Zápis č. 1/2022 z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

27. 1. 2022
11:00 hodin
kancelář Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram (Kosty Pb, a.s.,
Žižkova 708, Příbram II, 261 01, přízemí, č. dveří 1.08)., případně online.

Přítomni:

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

Omluven(a):

----

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 nové nájemní smlouvy
7) Různé
8) Závěr

Usnesení č. 01/01/2022
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. 02/01/2022
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. 03/04/2021

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené v bodě
kontrola plnění usnesení.
Zde neplynuly žádné další úkoly.


Usnesení č. 04/04/2021

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 4 /2021 dle
přílohy, která byla součástí zápisu.
Zde neplynuly žádné další úkoly.


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.
Valná hromada dne 11.11.2021 schválila na svém jednání schodkový rozpočet, a to na závazné
ukazatele – paragrafy rozpočtové skladby a vyrovnaný rozpočet hospodářské činnosti ve výši
20 000,- Kč. Schodkový rozpočet bude vyrovnán finančními prostředky z minulých let, použitím
prostředků z hospodářské činnosti, případně jinými zdroji.
10:15 – Na jednání se dostavil Ing. Jan Michálek, starosta obce Dolní Hbity.
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Usnesení č. 06/04/2021

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informaci v bodě Odpadové
hospodářství.
Tajemník informoval, že došlo k jednání se starostou města Příbram, Mgr. Janem Konvalinkou.
Na tomto jednání byla projednána informace o možnostech zapojení DSO ORP Příbram do
Technických služeb města Příbram, příspěvkové organizace na základě výstupu právní analýzy
města Příbram. Na základě těchto informací zazněla dohoda o přípravě Moratoria mezi DSO
ORP Příbram a městem Příbram o vzájemné spolupráci při řešení efektivního nakládání
s odpady na území DSO ORP Příbram. Moratorium bude nutné projednat na jednání
Zastupitelstva města Příbram a Valné hromady DSO ORP Příbram.


Usnesení č. 07/04/2021

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí předložené informace v bodě
Pakt starostů a primátorů.
V tomto bodě tajemník informoval o Paktu starostů a primátorů pro klima a energetiku.
Připomněl, že valná hromada již odsouhlasila vstup svazku do Paktu starostů a primátorů pro
klima a energetiku. Svazek je zapsán a je možné podat žádost o poskytnutí podpory z NPŽP,
výzva č. 13/2021. Vstup do paktu prostřednictvím svazku, a tím se zavázat ke společnému
dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, odsouhlasilo do dnešního dne 7 obcí, nicméně
prostor přistoupení je ještě možný.


Usnesení č. 08/04/2021

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí předložené v bodě Nabídka
zpracování žádosti na kotlíkovou dotaci.
V tomto bodě tajemník připomněl, 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. V současné době svazek eviduje 12 zájemců na
zpracování kotlíkové dotace prostřednictvím svazku.
Na jednání Valné hromady se přítomní shodli, že by bylo vhodné navýšit cenu za zpracování
žádosti o dotaci pro občany nečlenských obcí v roce 2022.
Nyní jsou žadatelé informováni o této skutečnosti. V současné době si svazek účtuje 2 % z
celkové ceny přidělené dotace jednotlivých projektů pro občany členských obcí a 5 % pro
občany nečlenských obcí.

