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Zápis z 2. Shromáždění starostů  
dobrovolného svazku obcí Nová Lípa 
 
30. 11.  2017, 17 hodin 
v Městysi Božejov 

 
Program setkání  

1 Prezence účastníků, úvodní slovo, usnášeníschopnost 

2 Schválení programu jednání 

3 Schválení   zapisovatele 

4 Schválení   ověřovatelů 

5 Informace o projektu - Centrum společných služeb 

6 Informace o dílčím přezkoumání hospodaření 

7 Informace o uskutečněných a probíhajících projektech 

8 Návrh - mimořádné členské příspěvky květen – listopad 2017 

9 Návrh – roční členské příspěvky na rok 2018 - v nezměněné výši r.2017 

10 Nový návrhu rozpočtu po schválení mimořádných příspěvků 

11 Akční plán DSO Nová Lípa na r.2018 (MAP II+implementace) 

12 Nové výzvy a dotační možnosti 

13 Info o vyhodnocení žádosti – Strategické plánování na území DSO NL 

14 Info o hodnocení žádosti – Prevence vzniku odpadů na území DSO NL 

15 GDPR - pověřenec (od května 2018, očekávají se změny) 

16 Střet zájmů 

17 Povinnost tisku pohřební knihy - možnosti 

18 Plány sportu 

19 Info o 3.Shromáždění starostů (stanovy) 

20 Diskuse, volné příspěvky a náměty, závěr 

21 Informace p. Houčková (Střítež): Kooperativa - nové produkty pro obce 

22 Volná diskuze, konzultace pro členy DSO 
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Místopředseda pan Pařík zahájil 2. shromáždění starostů v roce 2017přivítáním přítomných členů a 
konstatováním, že předsedkyně se omlouvá z důvodu nemoci. Uvedl, že celé jednání povede 
ředitelka svazku A. Kolářová, které předal slovo. Ta konstatovala, že je přítomno 17 členů (viz 
prezenční listina), a tudíž je shromáždění usnášeníschopné. 
 
Host – paní Sochorová (účetní DSO), pan Brada (místostarosta Leskovice). 
 
A.Kolářová zdůvodnila předřazení informace k projektu CSS (4.setkání starostů) a z důvodu potřeby 
nejprve vyjmenovat aktivity, na jejichž základě jsou účtovány mimořádné příspěvky, došlo ke změně 
pořadí projednávaných bodů programu proti pozvánce. Obsahově se program nemění. Ředitelka 
svazku vyzvala přítomné o hlasování o změně pořadí programu jednání v předloženém znění. 
 
Usnesení 14/2017  
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje změněný program jednání. 
Pro 17 / proti 0 / zdržel se 0 
 
Poté ředitelka svazku přistoupila k hlasování o určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Jako 
zapisovatele navrhla Vladimíru Hojgrovou a ověřovateli Jana Brožka a Karla Štefla a nechala hlasovat 
o schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu. 
 
Usnesení 15/2017  
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje zapisovatelku Vladimíru Hojgrovou. 
Pro 17 / proti 0 / zdržel se 0 
 
Usnesení 16/2017  
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje ověřovatele Jana Brožka a Karla Štefla.  
Pro 17 / proti 0 / zdržel se 0 
 
Ředitelka seznámila přítomné členy s plněním projektu SMO ČR – Centra společných služeb 
(samostatný zápis ze 4. setkání starostů v rámci projektu): 

• plnění aktivit II. + III. Q/splněno poskytování odborného poradenství 50% - služeb (120, 
navýšení na 150) 

• zpravodaj DSO N.L. – 3. vydání 
• společné projekty (PENB, strategie, kompostéry, sběrné nádoby) 
• poradenství – vyúčtování dotací, dotační monitoring, dotační poradenství, VŘ, hospodaření s 

majetkem 
• školení SMO ČR (GDPR, VŘ, Finanční kontrola, Excel, Tvorba propagačních materiálů – nový 

vzhled zpravodaje)  
 
K PENB byla připomínka, že některé obce zatím nemají zpracováno. Ředitelka přislíbila, že u EAV 
zaurguje. 
 
Z důvodu realizace projektu CSS je také potřeba vyplnit dotazník a oznámkovat spokojenost s CSS 
(známkování od 1 do 5 jako ve škole), 4 otázky. 
Současně požádala o vyplnění k prověření možnosti dobrovolného přenosu a výkonu některých 
kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti na DSO + 
poskytování veřejných služeb pro příslušná spádová území. Připustila, že je možné dotazník odevzdat 
dodatečně. 
 
Ředitelka také informovala o auditu, který proběhl a dopadl bez závad. 
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Usnesení   17/2017 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření za 
rok 2017 bez výhrad a nedostatků. 
Pro 17 / proti 0 / zdržel se 0 
 
 
Dále informovala o stavu žádosti na společný projekt – nákup kompostérů. Protože projekt je 
bodován vysoko a je vysoká pravděpodobnost, že bude realizován, vzešel požadavek na zadání VŘ již 
nyní. 
 
