
Shromáždění starostů
Zápis z 1. zasedání v roce 2017

OSONová lípa

Zápis Z 1. Shromáždění starostů
dobrovolného svazku obcí Nová Lípa

25.5. 2017,18 hodin
v Městysl Nová Cerekev

Prozram setkánf
1 Prezence účastníků, úvodní slovo, usnášeníschopnost 18.00-18.05
2 Schválení programu jednání, • !' 18.05-18.10
3 zapisovatele,
4 ověřovatelů
S Schválení závěrečného účtu 18.10-18.20
6 Schválení celoročního hospodaření za rok 2016 (Závěrečný účet a Roční

závěrka)
7 Schválení Dodatku č.1 Smlouvy se SMO ČRna Centra společných služeb (CSS- 18.20-18.40

pilot) a pověření předsedy k podpisu
8 Schválení vytvoření nového pracovního místa Specialista na veřejné zakázky

0,6 úvazku v rámci CSS
9 Rozpočtové změna Č.1 - (navýšení příjmů a výdajů vyplývající z Dodatku, 18.40-18.45

mimořádné příspěvky září 2016 - květen 2017), 5xxx
10 Návrh - mimořádné členské příspěvky září 2016 - květen 2017 (Kamenice nad 18.45-18.55

Lipou, Černovice, Nová Cerekev, Častrov, Kamenice nad Lipou, Žirovnice,
Počátky, Mnich, Moraveč, Křeč, Veselá,)
Informace o uskutečněných a probíhajících projektech, nové výzvy (mj. 18.55-19.00

11 školství - šablony, rybníky, sociální bydlení, zateplení, sběrné dvory, prevence
vzniku odpadů - kompostéry), dotační možnosti

12 Společný projekt OSO- Strategické plánování na území OSONL 19.00-19.05
13 Společný projekt OSO- Prevence vzniku odpadů na území OSO NL - nákup 19.05-19.10

kompostérů, vybudování re-use centra a případný nákup automobilu ...
14 Sazebník úhrad - přidání položek (operační programy, studie proveditelnosti, 19.10-19.15

administrace projektů, šablony, cestovné ...)
15 Informace o koncepci veřejné dopravy Kraje Vysočina - protest některých obcí 19.15-19.25

k návrhu dopravní obslužnosti území, dopad na školní docházku aj.
16 Znovu projednání vstupu OSONová Lípa do MAS Via rustica 19.25-19.35

17 Informace o činnosti CSS,setkání starostů OSONL, průzkum spokojenosti 19.35-19.40
18 Diskuse, volné příspěvky a náměty 19.40-19.45
19 Závěr, volná diskuze, konzultace pro členy OSO 19.45-20.00

Předsedkyně zahájila 1. shromáždění starostů v roce 2017 konstatováním, že přítomno je 19 členů
svazku dle prezenční listiny - příloha č.1, a tudíž je shromáždění usnášeníschopné.
Host -Ing. Michaela Šustrová

Z důvodu časových problémů místopředsedy OSOpana Brožka, který je aktuálně současně členem
Rady MAS Via Rustica, požádala předsedkyně přítomné o hlasování o změně pořadí programu
jednání a zařazení bodu 16 na 4. místo programu jednání a přečíslování ostatních bodů a vyzvala
přítomné k přijetí usnesení č. 1.

Nová Lípa
Mariánské náměstí 718
394 94 Černovice

Zapsala Vladimíra Hojgrová
dne 25. 5. 2017
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Shromáždění starostů
Zápis z 1. zasedání v roce 2017

OSONová Upa

Usnesení 1/2017
Shromáždění starostů OSONová Lípa schvaluje změnu program jednání.
Pro 19/ proti O/ zdržel se O

Poté předsedkyně přistoupila k hlasování o určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Jako
zapisovatele navrhla VI. Hojgrovou a ověřovateli Petra Kapouna a Evou Zadražilovou a nechala
hlasovat o usnesení Č. 2 a Č. 3.

Usnesení 2/2017
Shromáždění starostů OSONová Upa schvaluje zapisovatelku Vladimíru Hojgrovou.
Pro 19/ proti O/ zdržel se O . "

, .
Usneseni 3/2017
Shromáždění starostů OSONová Lípa schvaluje ověřovatele Petra Kapouna a Evu Zadražilovou.
Pro 19/ proti O/ zdržel se O

Předsedkyně seznámila přítomné členy s jednáními na MAS Via rustica a vyjednanými podmínkami
vstupu do MAS jako člena:

zástupce OSOv Radě MAS; OSOnavrhuje pana Štefla
přítomnost zaměstnance MAS 1 týdně v území v kanceláři v Častrově

Rozběhla se rozprava, kdy bylo sděleno přítomným, že předsednictvo je na základě přislíbených
podmínek pro schválení vstupu do MAS.