3



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.
Valná hromada proběhla dle stanoveného data a místa.
Usnesení č. 03/01/2022
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené v bodě
kontrola plnění usnesení.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
5) Rozpočtové opatření č. 6 /2021
V tomto bodě předsedající Blanka Strnadová informovala přítomné o nutnosti přesunu
finančních prostředků v rámci paragrafu a navržených oblastech. Rozpočtové opatření č.
6/2021 je nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 04/01/2022
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 6 /2021 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
6) Projednání nové nájemní smlouvy
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi Bc. Jiřímu Kuželovi,
který podal informaci k proběhlému jednání o změně nájemní smlouvy se společností
KOSTKY Pb. a.s. Předmětem nájmu je prostor sloužící k podnikání o podlahové ploše 27,68
m2, č. místnosti 1.08 v 1. NP administrativního domu Kostky Pb, na pozemku parc.č. 1376/152
v katastrálním území Příbram, zapsán na LV č. 10071, pro obec a k.ú. Příbram, poštovní adresa
společnosti: Kostky Pb, a.s., Žižkova 708, 261 01 Příbram II. Společnost se rozhodla změnit
od 1.3.2022 výši nájmu. Původní nájemné ve výši 5.702,- Kč měsíčně se nově sjednává mezi
smluvními stranami ve výši 6.892,- Kč měsíčně a na rozdíl od předešlé smlouvy vyžaduje složit
na účet pronajímatele kauci ve výši 6.892,- Kč. Původní nájemní smlouva se ukončuje dohodou
ke dni 28.2.2022, pokud ne, tak bude zaslána výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou, což
umožňuje původní nájemní smlouva.
Rozdíl je 1.190,- Kč měsíčně, což znamená pro rok 2022 navýšení o 11.900,- Kč + 6.892,- Kč
za kauci, celkem 18.792,- Kč. Nově tedy bude nutné změnit i položku rozpočtu nájemné, kde
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se sice s navýšením po předešlých informacích počítalo, ale pouze do výše 75 000,- Kč ročně.
Nově tedy bude částka pro rok 2022 ve výši 87 216,- Kč.
Návrh nové smlouvy se společností Kostky Pb, a.s., Žižkova 708, 261 01 Příbram II, IČ:
28961439 obdrželi přítomní spolu s pozvánkou na toto jednání.
Do diskuse se přihlásila Markéta Balková, starostka obce Hvožďany s návrhem, že by bylo
vhodné oslovit členské obce, zda by neposkytly prostory pro svazek. Dále zmínila, že by se
zaměstnanci svazku měli zjistit současnou nabídku nebytových prostor, které jsou v současné
době k dispozici ve městě Příbrami v nižší nabídce, než je pronajímán současný prostor
v objektu Kostky Pb. Dále reagoval Ing. Jan Michálek, starosta obce Dolní Hbity, že souhlasí
s návrhem paní Balkové s doplněním, že jakmile by se jiný prostor sehnal, podal by výpověď
z nebytových prostor na adrese Kostky Pb. Do diskuse se vložil Emila Tabaček, starosta obce
Suchodol, že v případě rozdílu 1.000,- Kč, tak by sídlo svazku nechal v současných prostorech,
jelikož rozdíl by nebyl tak markantní.
Přítomní se shodli na neschválení nové nájemní smlouvy. Pověřují tajemníka k jednání se
starostou města Příbrami o možnosti umístění pouze sídla svazku, s tím, že by minimálně pro
rok 2022 byla práce tajemníka vedena na home office. V případě, že se nepodaří zajistit sídlo
na jiné adrese, tak bude sídlo přepsáno na adresu obce Vranovice.
Usnesení č. 05/01/2022
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy od
1.3. 2022. Předmětem nájmu je prostor sloužící k podnikání o podlahové ploše 27,68 m2, č.
místnosti 1.08 v 1. NP administrativního domu Kostky Pb, na pozemku parc.č. 1376/152
v katastrálním území Příbram, zapsán na LV č. 10071, pro obec a k.ú. Příbram, se společností
Kostky Pb, a.s., Žižkova 708, 261 01 Příbram II, IČ: 28961439.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
7) Různé
a) Odpověď na dopis se žádostí o rozšíření D4 na 3+3 jízdní pruhy a zřízení
vyhrazeného pruhu pro autobusy včetně doplnění záchytných parkovišť P+R v
návaznosti na městskou hromadnou dopravu
V tomto bodě tajemník připomněl přítomným předešlé jednání, kdy informoval o dohodě s
panem Petrem Haladou předsedou Komise pro spolupráci s městy o zpracování žádosti ŘSD o
zřízení jízdního pruhu pro autobusy, a to z oblasti Jíloviště a řešení otázky možností záchytného
parkoviště typu P+R (park + ride) umístěného v blízkosti městské hromadné dopravy a dálnice
D4.
Dále byla projednávána možná petice obcí, která by byla odeslána na ŘSD. Tento bod byl
projednán zároveň na jednání Valné hromady, kde se přítomní shodli, že bude žádost zaslána
na ŘSD s upřednostněním zřízení parkoviště P+R s usnesením z Valné hromady DSO ORP
