Zápis č. 2/2021 z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
Datum konání:
28.04.2021
Čas zahájení:
10:00 hodin
Místo:
kancelář Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram (Kosty Pb, a.s.,
Žižkova 708, Příbram II, 261 01, přízemí, č. dveří 1.08)., případně on-line.
Přítomni:

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

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 na žádost pana Chmelaře rozšíření programu dnešního
jednání na rozdíl od zaslané pozvánky o bod Plán činnosti svazku na rok 2021 - Zpráva
tajemníka svazku. Bude zařazen jako bod 6., ostatní body budou posunuty.
Rada schvaluje upravený program jednání v navržených bodech.

1) Prezence účastníků
2) Schválení programu
3) Schválení zapisovatele
4) Kontrola plnění usnesení
5) Rozpočtové opatření
6) Plán činnosti svazku na rok 2021 - Zpráva tajemníka svazku
7) Různé
8) Závěr

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

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 7 /2020 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Zde neplynuly žádné další úkoly.


Usnesení č. 05/01/2021

Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje jednání rady on-line formou v případě
potřeby.
Tato možnost dnes byla dána.
Usnesení č. 03/02/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace přednesené v bodě
kontrola plnění usnesení.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
5) Rozpočtové opatření č. 1 /2021
V tomto bodě předsedající Blanka Strnadová informovala přítomné o nutnosti přesunu
finančních prostředků v navržených oblastech. Rozpočtové opatření č. 1/2021 zahrnuje
navýšené příjmy ve výši 298 600,- Kč: dotace od Krajského úřadu středočeského kraje 250
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000,- Kč, dotace SMO ČR na mzdy 48 600,- Kč. Navýšené výdaje ve výši 48 600,- Kč: úroky
100,- Kč, teplo 3 600,- Kč, elektřina 1 600,- Kč, platba SMO ČR ve výši 34 061,50 Kč, částky
použity z materiálu, ze studené vody. V paragrafu 3900 dotace mzdy byly v rozpočtu platby
bez Nástrojů a Zdrojů, tak pouze přesun na položky se zdroji 250 000,- Kč je ve financování,
prozatím jakoby rezerva, která bude použita na mzdy v souladu s poskytnutou dotací, a se
kterou rozpočet počítal ve financování. Toto bude muset rozpočtovým opatřením příště schválit
z důvodu větší částky Valná hromada DSO ORP Příbram.
Usnesení č. 04/02/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram schvaluje rozpočtového opatření č. 1 /2021 dle
přílohy, která je součástí tohoto zápisu.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno.
6) Plán činnosti svazku na rok 2021 - Zpráva tajemníka svazku
V tomto bodě tajemník svazku informoval o činnosti svazku v roce 2021, ale i o problémech se
kterými se svazek denně potýká. Plán je zpracován od začátku roku 2021 tak, aby připomněl
povinnosti, které jsou spjaté s udržitelností projektu SMO ČR, kterého jsme se účastnili do
konce roku 2020, a ke kterému se váží další povinnosti. V současné době již bez jakéhokoliv
příspěvku, ale které zároveň musíme vykazovat v projektu tak jako dříve. Níže jsou na základě
požadavku činnosti shrnuty jen jako oblasti bez dalších podrobností.
Zpracování dat v oblasti odpadového hospodářství za rok 2020 (Přehled odpadů obce 2016–
2020), pro potřeby nastavení další spolupráce. (Duben)
Hodnotící zprávy Rozvojových dokumentů obcí za rok 2020.(Leden–Prosinec)
Vedení jednání v projektu odpadového hospodářství. (Leden–Prosinec)
Dotace pro obce – dotace z MMR, elektronická úřední deska (Láz, Vranovice). (Duben–
Prosinec), Zatím zazněl pouze požadavek od těchto obcí na případné zpracování žádosti a
vedení projektu.
Vzdělávání – Projekt ESO. (Leden–Prosinec), zasílání informací, ale účast na vzdělávání
s možností přenosu informací pro vedení obcí v případě požadavku, ale až po ukončení
pandemického stavu
Kontrola webových stránek členských obcí v roce 2021.(Leden–Prosinec)
Administrativní podpora obcím (Leden–Prosinec)
Rozvojový dokument obce Bohostice (Leden–červen), zpracování a dále pokračování další
činnosti po ukončení pandemického stavu