Usnesení 4/2017
Shromáždění starostů OSONová Lípa schvaluje vstup OSONová Upa do MAS Via rustica.
Pro 18/ 1 zdržel/proti O

Po tomto hlasování se ze shromáždění omluvil pan místopředseda Brožek a z jednání odešel. Zůstalo
přítomno 18 členů. Předsedkyně konstatovala, že i po odchodu pana místopředsedy je jednání
usnášeníschopné a že budeme v jednání pokračovat.

Poté předsedkyně předala slovo ředitelce svazku, aby členy informovala o účetnictví svazku, včetně
přezkoumání hospodaření. Materiály byly členům předány před jednáním jako součást materiálů ke
zveřejnění. Ředitelka svazku shrnula zde obsažené informace a bylo přistoupeno ke schvalování
usnesení Č. 5 a 6.

Usneseni 5/2017
Shromáždění starostů OSONová Upa schvaluje závěrečný účet OSONová Lípa za rok 2016 a souhlasí
s celoročním hospodařením OSONová Upa za rok 2016, a to bez výhrad.
Pro 18/ Ozdržel/proti O

Usnesení 6/2017
Shromáždění starostů OSONová Lípa bere na vědomí výsledek přezkoumání za rok 2016 - bez výhrad
a nedostatků.
Pro 18/ Ozdržel/proti O

Po tomto hlasováni předsedkyně informovala o možnosti přistoupit k nové aktivitě v rámci CSS,a to
rozšířením služeb o zadávání veřejných zakázek, na což může přijmout nového zaměstnance na 0,6
úvazku. Finanční kalkulaci související s přijetím nové aktivity představila ředitelka svazku formou
prezentace. Poté informovala, že proběhlo výběrové řízení na tuto pozici a na jeho základě bude od 1.
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Zapsala Vladimíra Hojgrová
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Shromáždění starostů
Zápis z 1. zasedání v roce 2017

DSO Nová lípa

6. 2017 přijata paní Michaela Šustrová. Následně poprosila přítomné o dotazy či rozpravu. Žádné
dotazy nebyly. Proto bylo přistoupeno k hlasovánI.

Usnesení 7/2017
Shromáždění starostů DSONová Lípa schvaluje realizaci nové klíčové aktivity projektu CSSod 1. 6. 2017
a pověřuje předsedkyni Ing. Janu Houškovou podpisem Dodatku Č. 1a podpisem pracovní smlouvy s
novou zaměstnankyní na pozici Specialista na veřejné zakázky paní Michaelou Šustrovou.
Pro 18/ O zdržel/proti O

Následně ředitelka svazku informovala o činnostech, které proběhly. Informovala o projektech, které
byly zpracovány dle tabulky v podkladech - prezentaci. V souladu s těmito informacemi a na základě
sazebníku byl obslouženým obcím vyčíslen mimořádný příspěvek na rozvČí{svazku. O výši příspěvku
pro tyto obce bylo následně hlasováno.

Usnesení 8/2017
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje mimořádný příspěvek za období září 2016 - březen
2017:
1) Městys Nová Cerekev ve výši 22000 Kč
2) Město Počátky 22 000 Kč
3) Město Černovice ve výši 15000 Kč
4) Město Kamenice nad Lipou 30000 Kč
5) Město Žirovnice 15000 Kč
6) Obec Častrov 7 000 Kč
7) Obec Křeč 7000 Kč
8) Obec Mnich 14000 Kč
9) Obec Moraveč 7 000 Kč
10) Obec Veselá 7 000 Kč

---------------------------------------------146000 Kč
Pro 18/ O zdržel/proti O

V souvislosti s přistoupením k nové aktivitě a současně s plánovaným přijetím mimořádných příspěvků
dojde k úpravě rozpočtu. O nutnosti přijetí této rozpočtové změny informovala ředitelka svazku a
následně došlo k jejímu odhlasování.

Usnesení 9/2017
Shromážděni starostů DSONová Lípa schvaluje rozpočtovou změnu č.1.
Pro 18/0 zdržel/proti O

Po tomto jednání se omluvila paní starostka z Veselé. Počet přítomných členů se snížil na 17.
Předsedkyně konstatovala, že i nadále je shromáždění usnášeníschopné a že tedy bude v jednání
pokračovat.

