Zápis č.1/2021 z jednání Valné hromady Dobrovolného
svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

24.06.2021
16:00 hodin
budova Obecního úřadu Hudčice

Přítomni:

členové dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu

Omluveni:

Růžena Králová (Bohostice), Zdeněk Vrátný (Drásov), Mgr. Petra
Neubergová (Dubenec), Václav Chmelař (Dubno), David Lukšan (Háje),
Petr Hlinka (Kotenčice), Ing. Pavel Nekl (Milín), Mgr. Jan Konvalinka
(Příbram), Jitka Buraltová (Radětice), Jan Čech (Sedlice), Ing. Jana
Krejčová (Vysoká u Příbramě)

Počet přítomných členů: 15
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 a ověřovatele zápisu
4) Kontrola plnění přijatých usnesení z jednání poslední VH
5) Projednání Návrhu závěrečného účtu za rok 2020 a schválení účetní závěrky
6) Projednání Aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram na období 20212024
7) Informace k projektu v oblasti odpadového hospodářství
8) Pakt starostů a primátorů
9) Rozpočtové opatření
10) Na vědomí
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11) Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v rámci realizovaného projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných
služeb“.
12) Různé
13) Závěr

Usnesení č. 01/01/2021
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje předložený návrh
programu.
Hlasování: PRO 15, 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 Josefa Karase (Obecnice) a
Milana Smíška (Trhové Dušníky).
K návrhu nebyly žádné námitky.
Usnesení č. 02/01/2021
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
Josefa Karase (Obecnice) a Milana Smíška (Trhové Dušníky).
Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
4) Kontrola plnění usnesení z jednání poslední Valné hromady konané 10. prosince 2020
Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo tajemníkovi svazku. Tajemník
svazku Bc. Jiří Kužel následně přednesl informace týkající se:
•

Usnesení č. 04/03/2020

Valná hromada projednala a schválila Aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP
Příbram 2020–2023, předložený radou svazku dne 4.11.2020.

Na dnešním jednání bude bodem projednání Střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP
Příbram pro roky 2021 – 2024 tak, jak bylo projednáváno na minulé Valné hromadě.
• Usnesení č. 05/03/2020
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Valná hromada projednala návrh rozpočtu na rok 2021 ze dne 4.11.2020.
Celkové daňové, nedaňové a kapitálové příjmy v návrhu rozpočtu činí 761 300,- Kč, celkové výdaje
činí 1 363 300,- Kč. Valná hromada schvaluje schodkový rozpočet, a to na závazné ukazatele –
paragrafy rozpočtové skladby dle přílohy tohoto zápisu č 2. a vyrovnaný rozpočet hospodářské
činnosti ve výši 40 000,- Kč. Schodkový rozpočet bude vyrovnán finančními prostředky z minulých
let, použitím prostředků z hospodářské činnosti, případně jinými zdroji.

Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 06/03/2020

A) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje smlouvu o
kontokorentním úvěru č. 4190000359/20/LCD s Českou spořitelnou, a.s.
B) Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram pověřuje předsedkyni Blanku
Strnadovou k podpisu smlouvy o kontokorentním úvěru č. 4190000359/20/LCD s Českou
spořitelnou, a.s.
Smlouva byla podepsána a prozatím prostředky máme na účtu pro případné vykrytí prostředků,
nejdéle do 30.11.2021.
•

Usnesení č. 07/03/2020

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje termín jednání Kontrolního
výboru DSO ORP Příbram na 06.01.2021 od 15:00 hodin v sídle svazku.

Kontrolní výbor se sešel dle schváleného termínu.
•

Usnesení č. 08/03/2020

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020
dle přílohy č. 3, která je součástí tohoto zápisu.

Zde neplynuly žádné další úkoly.
•

Usnesení č. 09/03/2020

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
1. stanovuje počet členů inventarizační komise pro rok 2020 na tři členy
2. jmenuje za členy inventarizační komise pro rok 2020 paní Jaroslavu Vildovou, paní Bc.
Jitku Balounovou a pana Bc. Jiřího Kužela

Inventarizace byla vykonána a je zpracován Zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce
Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram k 31.12.2020.
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•

Usnesení č. 10/03/2020

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje nákup produktu Poradna pro
obce za 6.600,- Kč bez DPH na 3 roky.

Poradna byla uhrazena, další možnost čerpat zvýhodněnou cenu právní poradny mají i členské
obce svazku, které jsou zároveň členy SMO. Jedná se o Trhové Dušníky, Dolní Hbity, Pečice,
Příbram, Dubenec, Suchodol, Háje, Láz, Milín a Lhota u Příbramě.
•

Usnesení č. 11/03/2020

Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje místo další putovní Valné
hromady v obci Hudčice.
Dnes je zde Valná hromada.

