Zápis č.2/2021 z jednání Valné hromady Dobrovolného
svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

11.11.2021
16:00 hodin
v klubovně TJ Sokol Trhové Dušníky

Přítomni:

členové dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu

Omluveni:

Mgr. Petra Neubergová (obec Dubenec), Růžena Králová (obec
Bohostice), Zdeněk Vrátný (obec Drásov), David Lukšan (obec Háje),
Renata Skalová (obec Chraštice), Petr Hlinka (obec Kotenčice), Mgr.
Antonín Kropáč (obec Láz), Ing. Vladimír Kuba (obec Lešetice), Ing.
Pavel Nekl (obec Milín), Václav Lundák (obec Obory), Mgr. Jan
Konvalinka (město Příbram), Jitka Buraltová (obec Radětice).

Počet přítomných členů: 14
Program jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.
1) Prezence účastníků (viz. Prezenční listina)
Předsedající konstatovala, že Valná hromada DSO ORP Příbram je usnášeníschopná.
Předsedající dále položila dotaz, zda má někdo z přítomných členů Valné hromady 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 Valné
hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.
1) Prezence účastníků
2) Schválení programu
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola plnění přijatých usnesení z jednání poslední VH
5) Projednání Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2022
6) Rozpočtové opatření
7) Na vědomí
8) Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných
služeb“.
9) Různé
10) Závěr
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Usnesení č. 01/02/2021
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložený návrh
programu.
Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
3) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedající Blanka Strnadová navrhla paní Jaroslavu Vildovou jako zapisovatelku.
Předsedající Blanka Strnadová navrhla jako ověřovatele zápisu pana Josefa Karase (Obecnice)
a pana Milana Smíška (Trhové Dušníky).
K návrhu nebyly žádné námitky.
Usnesení č. 02/02/2021
a) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje zapisovatelku jednání
paní Jaroslavu Vildovou.
b) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje ověřovatele zápisu pana
Josefa Karase (Obecnice) a pana Milana Smíška (Trhové Dušníky),
Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
4) Kontrola plnění usnesení z jednání poslední Valné hromady konané 24. června 2021
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi svazku. Tajemník
svazku Bc. Jiří Kužel následně přednesl informace týkající se:


Usnesení č. 04/01/2021

Valná hromada schválila Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, který byl
zpracován na základě hospodaření svazku v roce 2020. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2020
provedená Krajským úřadem Středočeského kraje č.j. 002714/2020/KUSK, a to s vyjádřením,
že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram souhlasí s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zde neplynuly žádné další úkoly.
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Usnesení č. 05/01/2021

Valná hromada svazku schvaluje účetní závěrku Dobrovolného svazku ORP Příbram, IČ:
04513151, k 31.12.2020 bez připomínek na základě předložených podkladů a nevznáší další
požadavky.
Valná hromada svazku souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Valná hromada svazku schvaluje převést ztrátu z hlavní činnosti ve výši 381 656,51 Kč na účet
432 – Nerozdělený zisk z předchozích let.
Valná hromada svazku schválila Zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce Dobrovolný
svazek obcí ORP Příbram k 31.12.2020. Skutečné stavy podle inventarizace odpovídají účetním
stavům, inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Zde neplynuly žádné další úkoly.


Usnesení č. 06/01/2021

Valná hromada projednala a schválila (Aktualizaci) Střednědobý výhled rozpočtu DSO ORP
Příbram 2021–2024.

Zde neplynuly žádné další úkoly.


Usnesení č. 07/01/2021

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram pověřuje tajemníka Bc. Jiřího Kužela
k jednání se starostu města Příbram při zabezpečení právních postupů při majetkovém vstupu
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram do Technických služeb města Příbram.

V tomto bodě tajemník informoval přítomné s pokračováním jednání ve věci nalezení možností
prostřednictvím právní kanceláře města Příbram, při zapojení se obcí formou in-house výjimky
k likvidaci odpadu společnou cestou pro členské obce svazku. Tak, jak bylo projednáno na
jednání rady dne 18.8.2021, byl odeslán dopis s žádostí panu starostovi města Příbram, zatím
nebyla poskytnuta žádná zpětná vazba.


Usnesení č. 08/01/2021

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje přistoupení svazku k iniciativě
Paktu starostů a primátorů pro klima a energetiku.
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram pověřuje tajemníka k registraci na webu
Paktu a dalšími úkony spojenými s přístupem.
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje podání žádosti Výzva č.7/2020:
Pakt starostů pro klima a energii ze dne 5.1.2021.