Ředitelka svazku tedy přistoupila k informování členů o právě probíhajících aktivitách:
Sociální bydlení Leskovice, Bohdalín
Zateplení nevyužívaných veřejných objektů Leskovice
Výběrové řízení - Oprava MK Nová Cerekev
Výběrové řízení - Malotraktor Bohdalín
Příprava společného nákupu kompostérů - společná projektová žádost V_68 OP ŽP (cca 2,8
mil.)
Příprava společného zpracováni strategických dokumentů - V 58- OPZ (cca 3 mil.) 16 strategií,
5 aktualizací
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Shromáždění starostu
Zápis z 1. zasedání v roce 2017

OSONová Lípa

Ředitelka svazku v souvislosti se společnými projekty požádala o schválení podáni žádosti do 58.
výzvy OP Z.

Usnesení 10/2017
Shromáždění starostů OSONová Lípa schvaluje podání žádosti do 58. výzvy OP Z - Efektivní veřejná
správa "Strategické řízení a plánování OSONová Lípa" (vypracování strategických dokumentů
členským obcím dle přllohv č.2). Zapojené obce berou na vědomí vyplývající povinnost
spolufinancování.
Pro 17/ O zdržel/proti O

V souvislosti s přípravou společného nákupu kompostérů informovala ředitelka svazku o zájmu obce
Těmice, která aktuálně není členem svazku, přistoupit k tomuto projektu':P9žádala členy o názor a
následně přistoupila k hlasování o přistoupení obce Těmice ke společnému projektu nákupu
kornpostérů. .

Usnesení 11/2017
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje přistoupení obce Těmice ke společnému projektu
nákupu kompostérů.
Pro 17/0 zdrželi proti O

Pan Pařík se ještě informoval, zda doplatek 500 Kčje na spoluúčast. Ředitelka informovala, že je tomu
tak, že dotace je 85 %, 15 spoluúčast. Zároveň informovala, že by doporučovala spoluúčast o 100 Kč
navýšit, a to jako mimořádný příspěvek pro OSO,který zůstane v rozpočtu svazku. Pan Pařík navrhl,
aby se žádost uhradila dle ceníku, tzn. 15.000 za žádost a % částku dle úspěšnosti a poměrově
rozpočítat dle počtu kontejnerů. Nakonec se členové dohodli, že by pro člena mohl být mimořádný
příspěvek 50 Kčza kompostér a pro obce Těmice bude příspěvek určen, přičemž zaměstnanci
kalkulaci připraví na příští shromáždění, kde bude projednán a odsouhlasen. Pan Peltán položil ještě
dotaz, zda je nutné od obce projekt předfinancovat. Ředitelka informovala, že fond uhradí 85 % a
obce dodají prostředky pouze na mimořádný příspěvek 15 %, případně 15% + částku za obsluhu.

Usnesení 12/2017
Shromáždění starostů OSONová Lípa schvaluje podání žádosti do G8.výzvy OP ŽP- Prevence vzniku
odpadů - společný nákup kompostérů + vybudování re use center v rámci OSONová Lípa. Zapojené
obce (příloha č. 2) berou na vědomí vyplývající povinnost ze spolufinancování.
Pro 17/0 zdržel/proti O

Ze strany ředitelky svazku proběhla také prosba na členy k vyjádření k sazebníku úhrad mimořádných
členských příspěvků - zda dtí potřebu přidání položek. Aktuálně není potřeba úpravy, proto se o
tomto bodu dál nejednalo.

Následně proběhla diskuze o dopravní obslužnosti našeho regionu. Informovalo ní pan starosta Štefl.
00 diskuze se zapojili o ostatní členové svazku a výstupem je jejich jednání bylo přijetí usnesení
apelující na kraj k revizi řešení koncepce dopravní obslužnosti.

Usnesenf13/Z017
Shromáždění starostů DSONová Lípa bere na vědomí informace o stavu řešení koncepce dopravní
obslužnosti a vyjadřuje hluboký nesouhlas a požaduje zohlednění a individuální projednání
připomínek členských obcí.
Pro 1710 zdržel/proti O

Na závěr informovala ředitelka svazku o činnosti svazku jako CSSv rámci projektu a požádala je o
vyplnění dotazníku spokojenosti. Poté bylo shromáždění oficiálně ukončeno.

Nová Lípa
Mariánské náměstí 718
394 94 Černovice

Zapsala Vladimíra Hojgrová
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Shromáždění starostů OSO Nová Lípa
_Z~áp_i_sz__1._z_as_e_d_án_í_v_r_oc_e_2_0_1_7 ~~'

v Nové Cerekvi 25. 5. 2017

/

Ing. Jana Houšková,
předsedkyně OSO Nová Upa

Ověřovatelé:

Eva Zadražilová

Nová Lípa
Mariánské náměstí 718
394 94 Černovice

Zapsala Vladimíra HoJgrová
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