Usnesení č. 03/01/2021
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené
v bodě kontrola plnění usnesení.
Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
Usnesení bylo schváleno.
5) Projednání Návrhu závěrečného účtu za rok 2020 a schválení účetní závěrky

Předsedající Blanka Strnadová zahájila bod a v úvodu projednávaného bodu vznesla dotaz, zda
všechny členské obce doloží patnácti denní lhůtu pro vyvěšení Závěrečného účtu na úřední
desce své obce. Po konstatování, že byla u všech partnerů splněna podmínka vyvěšení po dobu
minimálně patnácti dní do schválení Valnou hromadou bylo pokračováno v projednání bodu.
A) Účetní závěrka
Valná hromada svazku projednala a 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.
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Valná hromada svazku projednala a 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.
Dále předsedající informovala o povinnosti na jednání vytvořit Protokol o schválení účetní
závěrky: do protokolu vepsat datum rozhodování – datum jednání, jména zúčastněných jednání
za každou obec a tohoto zástupce podpis. Pokud by byl proti nebo se zdržel, musí být uveden
čitelný důvod – proč. Protokol se pak vkládá do výkazů pro kraj přes program Výkazy – CSUIS.
Následně byla podána informace, že neprodleně po schválení závěrečného účtu valnou
hromadou svazku, starostové členských obcí předkládají svým zastupitelstvům závěrečný účet
svazku obcí, které ho mohou vzít pouze na vědomí.
Usnesení č. 04/01/2021
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.
Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
B) Projednání Závěrečného účtu za rok 2020
Valná hromada projednala a 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.
Usnesení č. 05/01/2021
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.
Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
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6) Projednání Střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram na období 2021-2024
V úvodu předsedající Blanka Strnadová seznámila přítomné s problematikou projednávaného
bodu, kdy Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram předkládá valné hromadě Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu DSO ORP Příbram 2021–2024 tak, jak bylo projednáno na
minulé valné hromadě. Návrh všechny členské obce obdržely s pozvánkou a upozorněním na
nutnost a povinnost uveřejnění na úředních deskách, minimálně 15 dní, ale zároveň, až do doby
projednání na Valné hromadě DSO ORP Příbram.
Dále předsedající Blanka Strnadová 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 projednání bodu.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Usnesení č. 06/01/2021
Valná hromada projednala a schválila Střednědobý výhled rozpočtu DSO ORP Příbram 2021–2024.

Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
7) Informace k projektu v oblasti odpadového hospodářství
V úvodu předsedající Blanka Strnadová seznámila přítomné s problematikou projednávaného
bodu a předala slovo tajemníkovi svazku.
Jen pro připomenutí byl uveden stručný přehled povinností obcí dle Zákon o odpadech č.
541/2020 Sb.
Mezi povinnostmi obcí je v návrhu připravovaného zákona o odpadech také požadavek na
splnění cíle pro odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tzv.
vytříděné odpady.
Rok 2025 a následujících alespoň 60 %;
Rok 2030 a následujících alespoň 65 %;
Rok 2035 a následujících alespoň 70 % z celkového množství komunálního odpadu
produkovaného obcí v daném roce.
Splnění cílů bude obec povinna prokázat.
Výši podílu odděleně soustřeďovaných recyklovatelných odpadů vypočítá pro jednotlivou obec
na základě hlášení MŽP. MŽP do r. 2028 každoročně do 30. září zveřejní seznam obcí, které
dosáhly stanoveného podílu a na které se vztahuje výjimka ze zahrnutí odpadů do poplatku za
ukládání využitelných odpadů.
V současné době je schválený pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí.
Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040.
Ministerstvo životního prostředí duben 2021 – v současné době připomínkování, předložení do
vlády 09/2021.
V rámci tzv. Environmental Implementation Review 2019 (Přezkum provádění právních
předpisů v oblasti životního prostředí 2019) EK jako prioritní opatření pro Českou republiku
uvedla: „Česká republika je vyzývána k tomu, aby dokončila, přijala a provedla vnitrostátní
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strategii pro oběhové hospodářství“. Ve Zprávě o České republice za rok 2020 EK konstatovala,
že „v České republice neexistuje strategie pro oběhové hospodářství, která by dále podpořila
hospodářský růst“ Česká republika v současnosti nedisponuje koncepčním dokumentem, který
by stanovil směr jejího rozvoje v oblasti cirkulární ekonomiky. Jako reakce na současný stav
proto vznikl Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040. Vypracování
strategického rámce pro oběhové hospodářství v České republice - „Cirkulární Česko 2040“
(dále rovněž „strategický rámec“, „Cirkulární Česko“ nebo „CČ 2040“) reflektuje nezbytnost
prosazení principů oběhového hospodářství a zdůrazňuje oběhové hospodářství jako prioritu
České republiky.
Tabulky, jak to s odpady vypadá v území svazku jsou přílohou tohoto zápisu, případné dotazy
je třeba adresovat paní Jaroslavě Vildové, která se zabývá sběrem podkladů pro vyhodnocení.
Co se týká dalších kroků v oblasti odpadového hospodářství, bylo na základě doporučení
vedeno jednání se společností ARCH Consulting s.r.o., která zpracovala cenovou nabídku pro
DSO ORP Příbram pro oblast odpadového hospodářství na zpracování:
(1) posouzení současného řešení odpadového hospodářství v jednotlivých členských obcích a
návrh optimálního řešení s přihlédnutím k aktuální situaci v regionu;
(2) posouzení proveditelnosti, finanční a územní náročnosti překladiště odpadu pro převoz do
ZEVO;
(3) návrh právního uspořádání konkrétního řešení pro DSO Příbram, včetně podmínek pro
následné přistupování nových členů, posouzení vhodných dotačních titulů, podmínky atd.
Nabídku, která vychází ze zadání, všechny členské obce obdržely a měla by být předmětem
dnešního jednání. Navrhovaná cena vychází ze skutečnosti, že svazek dodá potřebné analýzy,
kdy je třeba upozornit, že všechny obce ještě neposlaly požadované podklady. Jinak se dá
předpokládat, že cena by byla ještě větší, tato část byla z naší strany odmítnuta. Dále tajemník
rozebral, čeho se nabídka týká a z čeho vychází.
Tajemník Bc. Jiří Kužel se ujal slova a sdělil přítomným, že v minulém týdnu proběhlo jednání
se starostou města Příbram. Z jednání vyplynulo, že došlo ke společné shodě na řešení otázky
odpadového hospodářství na území DSO ORP Příbram, a to možnost čerpání služeb
Technických služeb města Příbram. Zde je nutné zajistit právní podklad tak, kdy svazek by měl
učinit alespoň minimální vklad do příspěvkové organizace TS města Příbram.
Prvním krokem v daném projektu je souhlas zastupitelstva města Příbram. Zde je nutné
zpracovat podklady pro jednání právní kanceláří.
Tajemník Bc. Jiří Kužel navrhnul, že v současné době by bylo vhodné poptat právní služby. Do
diskuse se vložil Josef Karas, starosta obce Obecnice, který uvedl, že si také nechal zpracovat
nabídku od společnosti ARCH Consulting s.r.o. a nebyl spokojen. Dále sdělil, že obce, které by
měly zájem o využití takové služby, by musely vstoupit do svazku a měly by zaplatit
mimořádný příspěvek. Výběr právní kanceláře by měl být konzultován s představiteli města
Příbram.
Do diskuse se přihlásil také Ing. Blahna, místostarosta obce Obory, který uvedl, že dokud
nebude metodický pokyn k novému zákonu o odpadech, nedá se zatím moc v této oblasti
podnikat.
Přítomní se po diskusi shodli, že v současné době je nejlepší oslovit společně s vedením města
Příbram právní kancelář města Příbram.
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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.

Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
8) Pakt starostů a primátorů
V tomto bodě tajemník informoval o Paktu starostů a primátorů pro klima a energetiku, který
byl zařazen do projednání na základě rozhodnutí rady svazku ze dne 28.4.2021.
Pakt starostů a primátorů je iniciativou měst, obcí a Evropské komise, která vznikla krátce po
přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008.
Pakt starostů a primátorů pro klima a energii je dobrovolná iniciativa měst a obcí, které se
zavazují na svém území snížit emise CO2 do roku 2030 alespoň o 40 % a současně zvýšit svou
odolnost vůči negativním dopadům změny klimatu. Jen v rámci EU čítá Pakt starostů přes devět
tisíc signatářů od velkoměst po ty nejmenší obce.
Vedle hlavní kanceláře Paktu starostů v Bruselu existují na národní a regionální úrovni tzv.
podpůrné struktury, mezi nimi od roku 2017 také Ministerstvo životního prostředí, které je
národním koordinátorem Paktu starostů a primátorů pro ČR.
Těžiště aktivit signatářů Paktu spočívá ve zpracování a následné implementaci Akčního plánu
pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále také
SECAP), který obce předkládají do dvou let od přistoupení k Paktu. Akční plán obsahuje
výchozí analýzu území ve formě základní inventury emisí CO2 a hodnocení zranitelnosti vůči
dopadům změny klimatu. Na základě těchto analýz jsou v akčním plánu navržena konkrétní
opatření pro nadcházející dva roky. Po této době obec svůj akční plán vyhodnocuje a
aktualizuje.
Členství v Paktu je zcela dobrovolné, a proto není spojeno s žádnými poplatky či sankcemi.
Mezi hlavní přínosy členství v Paktu patří strategický přístup k rozvoji obce dle priorit SECAP
a s ním spojená racionalizace investic v oblasti energetických úspor a adaptace na změnu
klimatu. S energetickými úsporami úzce souvisí úspora finančních prostředků, které lze
následně využít na další rozvojové projekty obce, vhodně zvolená adaptační opatření přispívají
ke kvalitě života obyvatel obce. To vše pod značkou inciativy, která má podporu i ze strany
Evropské komise, a může svým členům nabídnout, kromě metodické podpory zpracování či
vyhodnocení SECAP, např. také možnost spolupráce a výměny zkušeností s dalšími
zapojenými obcemi.
Přistoupení k Paktu obnáší formální politický závazek ve formě usnesení zastupitelstva, které
pověří starostu či primátora podpisem přístupového formuláře. Pověřený pracovník následně
na webu Paktu obec zaregistruje a nahraje kopii podepsaného přístupového formuláře.
Do Paktu je možné vstoupit jak individuálně jako jedna obec, tak kolektivně jako sdružení
sousedících obcí.
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Druhá varianta je vhodná zejména pro menší obce, které mohou díky sdílenému závazku sdílet
i kapacity pro tvorbu a implementaci SECAP.
Vstoupit do Paktu je možné kdykoli, do konce července však mají obce možnost získat na
zpracování SECAP také finanční podporu. Výzva č. 7/2020 z Národního programu Životní
prostředí s celkovou alokací 10 mil. Kč je otevřena jak novým signatářům, tak těm stávajícím,
kteří chtějí svůj akční plán aktualizovat. Na jeden projekt lze žádat o podporu až do výše 2 mil.
Kč. Předmětem podpory je zpracování či aktualizace SECAP, dále pak osvětové aktivity v
rámci obce a také personální kapacity, čímž se podpora snaží vyjít vstříc zejména menším
obcím. Pro ty je určena také možnost zapojit se do Paktu kolektivně a žádat o podporu jako celá
místní akční skupina či dobrovolný svazek obcí.
Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní, podmínkou pro přijetí žádosti je členství
žadatele v Paktu.
Zpracování SECAP dává obcím konkurenční výhodu v podobě přístupu k novým zdrojům
financování. Např. European City Facility nabízí podporu přípravy investičních záměrů
v oblasti energetiky, které vycházejí ze SECAP. V rámci Norských fondů je podporována
realizace přírodě blízkých opatření vycházejících z příslušných strategií včetně SECAP. Vedle
takto specializovaných dotačních a grantových schémat však bude možné dílčí opatření SECAP
nadále financovat prostřednictvím Operačního programu životní prostředí, kde i v novém
programovém období budou podporovány energetické úspory a obnovitelné zdroje energie ve
veřejném sektoru či adaptace na změnu klimatu. Opatření v oblasti energetiky, jmenovitě
modernizace veřejné dopravy, energetická účinnost ve veřejných budovách, komunitní
energetika a modernizace veřejného osvětlení, budou podporována rovněž v rámci
Modernizačního fondu.
Nyní je vyhlášena Výzva č. 7/2020: Pakt starostů pro klima a energii ze dne 5.1.2021
Příjem žádostí: 8.2.2021 - 30.7.2021 Alokace: 10 000 000,- Kč
Z dotační výzvy mohou obce získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Pakt starostů a
primátorů pro klima a energii. Prostředky umožní zpracovat akční plány pro udržitelnou energii
a klima či uspořádat akce pro veřejnost na aktuální témata jako energetická efektivita, využití
obnovitelných zdrojů energie či odolnost vůči změně klimatu.
Na co můžete dotaci získat
•

A) Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy
and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace

•

B) Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného
povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů
energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např.
workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.)