Příbram bez petice. Tajemník zpracoval a zaslal dopis panu řediteli ŘSD a nyní předkládá jeho
odpověď.
Tajemník Bc. Jiří Kužel přečetl přítomným znění odpovědi ředitele ŘSD. Zde se do diskuse
přihlásila Markéta Balková, starostka obce Hvožďany a zmínila, že již v minulosti se uvažovalo
o výstavbě parkoviště P+R na Skalce. Tajemník Bc. Jiří Kužel potvrdil, že tuto informaci se již
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dozvěděl při jednání v obci Dubenci v minulých letech a byla podmínkou dokončení dálnice
D4. K výstavbě, ale nedošlo. Znovu uvedl, že dle odpovědi ŘSD, je uvažováno o výstavbě
parkoviště P+R na Jílovišti.
Usnesení č. 06/01/2022
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informaci v bodě Odpověď na
dopis se žádostí o rozšíření D4 na 3+3 jízdní pruhy a zřízení vyhrazeného pruhu pro autobusy
včetně doplnění záchytných parkovišť P+R v návaznosti na městskou hromadnou dopravu.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
b) Financování svazku
V tomto bodě tajemník informoval o stavu finančních prostředků na účtu svazku a o stavu
plateb za členské příspěvky pro rok 2022.
Dále informoval, že je nutné upravit pracovní úvazky z důvodu ukončení projektu od SMO ČR.
Do diskuse se přihlásil Václav Chmelař, starosta obce Dubno, s dotazem, jak je na tom
v současné době svazek s finančními prostředky.
Odpověděl Bc. Jiří Kužel, tajemník svazku, že není stále zajištěno financování svazku z RUDu.
Nicméně část finančních prostředků by měla být z Krajského úřadu Středočeského kraje.
Zmínil, že Ministerstvo vnitra má představu o vzniku Asociace dobrovolných svazků pod
každým krajem, ale s podmínkou v území jednoho ORP. V tom je zatím problém, jelikož
některé svazky jsou rozsahově ve dvou ORP. Co se týká výzev, tak Středočeský kraj by měl
v letošním roce opět tyto dobrovolné svazky finančně podpořit. Dále se Bc. Jiří Kužel zmínil,
že SMO ČR má stále představu zapojení svazků do přenesené působnosti. Ing. Jan Michálek
se vložil do diskuse s tím, že Ministerstvo vnitra ČR by mělo nařídit, aby společně obce
komunikovaly buď na povinné, nebo dobrovolné bázi, aby byla v území kompatibilita všech
obcí.
Dále zde Bc. Jiří Kužel zmínil, že na výzvu o možném vstupu do svazku, zaslanou v listopadu
2021 na nečlenské obce, odpověděla pouze obce Zduchovice, s tím, že v současné době nemají
zájem o vstup do svazku. Uvedl, že finanční prostředky má svazek pouze do června 2022.
Na základě těchto informací proběhla diskuse o budoucím směrování DSO ORP Příbram o
dalších možných příjmech. S ohledem na nejisté financování v roce 2022 z jiných zdrojů
projednala rada možnost ukončení 1,0 pracovního úvazku s paní Jaroslavou Vildovou.
Usnesení č. 07/01/2022
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP bere na vědomí informace o stavu finančních prostředků
na účtu svazku a o stavu plateb za členské příspěvky v roce 2022.
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje na návrh tajemníka ukončení
pracovního poměru s paní Jaroslavou Vildovou z organizačních důvodů dohodou ke dni
28.02.2022 s tříměsíčním odstupným.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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c) Termín a způsob jednání příští Valné hromady
Předsedající Blanka Strnadová zahájila o stanovení termínu další putovní Valné hromady
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Na poslední valné hromadě navrhl pan starosta
Chmelař obec Dubno, že příštím místem pro konání by mohla být právě obec Dubno. Nyní je
třeba stanovit termín. S ohledem na závěrečnou kontrolu hospodaření, která se uskuteční dne
26.4. 2022 a která je součástí závěrečného účtu za rok 2022, by bylo vhodné uskutečnit jednání
až po tomto termínu, aby mohl být na tomto jednání projednán zároveň závěrečný účet. Poslední
Valná hromada svazku se konala dne 11.11.2021.
Přítomní členové rady stanovili datum VH na den 19.05.2022 od 16:00 hodin., s místem konání
v obci Dubno.
Usnesení č. 08/01/2022
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanoví datum Valné hromady DSO ORP
Příbram na 19.05.2022 od 16:00 hodin, v obci Dubno.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
7) Závěr
Jednání ukončeno v 12 hodin, 45 minut.
Zapsala Jaroslava Vildová, dne 27.1.2022

Blanka Strnadová v. r.
předsedkyně

Markéta Balková v. r.
2. místopředsedkyně

Příloha:
1x Rozpočtové opatření č. 6/2021
1x Odpověď na dopis se žádostí o rozšíření D4 na 3+3 jízdní pruhy a zřízení vyhrazeného pruhu
pro autobusy včetně doplnění záchytných parkovišť P+R v návaznosti na městskou hromadnou
dopravu
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