
1. Shromáždění starostů/2019 7. Setkání starostů v rámci projektu CSS 

 

13.6.2019, Veselá 

Setkání starostů zahájila Ing. Jana Houšková v 16:10 a přivítala všechny přítomné a poděkovala za 

hojnou účast. Konstatovala, že je přítomno 15 starostů či místostarostů členských obcí dle prezenční 

listiny, přílohy č. 1, plus tři plné moci k zastupování a hlasování od nepřítomných starostů (Žirovnice, 

Počátky, Božejov) a shromáždění starostů je tedy usnášeníschopné. Dále přivítala 4 hosty, JUDr. Josefa 

Vachka, starostu obce Polesí, starostu města Horní Cerekve, Milana Kunsta, starostu obce Bořetín, Jana 

Cimbůrka (čekající žadatelé na vstup do svazku) a Roberta Zemana, zástupce Svazu měst a obcí ČR. 

Přítomen byl i Mgr. Váňa, pracovník Ministerstva vnitra. 

Poté předala slovo ředitelce svazku, Ing. Alžbětě Kolářové a pověřila ji vedením shromáždění.  

A. Kolářová přivítala přítomné a představila program.  

 

Program: 

1. Prezence, úvod 

2. Usnášeníschopnost, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů  

3. Informace o aktuálních otázkách problematiky samostatné působnosti obcí – tvorba obecně 

závazných vyhlášek.  Vystoupí pracovník dozorového pracoviště MV ČR v Jihlavě (15-30 min.) 

Mgr. Jaromír Váňa 

4. Informace o přezkoumání hospodaření 2018 

5. Schvalování - závěrečný účet a závěrka za rok 2018 DSO Nová Lípa 

6. Informace o podaných žádostech, schválení mimořádných členských příspěvků  

7. Informace o NEN DSO Nová Lípa (nástroj pro elektronické zadávání) 

8. Dodatek č. 4 – prodloužení projektu Centra společných služeb 

9. Shrnutí projednávání strategií– návrhová část -projekt Strategické řízení a plánování obcí DSO 

Nová Lípa, CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007431, prodloužení projektu 

10. Informace o připravovaném společném projektu DSO Nová Lípa – Posilování strategického 

řízení (Strategie II) 

11. Informace o nových dotačních titulech, požadavky, nároky na přípravu projektových záměrů a 

žádostí o dotaci 

12. Změna stanov dodatkem č. 6 – příloha č. 1 a 2 (seznam členů) z důvodu přijetí nového člena 

(Horní Cerekev, Bořetín) 

13. Diskuze, příklady dobré praxe atd. 

14. Konzultace záměrů jednotlivých obcí atd. 

 

  



1. Prezence účastníků, Usnášeníschopnost, Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

Přistoupilo se k hlasování o programu jednání, schválení zapisovatelky a ověřovatelů.  

 

Usnesení 1/2019  

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje program jednání. 

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení 2/2019  

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje zapisovatelku Michaelu Šustrovou a schvaluje 

ověřovatele Františka Peroutku a Evu Zadražilovou. 

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdržel se 0 

 

2. Informace o aktuálních otázkách problematiky samostatné působnosti obcí 

A. Kolářová přivítala Mgr. Jaromíra Váňu z dozorového pracoviště MV ČR v Jihlavě a předala mu slovo. 

Pan Váňa pohovořil o problematice samostatné působnosti obcí, používání razítek a zejména pak o 

tvorbě obecně závazných vyhlášek. Upozornil na častá úskalí v souvislosti se změnou legislativy a 

doporučil postup při tvorbě obecně závazných vyhlášek. Předložil přehlednou tabulku pro evidenci 

vydaných vyhlášek obce a jejich platnost/zrušení a doporučil starostům její vyplnění a zveřejnění na 

webu obce. 

 

3. Informace o přezkoumání hospodaření 2018 

A. Kolářová seznámila starosty s výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2018 a přistoupila 

k hlasování. 

Usnesení  3/2019 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2018 

s výrokem bez výhrad a nedostatků. 

Usnesení   4/2019 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku DSO Nová Lípa za rok 

2018 a souhlasí s celoročním hospodařením DSO Nová Lípa za rok 2018, a to bez výhrad.  

