Zápis č. 2/2017 z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

05.04.2017
14:00 hodin
kanceláři Dobrovolného svazku, budova Zámeček – Ernestinum.,
Tyršova 106, 261 01

Přítomni: Mgr. Václav Švenda (2. místostarosta města Příbram), Ing. Jan Michálek (starosta
obce Dolní Hbity), Markéta Balková (starostka obce Hvožďany)
Omluven(a): Ing. Zuzana Šourková (starostka obce Sedlice), Václav Chmelař (starosta obce
Dubno)
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 Ing. Jan Michálek 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) Projednání uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
Svazu měst a obcí ČR
6) Různé
7) Závěr
Usnesení č. 01/02/2017
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 Ing. Jan Michálek navrhl Jaroslavu Vildovou jako zapisovatelku.
Usnesení č. 02/02/2017
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 Ing. Jan Michálek zahájil bod a předal slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci k minulým usnesením:
•

Usnesení č. 04/01/2017

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 7/2016 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Rozpočtové opatření bylo zapracováno
•

Usnesení č. 05/01/2017

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram ukládá zařadit do programu Valné hromady
Dobrovolného svazku obcí k projednání bod o vstupu obce Háje do Dobrovolného svazku obcí
ORP Příbram a doporučuje Valné hromadě přijmout usnesení o přijetí obce Háje za člena.
Bod přijetí obce Háje je zařazen do programu jednání dnešní Valné hromady, které následuje
po ukončení jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.
•

Usnesení č. 06/01/2017

Rada schvaluje zahrnutí bodu o projednání vstupu Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
do Destinační společnosti Brdy, do programu jednání příští Valné hromady.
Z důvodu vzniku agentury pro rozvoj Brd pod hlavičkou Krajského úřadu pro Středočeský kraj,
nebyl tento bod zahrnut do programu jednání dnešní Valné hromady. Zatím nám není známo
jakým způsobem by se mohl svazek v této agentůře angažovat. Město Příbram se svazkem počítá
a pokud jsou nějaké informace, tak je kancelář města poskytuje. Pokud bude zájem a bude mít
někdo více informací, může se tento bod zařadit do bodu různé.
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•