•

C) Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části
(dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek, který bude zajišťovat
přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření¨
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Kdo může žádat
Obce
Městské části
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
Výše příspěvku 250 tis. – 2 mil. Kč.
U aktivity a) a b) – míra podpory na jeden projekt max. 80 % z celkových způsobilých výdajů
U aktivity c) – míra podpory na jeden projekt max. 50 % z celkových způsobilých výdajů
Termíny
Zahájení příjmu žádostí: 8. 2. 2021 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 30. 7. 2021 do 14:00 hod, nebo do vyčerpání alokace
Realizace podpořených projektů: do 15. 12. 2023
Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.
Podmínky pro získání dotace
Žadatel musí přistoupit k iniciativě Paktu starostů a primátorů dle oficiální evidence
na webových stránkách Paktu starostů a primátorů. Příjemce podpory je povinen po dvou letech
od schválení SECAP předložit monitorovací zprávu o plnění SECAP kanceláři Paktu starostů
a primátorů, MŽP a SFŽP ČR.
Otázka zní, zda bude mít svazek o takovou spolupráci zájem, případně by se tím i vyřešily
částečně problémy s financováním svazku.
Bc. Jiří Kužel, tajemník svazku ještě upřesnil, že zde se to netýká jen samotných obcí, ale i
jejich občanů, kteří žádají o zateplení rodinných domů v rámci programu Zelená úsporám,
výměny kotlů atd. Na základě informací se dá dále předpokládat, že ti žadatelé, kteří budou
v oblastech, kde je Zpracován Akční plán pro udržitelnou energii a klima, budou bodově
zvýhodněni při podávání žádostí v tématech úspor energií v celé široké škále.
Pokud by se valná hromada rozhodla pro vstup a dotaci bychom obdrželi, bylo by i částečně
vyřešeno financování svazku. Nejprve by bylo nutné k inciativě přistoupit a zaregistrovat se.
Plán se nemusí dělat pro všechny obce, bude záležet, které se pro to rozhodnou.
Do diskuse se přihlásil Mgr. Antonín Kropáč, starosta obce Láz s dotazem, zda Příbram již
vstup využila. Bc. Jiří Kužel sdělil, že do Paktu starostů a primátorů může vstoupit každá obec
jednotlivě nebo může být vstup společný jako v případě svazku.
Upřesnil, že Pakt starostů a primátorů je zdarma. Dále uvedl, že Akční plán pro udržitelnou
energii a klima se zpracovává za obce, které o to mají zájem.
Do diskuse se vložila předsedkyně Blanka Strnadová a sdělila, že v případě, že je možné zajistit
financování svazku, měl by svazek do Paktu starostů a primátorů vstoupit.
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Usnesení č. 08/01/2021
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje přistoupení svazku k iniciativě
Paktu starostů a primátorů.
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.

Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
9) Rozpočtové opatření
Předsedající Blanka Strnadová přednesla důvod předložení rozpočtového opatření č. 2/2021.
Důvodem rozpočtového opatření je změna v příjmech - 250 000,- Kč od kraje dostalo znak, pod
kterým peníze budou vedeny (proto jen plusová a minusová částka).
Výdaje jsou upraveny o 9 000,- Kč. Částka je použita z cestovného, které není letos ještě
čerpáno. Prostředky jsou použity dle Návrhu rozpočtového opatření č. 2/2021, které obdrželi
přítomní před jednáním VH.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
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.