Hlasování pro 18 / proti 0 / zdržel 0 

 

4. Informace o podaných žádostech, schválení mimořádných členských příspěvků  

A.Kolářová zrekapitulovala hlavní aktivity DSO Nová Lípa od posledního shromáždění starostů, tj. 

prosinec 2018 - červen 2019. Zavedla diskusi na téma možného snížení mimořádného příspěvku pro 

obec Bohdalín, která získala dotaci a na základě toho jí byl vyúčtován mimořádný příspěvek dle 

platného sazebníku, ale obec dotaci nakonec odmítla. K tématu se připojil starosta města Černovice, 

který je ve stejné situaci (získali dotaci a pravděpodobně ji nevyužijí) a vyjádřil názor, že příspěvek by 



neměl být snižován, jelikož práce byla odvedena, dotaci obec získala a pouze z rozhodnutí obce ji 

nevyužije. Na základě této diskuse navrhla A. Kolářová mimořádné členské příspěvky obcí v nesnížené 

výši dle platného sazebníku. Požádala přítomné o schválení. Poté budou obcím vystaveny předpisy.  

Obec Částka 

Bohdalín 165 000 Kč 

Božejov 13 000 Kč 

Častrov 10 000 Kč 

Černovice 78 600 Kč 

Kamenice nad Lipou 17 400 Kč 

Leskovice 113 863 Kč 

Moraveč 10 000 Kč 

Nová Cerekev 30 000 Kč 

Počátky 156 729 Kč 

Rodinov 39 769 Kč 

Veselá 36 000 Kč 

Žirovnice 25 000 Kč 

Celkový součet 695 361 Kč 

 

Usnesení 5/2019 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje mimořádné příspěvky ve výši 695 361,-Kč. 

Hlasování pro 18 / proti 0 / zdržel 0 

 

5. Informace o NEN DSO Nová Lípa (nástroj pro elektronické zadávání) 

A.Kolářová stručně pohovořila o národním elektronickém nástroji, informovala o možnosti registrace 

zdarma a podmínkách pro případnou registraci.  Upozornila, že je možné mít NEN registrovaný jen pro 

elektronické zadávání a profil zadavatele si obce můžou ponechat svůj. Dále informovala, že některé 

obce nemají zaregistrovaný profil zadavatele ve věstníku veřejných zakázek a zdůraznila, že pokud tam 

tyto obce zveřejňují smlouvy nad 500 tis. Kč, tak je to problém, protože takovéto smlouvy jako by 

nebyly zveřejněné.  

 

6. Informace o projektu CSS – činnost svazku, analýza přínosů, prodloužení projektu 

A.Kolářová informovala přítomné starosty, že jde dnes již 7. Setkání starostů v rámci projektu 

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, zkráceně „Centra společných 

služeb“ (CSS) a podala informace: 

 Probíhá plnění aktivit projektu - převažuje odborné poradenství. Převažující činností zůstává dotační a 

majetkové poradenství, dále problematika GDPR a strategické plánování obcí. Prioritou na další rok 

bude rozvoj území DSO Nová Lípa, společné projekty a nákupy, vzdělávání, poradenství, tematická 

setkávání s přenosem zkušeností, dále strategické řízení a plánování na území NL - Strategické plány 

jednotlivých obcí. 

 Informování o výkonu aktivit Specialisty na veřejné zakázky – souhrn výběrových řízení za poslední 

období, vč. konzultací. 



 Informování o výkonu aktivit Pověřence pro ochranu osobních údajů – změna kontaktní osoby (Místo 

Jany Houškové vykonává Pověřence Alžběta Kolářová – od dubna 2019). Zdůraznila povinnosti 

informovat o veškerých změnách na obci v souvislosti s ochranou osobních údajů.  

 Představení analýzy přínosů za poslední rok a souhrnné analýzy přínosů za celé období trvání projektu 

v oblasti „Dotací“. Starostům byly předány informace o činnosti DSO Nová Lípa za rok 2018, resp. 

období od 3/2018 do 2/2019 v oblasti dotací a také souhrnná analýza přínosů za období trvání 

projektu. Byly prezentovány přínosy pro členské obce v oblasti dotací, úspěšnost podaných žádostí a 

zejména pak úspora finančních prostředků obcí oproti zajištění stejných služeb odbornými agenturami. 

 Prodloužení projektu – do prosince 2019, snížení příspěvku SMO z 3,0 na 2,1 úvazku, aby byla plynulá 

příprava CSS na budoucí nutné vícezdrojové financování svých aktivit 

 Představení nové klíčové aktivity - lokální ekonomika 

 Nabídka volby obsahu zpravodaje srpen 2019 dle přání starostů (volnočasové aktivity, kapacity pro 

trávení volného času atd.) 