V tomto bodě tajemník informoval o Paktu starostů a primátorů pro klima a energetiku. Valná
hromada odsouhlasila vstup svazku do Paktu starostů a primátorů pro klima a energetiku.
Svazek se doposud stále nepovedlo zapsat. Důvodem je prostor pro jednání jednotlivých
zastupitelstev obcí, kde zatím sedm jich odsouhlasilo vstup do paktu prostřednictvím svazku.
Zápis bude proveden do konce měsíce listopadu.
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Usnesení č. 09/01/2021

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021
dle přílohy č. 4, která je součástí tohoto zápisu.

Zde neplynuly žádné další úkoly.


Usnesení č. 10/01/2021

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace v bodě Setkání
starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb“.

Zde neplynuly žádné další úkoly, dnes je naposledy v rámci projektu bodem dnešního jednání
i bod Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.


Usnesení č. 11/01/2021

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje konání nabízeného semináře
v projektu ESO v termínu 25. – 26.11. 2021.

Svaz měst a obcí České republiky, po dohodě, pořádá tedy tento seminář v rámci projektu
„Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a
poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159,
nejen pro volené představitele obcí. Dvoudenní vzdělávací seminář „Finanční řízení obcí“ se
bude konat na adrese Martinice 1 v termínu 25. - 26. 11. 2021 v prostorách Equitana Hotelu
Resort. Na seminář obdržely pozvání všechny obce v ORP Příbram. Zatím není ještě plně
obsazen.


Usnesení č. 12/01/2021

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP bere na vědomí informace v bodě Program
Cyklostezky.

V tomto bodě se nic nového nezměnilo, dotace nejsou vyhlášeny.


Usnesení č. 13/01/2021

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP bere na vědomí informace v bodě Elektronické
úřední desky.

V tomto bodě se nic nového nezměnilo, dotace nejsou vyhlášeny.