Usnesení   18 /2017 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí podání žádosti Prevence vzniku odpadu na 
území DSO Nová Lípa, hodnocení žádosti a pověřuje předsedkyni objednáním VŘ na dodávku 
kompostérů. 
Pro 17 / proti 0 / zdržel se 0 
 
Dále ředitelka informovala o aktivitách, které proběhly/probíhají. Následně ředitelka informovala 
členy o podaných žádostech a jejich výsledcích. Do území se podařilo získat více než 2 mil. Kč. 
 
Současně informovala o vystavení mimořádných příspěvků, na základě čehož nechala hlasovat o 
schválení mimořádných příspěvků II pro obce za rok 2017 a z toho vyplývající rozpočtové změny. 
 
Usnesení   19/2017 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje mimořádný příspěvek za období květen – listopad 
2017: 

1) Městys Nová Cerekev  10 000 Kč 
2) Obec Bohdalín   10 000 Kč 
3) Obec Častrov     7 000 Kč 
4) Město Počátky   16 200 Kč 
5) Obec Křeč    5 700 Kč 
6) Obec Mnich     9 800 Kč 
7) Obec Moraveč      6 000 Kč 
8) Obec Veselá      2 400 Kč 

---------------------------------------88 000 Kč 
Hlasování pro 17 / proti 0 / zdržel 0 
Rozpočtové opatření 2 

§ položka org.  
nástroj 
zdroj 

Částka 
součet za 
položku 

text 

  4121     88 000,00   mimořádné příspěvky od obcí 

636 5xxx     88 000,00   
neinvestiční výdaje DSO třída 5 – běžné 
výdaje 

 
 
Usnesení 20/2017 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje rozpočtovou změnu č.2. 
Hlasování pro 17 / proti 0 / zdržel 0 
 
Dále informovala o nastavení rozpočtu pro rok 2018. Vysvětlila návrh ve spolupráci s paní 
Sochorovou a požádala o hlasování o rozpočtu v předložené verzi. Žádné další návrhy nebyly 
vzneseny. 
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Usnesení 21/2017 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje rozpočet na rok 2018. 
Hlasování pro 17 / proti 0 / zdržel 0 
 
Usnesení 22/2017 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje členské příspěvky na rok 2018 v nezměněné výši 
roku 2017. 
Hlasování pro 17 / proti 0 / zdržel 0 
 
Dále ředitelka informovala o aktivitách navržených do ročního akčního plánu. 
 
Představila možnost předávání si zkušeností formou výjezdních zasedání a kulatých stolů, ideálně 
před Shromážděním starostů. Témata by byla cca 4 – 5 (Požární řády a Povodňové plány, školení pro 
účetní, výjezdní zasedání do Židlochovic spojené se seminářem k odpadovému hospodaření, 
workshop k pohřebnictví a střetu zájmů a dalším legislativním změnám (audit, ODK, vyhlášky atd.)  
 
Následně představila aktivitu pro MŠ – pravidelné setkávání, které se v rámci MAP setkalo s velkým 
úspěchem a touto cestou by ráda pokračovala. Projekt MAP bude k 31.12.2017 ukončen. 
Odhadovaná výše nákladů na realizaci 5 setkání v průběhu leden-červen 2018 je 15.000 Kč (lektorné). 
Probíhalo by ve vhodných prostorech měst a obcí (zasedací místnosti, spolkové místnosti atd.) 
 
V průběhu prezentace se z účasti omluvili 3 přítomní členové – pan Koch, paní Mazancová a pan 
starosta z Mezné. SS zůstalo usnášeníschopné, proto ředitelka dále pokračovala v jednání a požádala 
členy o schválení ročního akčního plánu. 
 
Akční plán DSO Nová Lípa na rok 2018 
1. Rozvoj území DSO Nová Lípa (společné projekty a nákupy, vzdělávání, poradenství atd., tematická 
setkávání s přenosem zkušeností, CSS) 
2. Strategické řízení a plánování na území NL 
Strategické plány jednotlivých obcí (Povodňové plány, Plány sportu atd., Energetické úspory 
(osvětlení), Komunitní plánování soc. služeb) 
3. Odpadové hospodářství, zejm. snižování podílu nevytříděných složek v komunálním odpadu, 
společný projekt – kompostéry a rozšíření sběrných nádob na tříděný odpad) 
4. Školství – zvýšení kvality a dostupnosti na území NL 
navázat na Memorandum o spolupráci zřizovatelů škol, Memorandum o spolupráci škol  
Spolupráce škol – naplňování AP MAP na území ORP Pelhřimov (platforma MŠ, pregramotnost MŠ, ZŠ 
gramotnosti –platforma knihoven, deskové hry atd.) 
5. Veřejná zeleň  
6. „Cyklo“ stezky (neparametrické), případně napojení, vytipování komunikací a cest, případně návrh 
nových – mlatové cesty – OP ŽP) 
7. Komunitní centra jako cesta udržitelného rozvoje, Společný infoportál o nabídce volnočasových 
aktivit 
 
Usnesení 23/2017 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje roční akční plán na rok 2018. 
Hlasování pro 14 / proti 0 / zdržel 0 
 
