Dne
9.11.2021 pojedou zaměstnanci na seminář pořádaný pro DSO orgány MŽP na základě dohody
s Asociací středočeských DSO. Zde by měly být zodpovězeny specifické otázky, které zájemci
na svazek kladou, a následně bude pokračováno v podání žádostí pro případné zájemce o
podporu.
V současné době si svazek účtuje 2 % z celkové ceny přidělené dotace jednotlivých projektů.
Přítomní se shodli, že by bylo vhodné navýšit cenu za zpracování žádosti o dotaci pro občany
nečlenských obcí v roce 2022.
Usnesení č. 08/04/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí předložené v bodě Nabídka
zpracování žádosti na kotlíkovou dotaci.
Hlasování: PRO 3, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
d)Termín a způsob jednání příští Valné hromady
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a připomněla přítomným, že valná hromada
schválila na základě nabídky pana starosti Milana Smíška další jednání v obci Trhové Dušníky.
Přítomní se dohodli a stanovili datum VH na 11. listopadu 2021 od 16:00 hodin.
Vzhledem k epidemiologické situaci ohledně COVID-19 by byla případně přijata opatření.
Usnesení č. 09/04/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanoví datum Valné hromady DSO ORP
Příbram na 11. listopadu 2021 od 16:00 hodin v obci Trhové Dušníky.
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7) Závěr
Jednání ukončeno v 10 hodin, 30 minut.
Zapsala Jaroslava Vildová, dne 26.10.2021

Blanka Strnadová v. r.
předsedkyně

Emil Tabaček v. r.
1. místopředseda

Příloha:
1x Rozpočtové opatření č. 4/2021
1x Návrh rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2022
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