Usnesení č. 07/01/2017

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram ukládá zaměstnancům Centra společných služeb
zahájit jednání se SVZ Centrum s.r.o. a RUMPOLD – P s.r.o. o možném dalším postupu v
projektu odpadového hospodářství Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.
Zaměstnanci se sešli se zástupci uvedených firem. Na jednání se společností SVZ Centrum s.r.o.
se zúčastnil i předseda svazku Ing. Jan Michálek. Na jednání byly projednány možnosti a
připravenost společnosti na období po nabytí účinností nového zákona o odpadech, který je
před třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Předpokládá se, že zákon o odpadech bude ještě
podle informací doplněn o statut DSO, jako původců odpadu pro členské obce a další zákonná
ustanovení týkající se meziobecní spolupráce v této oblasti. Jednatelé společnosti představili
jejich vize, které byly konfrontovány s požadavky svazku, týkající se kontroly nákladů na
likvidaci odpadu. Byla zde projednána možná další spolupráce, která by mohla vyústit
například ve společnou akciovou společnost.
Na jednání se zástupcem společnosti Rumpold byla znatelná menší otevřenost a společnost je
na základě podaných informací připravena zajistit obcím, se kterými má uzavřené smlouvy plný
servis i po nabytí očekávané účinností zákazu skládkování po roce 2024.
Na základě informací podal tajemník žádost na SMO ČR o stanovisko ve věci založení akciové
společnosti, kde by byl svazek jedním z akcionářů. Ve stanovisku se mimo jiné hovoří:
DSO je samostatnou právnickou osobou, tzn., že v právních vztazích vystupují svým jménem,
nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající a také mohou vlastnit majetek a samostatně
s příslušným majetkem hospodařit. Dle zákona č. 250/2000 Sb. majetek obcí vložený do
hospodaření DSO zůstává ve vlastnictví obce. Ustanovení žádného předpisu výslovně
nazakazuje, aby DSO vstupoval do obchodních korporací jako společník, naopak ze zákona
č. 250/2000 Sb. (srov. § 1 ve spojení s § 23) lze tuto možnost dovodit.
V případě, že je akciová společnost založena za účelem podnikání, musí zakladatelé nebo
členové představenstva požádat o vydání živnostenského nebo jiného podnikatelského
oprávnění. V případě, kdy předmětem podnikání a.s. bude činnost, kterou mohou podle
zvláštních předpisů vykonávat jenom fyzické osoby (např. činnost makléře), musí
představenstvo a.s. před zápisem do obchodního rejstříku prokázat, že a.s. bude vykonávat
tuto činnost prostřednictvím oprávněných osob - musí jmenovitě uvést, pomocí kterých osob
bude a.s. tuto činnost provádět, na základě jakého vztahu budou tyto osoby tuto činnost
provádět a doložit příslušné podnikatelské oprávnění těchto osob.
DSO bude pravděpodobně muset upravit i své stanovy resp. předmět činnosti svazku. Bez
předchozího rozhodnutí zastupitelstva členských obcí ohledně změny stanov jako přílohy
smlouvy o vytvoření svazku obcí není možné stanovy změnit, a to s odkazem na ustanovení §
84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. K novelizaci stanov totiž může dojít pouze na
základě písemné dohody všech členských obcí, přičemž jejich novelizace musí být schválena
zastupitelstvy všech členských obcí.
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DSO odpovídá za nesplnění svých povinností. V konečném důsledku takové závazky musí
vyrovnat členské obce svazku. Povinnou součástí stanov DSO je způsob rozdělení zisku a
podíl členů na úhradě ztráty svazku. Akciová společnost ručí za své závazky celým svým
majetkem, ale, jak již bylo i výše uvedeno, akcionáři nemají povinnost ručení, tzn. „ručí“
pouze do výše svých vkladů
Dále se předseda s tajemníkem účastnili semináře pořádaného Krajským úřadem
Středočeského kraje, kde byly podány další informace k vývoji problematiky odpadového
hospodářství a připravenosti ČEZ, na období po roce 2024.
Na dotaz Bc. Jiřího Kužela, tajemníka DSO ORP Příbram, zda město Příbram má záměr
k pronájmu pozemků v oblasti Bytíz, Mgr. Václav Švenda sdělil, že tyto pozemky jsou
k pronájmu a zájem projevila společnost SVZ Centrum s.r.o, pozemky nebudou k prodeji. Bc.
Jiří Kužel ještě upřesnil, že v roce 2018 budou všechny obce v území osloveny, aby sdělili
množství tun odpadu z důvodu výstavby ZEVO Mělník. Na to Mgr. Václav Švenda upozornil, že
město si nechává zpracovat Strategii odpadového hospodářství od společnosti Ekokom. Ing.
Jan Michálek reagoval, že aby si nechal udělat ekonomický rozbor odpadu nemá prostor.
Markéta Balková se otázala, proč si město Příbram nechává zpracovat ekonomický rozbor
pouze pro sebe, a ne i pro obce ORP Příbram? Mgr. Václav Švenda odpověděl, že tuto variantu
Rada města Příbram neodsouhlasila, protože nevěděli za to mají dělat. Bc. Jiří Kužel doplnil,
že s paní Vrbovou z Ekokomu DSO je v kontaktu. Paní Vrbová nabízí, že ekonomickou strategii
odpadu pro obce zpracují. V současné době se připravuje jednání se starosty obcí ORP
Příbram, Středočeským krajem a Ekokomem. Ing. Jan Michálek ještě sdělil, že jednání na
Středočeském kraji bylo přínosné a bylo zde sděleno, že výstavba ZEVA je nejefektivnější.
Nejlépe by bylo vstoupit v jednání se zástupci ze společnosti ČEZ. Přítomní se shodli, že vyčkají
s řešením na společné jednání se starosty obcí, Středočeským krajem a Ekokomem a vyhodnotí
další postupy, až po tomto jednání.
•

Usnesení č. 08/01/2017

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram ukládá zaměstnancům Centra společných služeb
vypracovat ceník služeb CSS pro zpracování rozvojového dokumentu obcí.
Na základě zjištování přibližných nákladů lze hovořit o zjednodušené verzi za spolupráce obce
ve výši cca. 10 tisíc. Otázkou je, zda budou zaměstnanci tuto agendu z důvodu jiného vytížení
schopni v tomto počtu realizovat. Nabízí se zde otázka přijmout z Úřadu práce nějakého
zájemce a proškolit ho, ale další otázkou je poskytnutí potřebného vybavení k jeho pracovní
činnosti z důvodu finančních možností svazku.
Přítomní se k bodu ještě vyjádřili a zkonstatovali, že DSO zatím tuto službu z kapacitních
důvodů poskytovat nebude.
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•