Hlasování: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
10) Na vědomí
V tomto bodě předsedající Blanka Strnadová informovala přítomné o rozpočtovém opatření
č.1/2021, schváleném radou svazku dne 28.4.2021, kdy se jednalo o přesun prostředků mezi
paragrafy, který obdrželi přítomní spolu se zápisem z rady svazku.
11) 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 shrnul informace k projektu.
Projekt se nachází již jen ve fázi udržitelnosti, a to do konce tohoto roku. Již z něj nemáme
žádné příjmy.
Během projektu se nepodařilo díky přílepkům k zákonu, schválit nový zákon o obcích, který
by zohledňoval činnost svazků ve fázi státní podpory. Z tohoto důvodu v současné době z této
strany nepřichází žádná podpora. Přijetím zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění
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státu, uznal český stát význam funkčních mikroregionů pro výkon veřejné správy. Potenciál
výkonu veřejné správy v tomto území je však omezen pouze na výkon přenesené působnosti.
Využívání těchto jednotek pro účel poskytování veřejných služeb a koordinaci rozvoje není
standardizováno.
Z různých vládních materiálů vyplývá podpora rozvoje meziobecní spolupráce ve funkčních
mikroregionech.
Především se jedná o Koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, specifický cíl 2.4
Zefektivnit spolupráci obcí a Strategii regionálního rozvoje ČR 21+, typové opatření 50.
Strategie regionálního rozvoje 2021+ (SRR21+) vznikla v gesci MMR ČR ve spolupráci
s ostatními ministerstvy a dalšími subjekty, které mají vztah k veřejné správě, mimo řadu
dalších i se Svazem měst a obcí ČR. Schválena byla vládou ČR 4. listopadu 2019. Předpokládá
se zvýšená podpora dobrovolné spolupráce obcí v rámci správního obvodu obce s rozšířenou
působností a zvýšení koordinační úlohy obcí s rozšířenou působností vykonávané v přenesené
působnosti při řešení problémů územního rozvoje.
Cílový stav: Posílení spolupráce obcí při řešení problémů územního rozvoje, včetně případné
výraznější orientace na spolupráci v této oblasti v rámci správního obvodu obcí s rozšířenou
působností.
Nastavení systémové spolupráce v těchto územích dlouhodobě doporučuje ČR ve svých
studiích i OECD (Economic Survey of the Czech Republic, 2020).
Bohužel se nepodařilo prohlasovat v parlamentu díky různým zájmovým skupinám, co je
chápáno jako budoucí cesta k dalšímu rozvoji obcí, a to cesta formou spolupráce
prostřednictvím svazků, pro rozlišení svazků s názvem společenství obcí a bude tak záležet na
novém složení parlamentu, jak se celá záležitost podaří posunout. Podařilo se však posunout
zahrnutí svazků do seznamu možných žadatelů o dotace pro další programové období, aby
mohly řešit společné projekty obcí, na které by malé obce samostatně nedosáhly, například eidentita, jejíž dostupnost bude třeba v budoucnu zajistit i pro vzdálené vyřizování žádostí na
jednotlivých obcích a podobně.
Dalším výstupem projektu je pokračující pracovní skupina pro DSO při SMO ČR, kde je
tajemník členem, a kde byl sestaven výčet vybraných typových opatření s cílem dát představu
o tom, v jakých oblastech regionálního rozvoje může být PS DSO aktivní. Očekává se, že na
podzimním sněmu SMO ČR, bude tato skupina překlopena do výboru DSO při SMO ČR. Zde
pro představu tajemník uvedl příklady opatření.
Typové opatření 4: Lépe integrovat systém veřejné dopravy a rozvíjet městskou mobilitu
Typové opatření 6: Zlepšit dostupnost sociálních a zdravotních služeb
Typové opatření 8: Vytvořit podmínky pro dostupné bydlení a zkvalitnit sídlištní celky
Typové opatření 10: Napomáhat rozvoji a využití kulturního a kreativního potenciálu
metropolitních území
Typové opatření 11: Zajistit koordinovaný prostorový rozvoj metropolitních území
Typové opatření 12: Zlepšit mikroklimatické podmínky v metropolitních územích
Typové opatření 14: Zajistit kvalitní dopravní napojení a obslužnost území aglomerací pro
osobní i nákladní dopravu
Typové opatření 16: Zajistit dostatečný rozsah sociálních a zdravotních služeb
Typové opatření 17: Zlepšit dostupnost vzdělávání, zajistit kvalitní vzdělávací infrastrukturu a
infrastrukturu služeb péče o děti
Kostky Pb, a.s.
Žižkova 708, 261 01 Příbram
Česká republika

Tel.: 604 219 781
e-mail: svazek@dsopribram.cz
http://www.dsopribram.cz

IČ: 04513151, DIČ CZ04513151
bank. spojení: Česká spořitelna
č. ú. 000000-4190000359/0800