Aktualizace Analýzy, Agendových listů a karet procesů obcí v roce 2021.(Červen–září)
Aktualizace dokumentů GDPR školských zařízení v roce 2021.(Červen–září)
Zpracování karet odpadů členských obcí. (Červen–září)
Cyklokoncepce města Příbram – účast v pracovních jednáních. (Leden–Prosinec)
Rozvojové dokumenty obcí. (Leden–Prosinec) příprava a aktualizace
Desetitisíc kroků příprava projektu na podzim 2021
Další případné činnosti spojené s informacemi v bodě různé
Činnosti spojené s Asociací dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje, z. s.
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Největším problémem jsou samozřejmě finance a omezení v době pandemie. Není možné a ani
vhodné jednat osobně na obcích, a s tím je spojené i nerozšiřování členské základny, ale i výkon
činností, které předpokládají osobní jednání.
Na počtu členů je závislé financování svazku, v rámci něhož vykonáváme i činnosti pověřence.
Další příjem svazku je pouze činnosti služeb pověřence pro školské zařízení a v loňském roce
příspěvek Středočeského kraje na provoz center společných služeb, díky Asociaci
Středočeských svazků. Tento příspěvek očekáváme i pro rok 2021 na základě jednání se
zástupci Krajského úřadu středočeského kraje.
Do diskuse se přihlásil pan Václav Chmelař a poděkoval za vložení bodu „Plán činnosti na rok
2021 – Zpráva tajemníka svazku“. Sdělil, že obce Dubno bude také určitě mít zájem v případě
realizace projektu a vyhlášení výzvy o zpracování žádosti na elektronickou úřední desku obce.
K plánu činnosti svazku na rok 2021 uvedl, že tento výčet je plně dostačující.
Následně se do diskuse přihlásila paní Markéta Balková, starostka obce Hvožďany
s poděkováním Asociaci dobrovolných svazků obcí ORP Příbram, kde jedním ze zástupců je i
svazek. Asociace se podílela na vedení jednání o prosazení obnovení očkování pod koordinací
obcí.
7) Různé
a) Konečné přezkoumání hospodaření DSO ORP Příbram za rok 2020
V tomto bodě předsedající Blanka Strnadová informovala, že konečné přezkoumání
hospodaření DSO ORP Příbram za rok 2020 bylo vykonáno dne 7.4.2021.
Při přezkoumání hospodaření DSO ORP Příbram Čj.: 178751/2020/KUSK: Nebyly zjištěny
chyby a nedostatky
Nyní je třeba naplánovat konání Valné hromady svazku za účelem schválení účetní závěrky,
tedy do konce června 2021.
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanoví datum Valné hromady DSO ORP
Příbram na 24.06. 2021 od 16 :00 hod, kdy datum a místo bude případně upraveno v souvislosti
s epidemiologickou situací v ČR. Místo jednání bylo na návrh pana starosty, schváleno v obci
Hudčice. Pokud to situace dovolí měla by se valná hromada konat v obci Hudčice.
Přítomní s navrženým termínem souhlasili.
Usnesení č. 05/02/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram stanovuje jednání Valné hromady na den
24.06.2021 od 16:00 hodin v obci Hudčice.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
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b) Pakt starostů a primátorů
V tomto bodě tajemník informoval o Paktu starostů a primátorů pro klima a energetiku. Pakt
starostů a primátorů pro klima a energetiku je otevřen všem místním orgánům demokraticky
tvořeným volenými zástupci bez ohledu na jejich velikost a na fázi provádění jejich
energetických a klimatických politik.
Sousední malé a střední místní orgány se také mohou za určitých podmínek rozhodnout, že se
připojí jako skupina signatářů.
Závazky signatářů Paktu jsou spojeny s rámcem politiky EU v oblasti klimatu a energetiky:
klimatickým a energetickým balíčkem pro signatáře do roku 2020, kteří se připojili v letech
2008 až 2015, a rámcem pro klima a energetiku do roku 2030, jakož i se strategií EU pro
přizpůsobení se změně klimatu pro signatáře, kteří se připojí po roce 2015.
Signatáři Paktu se zavazují přijmout integrovaný přístup ke zmírňování změny klimatu a
přizpůsobování se této změně. Během prvních dvou let přilnavosti jsou povinni vypracovat
akční plán pro udržitelnou energii a klima s cílem snížit do roku 2030 emise CO2 nejméně o
40 % a zvýšit odolnost vůči změně klimatu.
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