Usnesení č. 14/01/2021

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí s konáním příští Valné hromady
v obci Trhové Dušníky.
Dnes zde probíhá valná hromada.
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Usnesení č. 03/02/2021
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené
v bodě kontrola plnění usnesení.
Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení bylo schváleno.
5) Projednání Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2022
V úvodu předsedající Blanka Strnadová seznámila přítomné s problematikou projednávaného
bodu, kdy Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram předkládá Valné hromadě Návrh
rozpočtu DSO ORP Příbram na rok 2022, jako schodkový, a to na závazné ukazatele –
paragrafy a vyrovnaný rozpočet hospodářské činnosti ve výši 20 000,- Kč., dle přílohy tohoto
zápisu č. 1
Schodek bude vyrovnán finančními prostředky z minulých let, použitím prostředků z
hospodářské činnosti, případně jinými zdroji dle Návrhu rozpočtu DSO ORP Příbram na rok
2022, který byl přílohou zápisu z jednání rady dne 26.10.2021, a který všechny členské obce
obdržely s upozorněním na nutnost a povinnost uveřejnění na Úředních deskách, minimálně 15
dní, ale zároveň, až do doby projednání na Valné hromadě DSO ORP Příbram. Návrh vychází
s ohledem na další možnosti financování, s úpravami v roce 2022 formou rozpočtových
opatření.
Předsedající vznesla dotaz, zda všechny členské obce doloží, anebo již doložily, minimálně
patnáctidenní lhůtu pro vyvěšení na Úřední desce své obce tak, jak bylo požadováno
prostřednictvím emailové korespondence. Po konstatování, že byla u všech partnerů splněna
podmínka vyvěšení po dobu minimálně patnácti dní do schválení Valnou hromadou, bylo
pokračováno v projednávání bodu.
Do diskuse se přihlásila starostka obce Hvožďany paní Markéta Balková a uvedla, že od roku
2013, kdy začal projekt Meziobecní spolupráce bylo slibováno, že se legislativně ukotví forma
meziobecní spolupráce prostřednictvím svazku. Svazek již funguje 8 let a měli bychom i nadále
v této spolupráci pokračovat. Tajemník svazku Bc. Jiří Kužel reagoval, že byl odeslán dopis na
nečlenské obce adresovaný zastupitelům obcí, aby projednali případný vstup do svazku. Zde
reagovala Eva Hřebejková, starostka obce Pečice, že by bylo vhodné tento dopis rozeslat i na
členské obce pro případné diskuse starostů se starosty nečlenských obcí. Ing. Jan Michálek,
starosta obce Dolní Hbity, podpořil názor paní Markéty Balkové, že souhlasí s tím, aby svazek
nadále fungoval. Zmínil nejen finanční výhody pro obce, ale také vzájemnou výměnu
zkušeností a sdílení dobré praxe. V případě, že by svazek v příštím roce neměl dostatek
finančních prostředků, navrhl na příští valné hromadě odsouhlasit financování prostřednictvím
mimořádného příspěvku. Pan Josef Karas, starosta obce Obecnice navrhl, že by bylo vhodné i
zpoplatnění služeb, které svazek poskytuje obcím v současné době zdarma, případně navýšení
poplatku za službu Pověřence pro ochranu osobních údajů školských zařízení. Tajemník svazku
reagoval, že činnost svazku se rozrůstá, zmínil, že svazek je zakládajícím členem Asociace
dobrovolných svazků SK. Do diskuse se přihlásil pan Václav Chmelař, starosta obce Dubno,
s tím, že je připraven na zvýšení členského příspěvku o 5.000,- Kč a určitě se přiklání ke
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zpoplatnění služeb. Na to reagoval pan Ladislav Doležal (obec Hudčice) s tím, aby navýšení
členského příspěvku nebylo demotivní pro obce, které uvažují o vstupu do svazku.
Markéta Balková, starostka obce Hvožďany, vznesla dotaz, které služby by mohl svazek
zpoplatnit. Tajemník Bc. Jiří Kužel, odpověděl, že svazek již má ceník služeb pro nečlenské
obce na webových stránkách. Dále zmínil, že by obce i mohly svazek využít v případě
vyčerpání podpory „de minimis“, kdy by za obce mohl žádat svazek.
Přítomní se shodli, že v případě, že finanční prostředky nebudou v roce 2022 dostačující pro
chod kanceláře, navrhnou na příští valné hromadě dofinancování formou mimořádného
příspěvku.
Usnesení č. 04/02/2021
Valná hromada projednala návrh rozpočtu na rok 2022 ze dne 26.10.2021.
Celkové daňové, nedaňové a kapitálové příjmy v návrhu rozpočtu činí 660 020,- Kč, celkové
výdaje činí 1 342 720,- Kč. Valná hromada schvaluje schodkový rozpočet, a to na závazné
ukazatele – paragrafy rozpočtové skladby dle přílohy tohoto zápisu č 1. 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
Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
6) Rozpočtové opatření
Předsedající Blanka Strnadová přednesla důvod předložení rozpočtového opatření č. 5/2021.
Důvodem rozpočtového opatření je nutnost přesunu finančních prostředků v příjmové i
výdajové části rozpočtu.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Usnesení č. 05/02/2021
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021
dle přílohy č. 2, která je součástí tohoto zápisu.

Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
7) Na vědomí
V tomto bodě předsedající Blanka Strnadová informovala přítomné o rozpočtovém opatření
č.3/2021, schváleném radou svazku dne 18.8.2021 a rozpočtovém opatření č.4/2021
schváleném radou svazku dne 26.10.2021, kdy se jednalo o přesun prostředků mezi paragrafy
a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje
podle Programu podpory rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje
dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje pro rok 2021.
Obě rozpočtové opatření již přítomní obdrželi spolu se zápisem z obou rad svazku.
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8) Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného
projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra
společných služeb“.
Předsedající blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi svazku. Tajemník
svazku Bc. Jiří Kužel následně přednesl informace týkající se pracovní skupiny pro DSO. Tak
jak tajemník informoval při minulém jednání byl sestaven výčet vybraných typových opatření
s cílem dát představu o tom, v jakých oblastech regionálního rozvoje může být PS DSO aktivní.
Zároveň informoval o tom, že na podzimním sněmu SMO ČR, bude tato skupina překlopena
do výboru DSO při SMO ČR.
Zde byly změněny stanovy Svazu měst a obcí České republiky. Pro informaci tajemník
seznámil přítomné se současným zněním stanov, které v bodě Výbor dobrovolných svazků obcí
stanovují:
1. K hájení zájmů dobrovolných svazků obcí se zřizuje Výbor dobrovolných svazků obcí.
2. Členem Výboru DSO se může stát člen zastupitelstva členské obce dobrovolného svazku
obcí:
a) který byl nominován příslušným orgánem dobrovolného svazku obcí, a zároveň
b) který je členem zastupitelstva obce, která je členem Svazu. Dobrovolný svazek obcí může
do Výboru DSO nominovat vždy pouze jednoho člena zastupitelstva.
3. Právo nominovat člena Výboru DSO má dobrovolný svazek obcí pouze v případě, že alespoň
50 % obcí sdružených v tomto dobrovolném svazku obcí je členy Svazu měst a obcí ČR.
Výjimku z tohoto pravidla může schválit Předsednictvo.
4. Výbor DSO:
a) vydává návrhy a doporučení orgánům Svazu,
b) vysílá své členy na zasedání Rady (§ 12 odst. 1. písm. d) těchto Stanov),
c) navrhuje své zástupce do poradních a iniciativních orgánů zřízených Předsednictvem (§ 15
odst. 5. těchto Stanov),
d) je oprávněn účastnit se prostřednictvím svého zástupce s hlasem poradním zasedání
Předsednictva,
e) prostřednictvím svého zástupce vystupuje na Sněmu a předkládá mu návrhy.
Projekt je tedy u konce, a jelikož náš svazek nesplňuje mimo jiné podmínku 50 % obcí
sdružených v tomto dobrovolném svazku obcí, které jsou členy Svazu měst a obcí ČR, máme
10 obcí z počtu 26, již dále nemůžeme mít zástupce ve Výboru dobrovolných svazků obcí
nahrazujícího Pracovní skupinu SMO.
Dále prozatím zůstává tajemník členem Pracovní skupiny pověřenců pro ochranu osobních
údajů neboli Pracovní skupiny DPO (Data Protection Officer), která je složena z pověřenců pro
ochranu osobních údajů fungujících na obecních a městských úřadech či při dobrovolných
svazcích obcí.
S další spoluprací se SMO ČR ve formě řešení projektu se nyní nedá počítat, a to především
s ohledem na nevyřešenou otázku dotačních možností z EU.
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Díky projektu, a jako pokračování spolupráce mezi svazky, se svazek stal spoluzakladatelem
Asociace dobrovolných svazků SK, kde právě navázaná spolupráce přináší za určitých
podmínek podporu svazkům, ale především pomáhá řešit problémy, které se týkají občanů
území členských obcí. V rámci asociace se snažíme mimo jiné o zapojení víceúčelových svazků
z celého kraje, ale i na základě spolupráce s MV o zapojení svazků z celého území ČR.
Jako asociace svazek vede jednání s MV a SMO ČR o nastavení možných činností v rámci
zákona o obcích tak, aby obce mohly využít služeb svého svazku při výkonu některých svých
samostatných nebo i přenesených působností. Hlavní myšlenkou je poskytovat jménem obcí,
které projeví zájem, zákonem stanovené činnosti, a to v takové kvalitě, která nebude zavdávat
prostor k opětovným diskusím o snížení počtu obcí, z důvodu nekonání či vadných rozhodnutí,
které vedou k žalobám a jiným stížnostem.
Představa ale je, že takové svazky mimo jiné budou muset zajistit oprávněné zaměstnance, kteří
budou tento výkon moci vykonávat a minimální počet takových zaměstnanců v takto
pověřeném svazku bude dva.
Kancelář se nyní snaží poskytovat nastavený servis obcím tak, jak bylo zavedeno v minulých
letech. Pro potřeby vzdělávání tak, abychom tento servis mohli poskytovat, využíváme projekt
ESO SMO ČR, který je bezplatný.
Na úplný závěr projektu musíme splnit téměř poslední úkon, a to je vyplnění dotazníku, který
přítomní obdrželi.
Usnesení č. 06/02/2021
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP bere na vědomí informace v bodě Setkání
starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb“.
Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
9) Různé
a) Smlouva ČS, prodloužení kontokorentním úvěru
V tomto bodě předsedající Blanka Strnadová informovala přítomné, že Rada Dobrovolného
svazku obcí ORP Příbram projednala tuto možnost a souhlasí s prodloužením termínu splatnosti
smlouvy o kontokorentním úvěru č. 4190000359/20/LCD s Českou spořitelnou, a.s. Důvodem
je, tak jako minulý rok, nedostatek financí pro zajištěný veškerých plateb v měsíci prosinci.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 4190000359/20/LCD ze dne 11. 12. 2020,
schválený ze strany ČS je přílohou č.3. tohoto zápisu.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
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Usnesení č. 7/02/2021
1) VH po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č.
4190000359/20/LCD ze dne 11.12.2020 s Českou spořitelnou, a.s.
2) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 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.
Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
b) Žádost ŘSD
V tomto bodě tajemník 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.
Tajemník sepsal znění žádosti, které je přílohou č. 4. tohoto zápisu, které projednal s panem
předsedou Komise pro spolupráci s městy, ale které pokud má být zasláno za území DSO, musí
schválit Valná hromada DSO. Z tohoto důvodu jej dnes předkládáme k diskusi a případně
souhlasu s odesláním. K dopisu, pokud bude schválen po dohodě, vytvoříme petici na stránkách
svazku, o té budou po dohodě s předsedou Komise pro spolupráci s městy informovány další
obce, které se budou moci připojit k petici svými podpisy.
Do diskuse se přihlásila paní Markéta Balková, obec Hvožďany a uvedla, že určitě nepodpoří
dopis formou petice. Navrhla, že by bylo vhodné zaslat dopis na ŘSD s usnesení z valné
hromady svazku. Reagoval pan starosta Jiří Sláma, obec Vrančice s tím, že určitě by bylo
vhodné upřednostnit parkoviště typu P+R před zřízením jízdního pruhu pro autobusy. Tajemník
Bc. Jiří Kužel ještě doplnil, že již dříve bylo uvažováno o zřízení parkoviště P+R na Skalce.
Přítomní se shodli, že bude žádost zaslána na ŘSD s upřednostněním zřízení parkoviště P+R
s usnesením z Valné hromady DSO ORP Příbram bez petice.
Usnesení č. 08/02/2021
1) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP souhlasí se zasláním žádosti ŘSD o
zřízení záchytného parkoviště typu P+R a jízdního pruhu pro autobusy.
2) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP pověřuje tajemníka k podepsání a zaslání
žádosti ŘSD.

Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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c) Stanovení počtu členů inventarizační komise pro rok 2021
Předsedající Blanka Strnadová přednesla informace týkající se stanovení počtu členů
inventarizační komise pro rok 2021. Komise musí mít minimálně 3 členy. Dále je nutno
jmenovat její členy. Předsedající navrhuje jmenovat za členy paní Jaroslavu Vildovou, paní Bc.
Jitku Balounovou a pana Bc. Jiřího Kužela.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Usnesení č. 09/02/2020
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
1. stanovuje počet členů inventarizační komise pro rok 2021 na tři členy.
2. jmenuje za členy inventarizační komise pro rok 2021 paní Jaroslavu Vildovou, paní Bc.
Jitku Balounovou a pana Bc. Jiřího Kužela.

Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
d) 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 nízkopříjmové
domácnosti, těm dotace pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy nejdříve
koncem I. poloviny 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.
Díky zveřejnění na obcích se na svazek 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, se zaměstnanci zúčastnili semináře pořádaného pro DSO orgány MŽP,
na základě dohody s Asociací středočeských DSO. Zde byli zodpovězeny specifické otázky,
které zájemci na svazek kladou a následně bude pokračováno v podání žádostí pro případné
zájemce o podporu.
Do diskuse se přihlásila paní Jaroslava Vildová a pouze uvedla, že zájem o zpracování žádosti
o kotlíkovou dotaci projevili především občané z nečlenských obcí, a to obce Tochovice,
Čenkov, Cetyně, města Březnice a města Rožmitálu pod Třemšínem. Dále upřesnila, že svazek
bude na jaře 2022 rozesílat další leták s aktuálními informacemi pro občany.
Usnesení č. 10/02/2021
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace k možnostem
podání žádosti o kotlíkovou dotaci

Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
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Usnesení bylo schváleno.

e) Místo konání příští valné hromady
V tomto bodě přítomní projednali místo uskutečnění další putovní Valné hromady
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Přítomní zástupci obce navrhli obec Dubno.
Usnesení č. 11/02/2021
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram souhlasí s konáním příští Valné hromady
v obci Dubno.

Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
10) Závěr
Jednání ukončeno v 18 hodin, 00 minut.
Zapsala: Jaroslava Vildová, dne 12.11.2021
Předsedající DSO ORP Příbram Blanka Strnadová, předsedkyně v. r.

Ověřovatel zápisu Josef Karas, starosta obce Obecnice v. r.

Ověřovatel zápisu Milan Smíšek, starosta obce Trhové Dušníky v. r.

Přílohy:
1) Schválený Rozpočet DSO ORP Příbram pro rok 2022
2) Rozpočtové opatření č. 05/2021
3) Dodatek č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 4190000359/20/LCD ze dne
11.12.2020 s Českou spořitelnou, a.s.
4) Žádost ŘSD o zřízení jízdního pruhu pro autobusy na D4
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