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Zápis ze Shromáždění starostů  
dobrovolného svazku obcí Nová Lípa 

 
3. 3. 2016 v 17 hodin 

v zasedací místnosti MěÚ Kamenice nad Lipou 
Program setkání  

1  Prezence účastníků, úvodní slovo  17.00 – 17.05  

2  Schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů  17.05 –17.10  

3   Schválení výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, návrhu 
závěrečného účtu 2015 a účetní závěrky 2015  

 Schválení ceníkuslužeb2016.  

 Schválení mimořádných členských příspěvků 2016 (Bělá, Nová 
Cerekev, Leskovice, Bohdalín, Černovice, Častrov + Hojovice, Křeč, 
Rodinov)  

 Schválení schodkového rozpočtu na rok 2016 (zapojení rezervy 2015) 

17.10 –17.25  

4  Akční plán 2016, rozpracované aktivity svazku   17.25– 17.35  

5  Návrh projektů  OPZ (Pilot-projektová kancelář, Strategie DSO),Akční plán 2016  17.35–17.40  

6  Pronájem kanceláře, zapůjčení vybavení 2016 (Černovice, Božejov), zaměstnanci, 
služby   

17.40–17.45  

7  Informace o otevřených výzvách a dotacích  17.45–17.50  

8  Diskuse  17.50–18.00  

9  Různé  18.00- 18.10  

10  Závěr 18.15  

 
Přítomno – viz prezenční listina 17 zástupců DSO Nová Lípa (příloha č.1), po projednání bodu 2 přišel 
pan Jun a po projednání bodu 8  odešel pan Brožek 
Hosté – místostarostové obce Bohdalín a Leskovic (p. Kotek, p. Brada)-bez hlasovacího práva 
Ing. Alžběta Kolářová, Bc. Vladimíra Hojgrová 
 

Ad 1) a 2) Mgr. Pařík, místopředseda svazku přivítal přítomné zástupce obcí v Kamenici nad 
Lipou. Předseda Bc. Jan Brožek zahájil jednání, konstatoval, že je přítomno 16 členů z 22, tj. 
shromáždění starostů je usnášeníschopné. Jako zapisovatelku navrhl A. Kolářovou a jako ověřovatele 
zápisu pana Rajdlíka a pana Štefla. 
 
Usnesení 1/2016 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje program jednání. 
Hlasování: Pro 16, proti 0, zdržel se 0 (omluveno 6) 
 
Usnesení 2/2016 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje jako zapisovatelku paní Kolářovou a jako ověřovatele 
zápisu pana Rajdlíka a pana Štefla. 
Hlasování: Pro 16, proti 0, zdržel se 0 (omluveno 6 ) 
 

Ad 3) Předseda shrnul výsledek přezkoumání hospodaření svazku – výrok auditora bez vad a 
nedostatků a dále se závěrečným účtem. Vše bylo řádně zveřejněno v termínu 15 dní před projednáním 
Shromážděním starostů na úředních deskách členských obcí a svazku. Přítomní zástupci obcí neměli 
připomínky.  
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Usnesení 3/2016 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření DSO Nová 
Lípa - bez vad a nedostatků.  
Hlasování: Pro 16, proti 0, zdržel se 0 (omluveno 6) 
 
Usnesení 4/2016 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí závěrečný účet 2015 DSO Nová Lípa a roční 
závěrku 2015 DSO Nová Lípa. 
Hlasování: Pro 16, proti 0, zdržel se 0 (omluveno 6) 
 
V průběhu přišel pan Jůn, starosta obce Rodinov. 
 