Usnesení č. 09/01/2017

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace o setkání starostů 18.
ledna 2017 a plánovaném setkání starostů a ředitelů škol ORP Příbram v návaznosti na
Strategický rámec MAP ORP Příbram v dubnu 2017.
Dne 18.1.2017, proběhlo od 16:00 hodin setkání starostů, které se uskutečnilo v reakci na
žádost Valné hromady, opětovně projednat s panem Ing. Jindřichem Vařekou, starostou města
Příbram, otázku plánu sociálních služeb v území ORP Příbram. Setkání se uskutečnilo na
základě projednání požadavku s paní Mgr. Alenou Ženíškovou, 1. místostarostkou města
Příbram pověřenou řízením sociálních služeb ve městě Příbram. Setkání bylo doplněno na
žádost pana starosty Vařeky o bod zdravotnictví, za účasti Mgr. Martina Kupky, náměstka
hejtmanky SK, pověřeného řízením oblasti zdravotnictví ve SK, dále pak paní Ing. Jaroslavou
Němcovou, radní pro oblast sociálních věcí SK a dalších hostů. Další informace budou předány
členům svazku na dnešní Valné hromadě.
Informace týkající se setkání starostů a ředitelů škol, nám nejsou nyní známi a případná otázka
možnosti uplatnění svazku například v psaní žádostí o dotace pro školky, školy se setkává s tím
zda budou zaměstnanci tuto agendu z důvodu jiného vytížení schopni v tomto počtu realizovat.
Nabízí se zde také otázka přijmout z Úřadu práce nějakého zájemce a proškolit ho, ale další
otázkou je poskytnutí potřebného vybavení k jeho pracovní činnosti z důvodu finančních
možností svazku.
•

Usnesení č. 10/01/2017

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje termín semináře pro účetní obcí na
úterý 21. února 2017 za cenu pro nečlenské obce ve výši 1.600,- Kč a členské obce 1.300,- Kč.
Seminář proběhl a na základě ohlasů uvažujeme o uspořádání ještě jednou ke konci letošního
roku.
•

Usnesení č. 11/01/2016

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanoví další termín jednání Valné hromady
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram na středu 10. května 2017 od 15:00 hodin v obci
Hvožďany s prohlídkou obce Hvožďany od 14:00 hodin.
Tento termín nebyl dodržen a usnesení nebylo splněno, z důvodu naléhavosti uskutečnění
v dřívějším t. j. dnešním termínu. Další termín by měl být stanoven v termínu do 16. června
2017, z důvodu požadavku projektu (setkání starostů), projednání závěrečného účtu a zprávy o
přezkoumání hospodaření a dovolených.
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Usnesení č. 03/02/2017
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené v bodě
kontrola plnění usnesení.
Hlasování: PRO 3, PROTI
Usnesení bylo schváleno

0, ZDRŽEL SE 0

5) Rozpočtové opatření č. 1/2017
Předsedající Ing. Jan Michálek přednesl důvod předložení rozpočtového opatření č. 1/2017 tak,
jak přítomní obdrželi v příloze Návrhu rozpočtového opatření. Důvodem rozpočtového opatření
byla nutnost přesunu finančních prostředků mezi paragrafy dle přiložené přílohy Rozpočtového
opatření č. 1/2017.
Bc. Jiří Kužel zmínil znění zákona č. 250/2000 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, povinnost zveřejňovat rozpočtové opatření na úřední desce.
Nikdo nebyl proti.
Usnesení č. 04/02/2017
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 1/2017 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: PRO 3, PROTI
Usnesení bylo schváleno