Typové opatření 19: Napomáhat rozvoji a využití potenciálu aglomerací v oblasti kultury a
cestovního ruchu
Typové opatření 20: Podpořit udržitelný prostorový rozvoj aglomerací
Typové opatření 21: Zlepšit mikroklimatické podmínky v aglomeracích
Typové opatření 22: Diverzifikovat ekonomické činnosti v regionálních centrech a jejich
zázemí
Typové opatření 23: Zlepšit spolupráci zaměstnavatelů, zástupců veřejného sektoru a
středních škol
Typové opatření 24: Rozvíjet poradenská centra pro začínající, malé a střední podnikatele
Typové opatření 25: Revitalizovat brownfieldy
Typové opatření 26: Zlepšit dostupnost vysokorychlostního internetu
Typové opatření 27: Rozvíjet udržitelný cestovní ruch
Typové opatření 28: Lépe koordinovat dopravu v regionu
Typové opatření 29: Zlepšovat stav komunikací a železnic
Typové opatření 31: Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami ve
venkovském prostředí
Typové opatření 32: Zajistit adekvátní dostupnost terénních sociálních služeb a zlepšit
dostupnost občanské vybavenosti ve venkovském prostředí a vytvořit podmínky pro rozvoj
komunitního života
Typové opatření 33: Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciálu regionálních center a
jejich venkovského zázemí
Typové opatření 34: Posílit koordinační roli obce při usměrňování rozvoje krajiny
Typové opatření 35: Zlepšit ovzduší ve venkovském zázemí regionálních center
Typové opatření 36: Posílit odpovědnost vlastníka půdy za kvalitu prostředí
Typové opatření 38: Rozvíjet nové zdroje energie získávající energii z obnovitelných zdrojů a
úložiště energie
Typové opatření 40: Rozvíjet drobné podnikání a malé a střední podniky
Typové opatření 41: Posilovat lokální zaměstnání v rámci veřejných investic
Typové opatření 42: Usilovat o příchod vnějších investic
Typové opatření 42: Usilovat o příchod vnějších investic
Typové opatření 43: Zajistit dobrou dopravní obslužnost
Typové opatření 44: Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami a předcházet
jejich vzniku
Typové opatření 45: Rozvíjet komunitní život v obcích
Typové opatření 46: Zajistit občanskou vybavenost
Typové opatření 48: Vytvořit metodiku koordinace strategického a územního plánování
Typové opatření 49: Pozitivně motivovat pro společné strategické plánování
Typové opatření 50: Rozvíjet spolupráci mezi obcemi při výkonu veřejné správy v samostatné
působnosti
Typové opatření 52: Založit a rozvíjet regionální systém podpory udržitelného rozvoje
Typové opatření 54: Využívat nástroj Territorial Impact Assessment na úrovni politik i
projektů
Typové opatření 55: Využívat Smart řešení v urbánním i venkovském prostoru
Typové opatření 56: Vytvořit centrální katalog a vyhledávač služeb veřejné správy
Typové opatření 57: Zlepšit plánování rozvoje území na základě populačních prognóz
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Nadále pracuje i pracovní skupina pověřenců pro ochranu osobních údajů, kde se řeší problémy,
které průběžně přináší doba, například zacházení s údaji v době pandemie a dalšími
očekávanými povinnostmi obcí.
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 a pomáhá tak svazku překonat finanční problémy. Je potřeba
poděkovat Komisi pro spolupráci s městy a obcemi a jejímu předsedovi Petru Haladovy,
starostovi obce Kamýk nad Vltavou za zapojení asociace do pracovních skupin Středočeského
kraje a vstřícnost k asociaci. V rámci asociace se snažíme mimo jiné o zapojení víceúčelových
svazků z celého kraje, ale i na základě spolupráce s vnitrem o zapojení svazků z celého území
ČR.
Na základě těchto jednání byla vytvořena i Deklarace dobrovolných svazků obcí, která byla již
zaslána členským obcím spolu s pozvánkou na VH a je jakým si nastavením budoucí činnosti
svazků.
Projekt je třeba ukončit a z tohoto důvodu obdrželi účastníci dotazník spokojenosti s činností
CSS stejně jako při všech předcházejících setkáních.
Tajemník Bc. Jiří Kužel ještě zmínil, že na jednání, které se uskutečnilo v minulém týdnu byla
představena aplikace IDENTITA.CZ. Portál, který je zabezpečený a žádné osobní údaje z něj
nemohou uniknout. Vidí zde v budoucnu personální problém v oblasti veřejné správy, jelikož
obce budou muset mít další elektronický portál.
Usnesení č. 10/01/2021
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 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
Z jednání odešel Ing. Zdeněk Černohorský, starosta obce Drahlín.
12) Různé
Předsedkyně Blanka Strnadová zahájila bod a předala slovo Bc. Jiřímu Kuželovi, tajemníkovi, který
přítomné seznámil s informacemi v projektu ESO:

a) Vzdělávání ESO
V tomto bodě tajemník opakovaně informoval o možnostech vzdělávání on-line formou
v projektu SMO ČR ESO, které je v současné době adekvátní prezenčnímu vzdělávání. Tato
forma vzdělávání nejen že řeší povinné vzdělávání úředníků, ale vhodná i pro vzdělávání
dalších zaměstnanců obcí a měst. Toto vzdělávání je bezplatné na rozdíl od běžných
vzdělávacích kurzů, kde se k ceně ještě musí připočítat náklady na dopravu a další výdaje
spojené se vzděláváním. Tyto náklady ročně mohou stát u menších obcí desetitisíce u měst
daleko větší. Podle informací, které máme na základě spolupráce s projektem, jsou některé
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kurzy obsazené až do konce roku a máme možnost v případě zájmu navrhnou ještě rozšíření
některých témat o další termíny, případně zvolit další témata.
Informace zasíláme opakovaně na všechny členské i nečlenské obce a bylo by vhodné tuto
formu z důvodu úspor využít a úředníky obcí přihlásit, nebo jim připomenout potřebu
dokončení kurzů, na které jsou již přihlášeni.
Případně se informace najdou na odkazu projektu ESO nebo na stránkách svazku. Tato forma
je uznatelná pouze v době krizového, pandemického stavu a případné uspořené prostředky
může obec použít například jako příspěvek na zpracování postupu při nakládání s odpady.
Na jednání minulé VH bylo již řečeno, že v rámci projektu ESO je nabízen v roce 2021
dvoudenní seminář „Finanční řízení obcí“ určený zejména voleným představitelům měst a obcí.
V rámci semináře odborní lektoři s účastníky mimo jiné proberou legislativní rámec a nástroje
rozvoje obcí a financování, rozpočtový proces, pravidla rozpočtové odpovědnosti, ekonomická
data, se kterými se lze potkat ve veřejné správě, moderní trendy ve finančním řízení
municipálních organizací nebo rizika a odpovědnosti zastupitelů obcí v ekonomické oblasti.
Akce začíná obědem, následuje výuka, večerní program, ubytování (pro 20 účastníků je
hrazeno), druhý den dopoledne pokračování výuky a končí se obědem.
V případě zájmu můžeme vytipovat vhodné lokality, kde by se mohl tento seminář zrealizovat
v území a dát vědět na svazek. Jednalo by se zejména o zajištění ubytování a vzdělávacích
prostor.
Pro konání semináře nabízíme tyto termíny (vždy čtvrtky a pátky): 30.9. - 1.10. a 25. - 26.11.
Za svazek navrhujeme termín 25–26.11., kdy se budeme snažit zajistit v rámci propagace
prostory v našem území.
Do diskuse se přihlásil Bc. Jiří Kužel a uvedl, že vzhledem k parlamentním volbám je vhodnější
termín 25.11. – 26.11.2021. Přítomní souhlasili.
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.