Kdo může žádat
Obce
Městské části
Dobrovolné svazky obcí
Místní akční skupiny
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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.
V 10:55 hodin se dostavil na jednání Ing. Jan Michálek.
Slova se ujal Emil Tabaček, starosta obce Suchodol ještě zmínil, že je velice finančně náročné
investovat do solár na předehřev užitkové vody, vytápění budov, výroby el energie na veřejných
budovách obce. Je zde otázka návratnosti investice. Zda je zde možné využití i pro fyzické
osoby. Asi bude rozdíl u starého domu a novostavby. U menším obcí, kde nejsou velké stavby,
nevidí využití.
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.
Po krátké diskusi se přítomní dohodli, že tento bod by bylo vhodné projednat na nejbližším
jednání Valné hromady DSO ORP Příbram.
Usnesení č. 06/02/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram přesouvá tento bod na VH DSO ORP Příbram,
která se bude konat 24.06.2021.
Hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
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c) 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).
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 a dalo by se této výzvy 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.
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Na základě komunikace máme nabídku od společnosti GRANTEX, kde se cenová nabídka
pohybuje od 105.000,- Kč do 195.000,- Kč bez DPH.
Svazek je schopen pro členské obce, pokud budou mít zájem, zpracovat žádost o dotaci
v podstatně nižší cenové relaci.
Do diskuse se přihlásila paní Jaroslava Vildová a obrátila se s dotazem na pan Chmelaře, zda
by měl zájem o přípravu žádosti o dotaci na výše uvedenou výzvu. Pan Chmelař, starosta obce
Dubno upřesnil, že v současné době se část úseku na plánované cyklotrase zpevňuje, ale příští
rok by bylo možné cyklotrasu realizovat. Z důvodu ukončení cyklotrasy ve městě Příbram je
vhodné v červnu uskutečnit jednání se zástupci města Příbram a upřesnit napojení cyklotrasy
na stávající či v budoucnu realizované cyklotrasy na území města Příbram. Dále je zde ještě
nutné upřesnit trasu obchvatu města Příbram, který by mohl zasahovat do naplánované
cyklotrasy.
11:09 – z jednání odešel Emil Tabaček, starosta obce Suchodol
Usnesení č. 07/02/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bere na vědomí informace v bodě „Program
Cyklotrasy“
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
d) Odpady
V tomto bodě tajemník informoval přítomné o jednáních se společností Obce jinak, následné
dohodě o zaslání cenového návrhu na zpracování konkrétního nastavení řešení otázky odpadů,
včetně právních posouzení na základě představeného plánu, vytvořeného po předchozích
jednáních svazku. Případný návrh zpracování nebude obsahovat analýzy odpadů v území ani
jednotlivých obcí, tyto vlastní a má zpracované kancelář svazku a budou použity v případě další
spolupráce. Zatím nebyla zaslána žádná nabídka, která by obsahovala cenu za zpracování, která
by byla předmětem dalšího jednání rady a valné hromady, včetně způsobu financování.
Slova se ujala předsedkyně Blanka Strnadová a uvedla, že pokud budeme chtít dále posunout
projekt v oblasti odpadového hospodářství, bude nutné oslovit právní kancelář. Je zde však
nutné počítat s finanční spoluúčastí obcí, jelikož svazek na financování nemá prostředky.
Do diskuse se přihlásil pan Václav Chmelař s tím, že uvedený bod je velmi důležitý a měl by
být projednán na jednání VH DSO ORP Příbram, které se uskuteční dne 24.06.2021.
Usnesení č. 08/02/2021
Rada Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram vzala na vědomí informace v předneseném bodě
a doporučuje bod projednat na jednání příští Valné hromady DSO ORP Příbram.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení bylo schváleno
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e) 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 je vhodná i pro vzdělávání
dalších zaměstnanců obcí a měst. Toto vzdělávání je zdarma, na rozdíl od běžných vzdělávacích
kurzů, kde se k ceně ještě musí připočítat náklady na dopravu a další výdaje spojené s dopravou
za vzděláním. Tyto náklady ročně mohou stát u menších obcí desetitisíce u měst daleko více.
Podle informací, které máme na základě spolupráce s projektem, jsou některé 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.
K bodu neproběhla žádná diskuse
7) Závěr
Jednání ukončeno v 11 hodin, 30 minut.
Zapsala Jaroslava Vildová, dne 28.04.2021

Blanka Strnadová, předsedkyně v. r.

Emil Tabaček, 1. místopředseda v. r.

Příloha:
1x Rozpočtové opatření č. 1/2021
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