 Seznámení s povinnými výstupy projektu v rámci této nové klíčové aktivity (seznam malých a středních 

podnikatelů, databáze brownfieldů a nebytových prostor na území DSO Nová Lípa). 

Usnesení   5/2019 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje prodloužení projektu „Centra společných služeb“ (CSS).  

Hlasování pro 18 / proti 0 / zdržel 0 

 

7. Shrnutí projednávání strategií obcí 

 Facilitace se zastupiteli a zástupci odborné veřejnosti, zástupců spolků atd. – Martin Nawrath (v rámci 

projektu Strategické řízení a plánování - zdarma na všech obcích) – proběhla ve všech zapojených 

obcích, někde byla účast hojná a někde probíhala pouze v úzkém kruhu zastupitelstva.  

 Aktuálně vyhodnocování z projednávání, dopracování SWOT analýzy a návrhové části + Akční plán 

 Strategický dokument rozvoje obce a akční plán (potřeby, zdroje, aktivity)   bude na konci roku 2019 

zpracovaný, projednaný, přijatý 

 

8. Informace o připravovaném společném projektu DSO Nová Lípa - Posilování strategického 

řízení (Strategie II.) 

Ředitelka informovala starosty o společném navazujícím projektu z 92 Výzvy Operačního programu 

zaměstnanost, a to Posilování strategického řízení. Stručně popsala, jaké aktivity budou v rámci 

tohoto projektu vykonávány. Jde zejména o aktivity MA 21 (metoda řízení kvality ve VS vhodná pro 

malé obce, cílem je udržitelný rozvoj). 

Usnesení   6/2019 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí plánované aktivity a schvaluje podání žádosti o 

dotaci projektu Posilování strategického řízení s dobou realizace 24 měsíců, spoluúčastí 5%,  a pověřuje 

Alžbětu Kolářovou souvisejícími úkony. 

Hlasování: pro 18 / proti 0 / zdržel 0 



9. Informace o aktuálních dotačních titulech 

 

 Státní fond rozvoje bydlení 

 OP Z – výzva 92 (efektivní veřejná správa) 

 OP ŽP – veřejná zeleň 

 MAS Via rustica – PRV - lesní technika, lesní cesty, nezemědělské podnikání, nově podnikové prodejny, 

valná hromada MAS Via rustica bude 26.6.2019. 

 MAS Via rustica – tzv. – „Malý IROP“ - základní školy (červenec – září), 4,2 mil. způsobilé výdaje, 4 mil 

dotace) 

 MV- GŘ HZS – HZ, CAS, DA (červen 2019) 

 Práce s mládeží – MŠMT (září – říjen 2019) cca 1000 Kč na normálního člena, více za členy účastnící se 

soutěží, nezbytný členský příspěvek v SK min. 100 Kč/rok (ověření v účetnictví !!! – viz seznam členů) a 

aktivní SK min. 2 roky (k 30.9.) 

 

10. Změna stanov, Žádost o členství  - město Horní Cerekev, obec Bořetín 

Po schválení dodatku č. 5 ve všech obcích je již možný zjednodušený postup – schvalování 2/3 většinou 

všech starostů DSO NL (vč.Polesí) (24) (16 hlasů). Po přistoupení Horní Cerekve a Bořetína 17 hlasů. 

 dodatek č.5 , probíhá registrace – Rejstřík – Kraj Vysočina 

Usnesení   7/2019 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje přijetí nového člena dobrovolného svazku obcí Nová 

Lípa – Město Horní Cerekev a Obec Bořetín, a pověřuje AK vypracováním dodatku č. 6 a nového znění 

přílohy č. 1 (seznam členů) a souvisejícími úkony. 

Hlasování: pro 18 / proti 0 / zdržel 0 

 

11. Společná večeře 

12. Různé, diskuze, sdílení dobré praxe, konzultace atp. 

13. Závěr 

 

V 18: 00, Ing. Houšková poděkovala přítomným za účast a ukončila oficiální část shromáždění starostů. 

V Černovicích dne 18.6.2019 

Zapsala Michaela Šustrová 

Ing. Jana Houšková 

 

Ověřili: 

František Peroutka 

 

 

Eva Zadražilová 
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