Hlasování: PRO 14 , PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
b) Program Cyklostezky
V tomto bodě tajemník informoval přítomné o plánovaném programu podpory ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Program je zaměřen na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování
jízdních pruhů pro cyklisty.
Příspěvek lze poskytnout na:
•

výstavbu cyklistické stezky a v rámci toho i:
o výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro
cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce;
o nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo
přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (tyto přechody musí
navazovat na stezku).
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•
•

opravu cyklistické stezky;
zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II.
nebo III. třídy.

•
•
•

dotace až 20 mil. Kč.
dotace až 85 % z celkových způsobilých výdajů.
dotace až 90 % z celkových způsobilých výdajů u cyklostezek na opuštěném drážním
tělese (minimální délka 1 km).

Žadatelem může být:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obec jako budoucí vlastník cyklistické stezky – místní komunikace IV. třídy;
vlastník pozemků trvale dotčených výstavbou cyklistické stezky, která bude veřejně
přístupnou účelovou komunikací;
vlastník místní komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh;
organizační složka obce;
příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve
vlastnictví obce;
svazek obcí, pokud je Akce, pro kterou příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho
činnosti;
kraj jako
vlastník budované cyklistické stezky;
osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky;
vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh;
příspěvková organizace správa a údržba silnic zřízená krajem, která vykonává správu
tohoto majetku ve vlastnictví kraje.

Nová výzva je plánována na září 2021. Této výzvy by se dalo využít na realizaci cyklostezek,
které mají naše členské obce ve svých rozvojových plánech. Otázka je, zda je možné využít i
nějakou část na koordinátora, manažera nebo toho kdo napíše a podá žádost. Z výzvy to není
patrné, pokud by byl zájem o zpracování svazkem, musela by si tyto činnosti případná obec
svazku zaplatit.
K bodu neproběhla diskuse.
Usnesení č. 12/01/2021
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP bere na vědomí informace v bodě Program
Cyklostezky.

Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
c) Elektronické úřední desky
Na základě požadavku členských obcí bylo uskutečněno on-line jednání se společností Galileo
– Smart City o možnostech zajištění elektronických úředních desek v členských obcích svazku.
Následně svazek obdržel cenovou nabídku produktů výše uvedené společnosti, která byla
rozeslána na všechny členské obce.
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Do diskuse se přihlásila Renata Skalová, starostka obce Chraštice a uvedla, že mají zájem o
společný projekt na zavedení elektronické úřední desky v obci, ale pouze v případě, že bude
vyhlášen dotační titul. Přítomní s daným návrhem souhlasili. V současné době mají o společný
projekt zájem obce Láz, Vranovice, Vrančice, Lhota u Příbramě a Chraštice.
Usnesení č. 13/01/2021
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP bere na vědomí informace v bodě Elektronické
úřední desky.

Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
d) 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 Trhové Dušníky.
Usnesení č. 14/01/2021
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Hlasování: PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
13) Závěr
Jednání ukončeno v 17 hodin, 45 minut.
Zapsala: Jaroslava Vildová, dne 24.06.2021
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 Závěrečný účet DSO ORP Příbram za rok 2020
2) Schválená Aktualizace střednědobého výhledu DSO ORP Příbram na období 20212024
3) Přehled množství odpadů členských obcí DSO ORP Příbram v roce 2020
4) Rozpočtové opatření č. 02/2021
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