A.Kolářová dále připomněla, že na posledním shromáždění starostů bylo schváleno vstoupení do MAS 
Via rustica (žádost o členství). Jednání Rady MAS Via rustica proběhlo 22. 11. 2017, Nová Lípa byla 
přijata. 
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Usnesení  24/2017 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí přijetí za člena MAS Via rustica. 
Hlasování pro 14 / proti 0 / zdržel 0 
 
Ve stručnosti byla připomenuta možnost do konce roku 2017 vyjádřit zájem o nákup sběrných nádob 
1000 l na tříděný odpad a VOK na bioodpad, tentokrát společně s Mikroregionem Třešťsko, výzva OP 
ŽP. Zájem zatím projevily obce Černovice, Křeč, Včelnička, Moraveč a předběžně Hojovice, zatím 
v objemu 700 tisíc Kč, dotace je 85% z celkových způsobilých výdajů na pořízení. 
 
Usnesení 25/2017 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje podání žádosti ve spolupráci s Mikroregionem 
Třešťsko do výzvy OP ŽP – rozšíření sběrných nádob v rámci DSO Nová Lípa. Zapojené obce berou na 
vědomí vyplývající povinnost spolufinancování dle výsledku VŘ. 
Hlasování pro 14 / proti 0 / zdržel 0 
 
A.Kolářová shrnula GDPR a vyplývající povinnost ustanovit na obci pověřence. Doporučila nespěchat 
(platí od května 2018), audity – postoj k GDPR, doporučení od kraje vyčkat, nabídla možnost školení 
(cca březen v rámci shromáždění starostů po schválení prováděcích předpisů pro aplikaci směrnice 
EU), Kamil Kačer, Lindgrove - tel. 724 309 398 (lektorné včetně vzorové směrnice a poradenství pro 
obce DSO – 9.800 Kč). Nároky na pověřence – člověk obeznámený se zákonem, lze zastupitel na 
DPP/rok. SMS připravuje „metodiku/kuchařku“ pro malé obce, v plánu síť pověřenců pro malé obce. 
 
A. Kolářová shrnula povinnosti pro veřejné činitele vyplývající z novely zákona o střetu zájmů. Obce 
Stojčín a Veselá požádaly o projednání na Shromáždění starostů. Přítomné starostky a starostové 
reagovali, že s podáním petice souhlasí formou DSO Nová Lípa. 
 
Usnesení 26/2017 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje připojení se k petici na zmírnění zákona o střetu 
zájmů a pověřuje předsedkyni podpisem a zasláním na SMO ČR. 
Hlasování pro 14 / proti 0 / zdržel 0 
 
Dále byla členům sdělena informace, že je potřeba měnit pohřební řád a vést evidenci, že je možné 
požádat o školení z MMR.  
 
Podrobné informace o změně zákona o pohřebnictví představila M. Šustrová. Seznámila přítomné 
s průzkumem trhu i připraveností účetních SW na povinnost tisknout pohřební knihu. Nabídla 
editovatelnou verzi nového pohřebního řádu. Představila možnost školení přímo vedoucím odboru 
pohřebnictví MMR, žádost je třeba doručit vedoucímu. Dotaz, zda požádáme MMR o zaslání pana 
Kotrlého na školení. ANO. Starosta Města Počátky nabídl prostory pro uspořádání tohoto školení. 
Starostové menších obcí hodnotili aktivitu jako přínosnou. A. Kolářová byla pověřena zformulováním 
žádosti na MMR, školení v nejbližším možném termínu, předběžně únor/březen 2018 dle info pana 
Kotrlého. Na kraji má na starosti pohřebnictví pan Trtík. Dále informovala M. Šustrová o programech 
na pohřebnictví. 
 
Na základě povinnosti vyplývající ze z. 230/2016, tj. mít zpracované plány rozvoje sportu nabídla 
jednoduchou formu zpracování prostřednictvím CSS. 
 
Na závěr ředitelka poděkovala přítomným za úsilí, které věnují rozvoji svých obcí. Dále vysvětlila, že 
dle platných stanov by se mělo konat ještě 3. shromáždění starostů, ale vzhledem k projednání všech 
potřebných záležitostí a harmonogramu letošních aktivit nevidí reálnou potřebu a vyzvala přítomné o 
hlasování o potřebnosti 3.shromáždění starostů. 
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Usnesení  27/2017 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje, že se nebude konat 3. shromáždění starostů v roce 
2017. 
Hlasování pro 14 / proti 0 / zdržel 0 
 
Poté A. Kolářová ukončila shromáždění a předala slovo zástupkyním Kooperativy, které stručně 
představily produkt Pojištění zodpovědnosti pro obce. Slíbily do týdne zaslat prezentaci, kterou 
rozešlou obcím. 
 
 
 
V Božejově 30. 11. 2017        
 
Mgr. Jaromír Pařík,  
místopředseda DSO Nová Lípa 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Mgr. Karel Štefl a Bc. Jan Brožek 
 
 
 
Mgr. Karel Štefl 
 
 
 
Bc. Jan Brožek 
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