0, ZDRŽEL SE 0

6) Projednání uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci
projektu Svazu měst a obcí ČR
Předsedající informoval o možnosti uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o vzájemné spolupráci při
realizaci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“,
zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.
Na předešlém jednání Rady svazku se přítomní shodli, že tuto nabídku bude CSS zpracovávat,
až po upřesnění kroků ze strany SMO ČR. Dne 16. 3. 2017 se předseda s tajemníkem zúčastnili
představení Dodatku č. 1 smlouvy v Praze, který pořádal SMO ČR. Na tomto setkání došlo
k představení jednotlivých částí Dodatku č. 1, které se týkaly především rozšíření 0,6 úvazku o
Specialistu na veřejné zakázky. Tento úvazek lze rozdělit rovným dílem mezi Manažera a
Specialistu, kteří tyto posty zastávají doposud, nebo zaměstnat nového zaměstnance na 0,6
úvazku s odměnou 14 776,- Kč hrubého. Pokud dojde k podpisu Dodatku č. 1, dojde zároveň
k navýšení příspěvku na manažera a specialistu o 2 462,- Kč hrubého.
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Svaz města a obcí ČR bude posílat příspěvek ve výši superhrubé mzdy a zároveň jako zálohu
zašle po podpisu čtyřměsíční zálohu ve výši 105 600,- Kč, na účet svazku. Náplň úvazku
zahrnuje mimo povinnosti týkající se školení a dalšího navýšení počtu aktivit, které zahrnují
zajišťování procesu zadávání veřejných zakázek v režimu zákona i mimo něj, oponování a
konzultace v oblasti veřejných zakázek, hájení oprávněných zájmů obce a odborná podpora,
společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek. Dále pak Dodatek č. 1 přináší i závazek
celkového zvýšení spoluúčasti projektu na 8 tisíc + zákonná sazba DPH, tj. 9 680,- Kč. Tato
spoluúčast a její princi fakturace dílčí spoluúčasti zůstane stejná. Tajemník odpověděl na dotazy
přítomných a zkonstatoval, že rozpočet svazku bude po přijetí nového člena a přesunu
prostředků mezi kapitolami rozpočtu umožňovat závazek navýšení spoluúčasti. K bodu
proběhla další diskuse.
Usnesení č. 05/02/2017
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram ukládá zařadit do programu Valné hromady
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram k projednání bod o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o vzájemné spolupráci při realizaci projektu Svazu měst a obcí ČR a doporučuje Valné hromadě
přijmout usnesení o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci
projektu Svazu měst a obcí ČR a pověření předsedy k podpisu Dodatku č.1 ke Smlouvě o
vzájemné spolupráci při realizaci projektu Svazu města a obcí ČR.
Hlasování: PRO 3, PROTI

0, ZDRŽEL SE 0

Usnesení bylo schváleno
6) Různé
a) Vnitřní směrnice – metodika sestavení rozpočtu
Tajemník svazku Bc. Jiří Kužel předložil přítomným návrh nové vnitřní směrnice č. 1, metodika
sestavení rozpočtu. K návrhu vydání nové směrnice, dochází na základě novely zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a hlavních změn které tato novela
přináší. Předložená směrnice je doplněná o hlavní změny novely zákona. Původní směrnici
schvalovala valná hromada na svém jednání dne 13. 1. 2016. K uvedenému bodu proběhla
diskuse.
Usnesení č. 06/02/2017
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram doporučuje směrnici projednat na Valné
hromadě Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram a schválit vnitřní směrnici č. 1, metodika
sestavení rozpočtu s účinností od 6. 4. 2017. S tím, že tato směrnice nahrazuje směrnici č. 1,
metodika sestavení rozpočtu schválenou Valnou hromadou svazku dne 13. 1. 2016.
Hlasování: PRO 3, PROTI
Usnesení bylo schváleno
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b) Vnitřní směrnice – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Tajemník svazku Bc. Jiří Kužel předložil přítomným návrh nové vnitřní směrnice č. 5, zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. K návrhu vydání nové směrnice, dochází na základě zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon osahuje ustanovení, která nebyla
obsažena v zákoně č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a ze kterého vycházela vnitřní
směrnice č. 5 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválená valnou hromadou dne
13. 1. 2016.
K uvedenému bodu proběhla diskuse.
Usnesení č. 07/02/2017
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram doporučuje směrnici projednat na Valné
hromadě Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram a schválit vnitřní směrnici č. 5, zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, s účinností od 6. 4. 2017. S tím že tato směrnice nahrazuje
směrnici č. 5, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou Valnou hromadou
svazku dne 13. 1. 2016.
Hlasování: PRO 3, PROTI
Usnesení bylo schváleno

0, ZDRŽEL SE 0

c) Žádost o dotaci od Nadace ČEZ – Podpora regionů
Tajemník předložil přítomným návrh o podání žádosti k Nadaci ČEZ, která vyhlásila výzvu na
Podporu regionů. Kancelář předkládá přítomným návrh žádosti projektu na Elektronický
katalog sociálních služeb DSO ORP Příbram. Tajemník předal slovo paní Jaroslavě Vildové,
která podala k projektu bližší informace. K bodu proběhla další diskuse přítomných.
Usnesení č. 08/02/2017
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram pověřuje předsedu k podpisu žádosti a kancelář
svazku k podání žádosti na Nadaci ČEZ.
Hlasování: PRO 3, PROTI
Usnesení bylo schváleno
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7) Závěr
Jednání ukončeno v 15 hodin, 30 minut.
Zapsala Jaroslava Vildová, dne 10.4.2017

…………………………………….
Ing. Jan Michálek, předseda

…………………………………………
Markéta Balková, 2. místopředseda

Příloha
1x Návrh rozpočtového opatření č. 1/2017
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