Členské příspěvky 2016  
Hlavní myšlenkou nízkých členských příspěvků je nenavyšovat paušál a ve formě mimořádných 
příspěvků vyúčtovat úhradu za poskytnuté služby jednotlivých obcí. V kalkulaci mimořádných 
příspěvků za úhradu služeb jsou služby členským obcím na nízké úrovni a záleží na obcích, zda budou 
tyto výhodné služby čerpat či ne, mají servis v podobě informování o vhodných dotacích, a minimum 
padne na režii. Podotkla, že poradenství zpoplatněné není, pouze v případě získané dotace bude obci 
dle navrženého ceníku účtován obci poplatek na úhradu nákladů spojených se zpracováním žádosti 
atp. Potřeby obcí jsou různé a byl zvolen spravedlivý model – minimální členské poplatky a zpětně 
mimořádné poplatky za obsluhu jednotlivých obcí dle čerpaných služeb. Model je založen na důvěře a 
otevřené komunikaci. V případě, že by všechny obce požadovaly služby v rozsahu jako dnes některé 
obce, bude muset být posílen výkonný aparát svazku. Na příkladu fungování leden+únor je vidět 
množství poskytnutých služeb (Bohdalín, Bělá, Častrov, Černovice, Nová Cerekev, Leskovice, Hojovice, 
Křeč), při zpoplatnění služeb říjen-únor by byl příjem svazku 136 tisíc Kč. Z toho je výhodnější zaplatit 
zaměstnance v podobě mimořádného členského poplatku zaplatit do rozpočtu svazku a vytvořit 
rezervu. 

 

do 350  351 až 600  601 až 1.000  nad 1.000  

3.000  5.000  7.000  9.000  

 
Usnesení 5/2016 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje členské příspěvky DSO Nová Lípa na rok 2016. 
(příloha č.2)  
Hlasování: Pro 17, proti 0, zdržel se 0 (omluveno 5) 
 
 
A.Kolářová představila hlavní aktivity za období 1+2/2016. Pro všechny školy byly zpracovány 
požadované výstupy, závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platby – v_56 a v_57 (2xČernovice, 
Častrov, Nová Cerekev, Počátky) – úhrady formou DPP, plně hrazené z dotace škol (uznatelné náklady). 
 
Dále byly podány v lednu žádosti dotačního titulu MMR -  POV 2016 (Bělá, Nová Cerekev, 2x Častrov), 
zpracováno výběrové řízení – ZMR – město Černovice, strategie obce Bělá a podány žádosti do 
dotačního titulu MV – válečné hroby (Bohdalín, Leskovice).  
 
V únoru byly konzultovány možnosti dotace na pilotní ověření mikrojeslí- OP Z (Černovice), rozšíření 
kapacity mateřské školy Počátky -IROP, dotační titul MZe – památky. Bylo podáno 5 žádostí na SZIF – 
DT_16 -  Křeč, 2x Rodinov, Hojovice. Dále byla podána žádost obce Leskovice ze zásad HZS – dopravní 
automobil. Za Ekoškolu Černovice byla podána žádost o dotaci ze Zásad Kraje Vysočina – Zdraví 21 a 
dále připraveny pro město Černovice podklady pro závěrečnou monitorovací zprávu a vyúčtování 
dotace Žabí park.  
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V. Hojgrová připomněla práce na projektové žádosti do OP Z – družina Častrov a příměstské tábory. 
Žádosti byly podány 16.10.2015. Obě žádosti prošly formálním hodnocením, družina Častrov už i 
věcným hodnocením s minimálním krácením rozpočtu. Dále byla po dohodě s předsednictvem DSO 
Nová Lípa a místostarosty města Pelhřimov zpracována projektová žádost MAP vzdělávání na území 
ORP Pelhřimov, podána 24.112015, v prosinci prošla formálním hodnocením jako jedna z mála 
podaných 143 žádostí a 16.2.2016 prošla bez krácení i věcným hodnocením a byla doporučena 
k financování. Dle sazebníku úhrad jsou úhrady za podání žádosti členům obcí 15 tisíc Kč. Práce na 
podání žádosti MAP (říjen-leden) a související práce před zahájením realizace byly pro Pelhřimov 
provedeny bezúplatně. 
 
Předseda představil předsednictvem projednaný a schválený ceník úhrad za služby poskytnuté 
členským obcím (viz příloha 3). Vysvětlil, že je potřeba řešit jasnou cenu za úhradu služeb a vypořádat 
závazky k pracovníkům DSO - ve formě zaměstnanců. Funkční DSO se zaměstnanci je mimo jiné 
podmínka vstupu do pilotního projektu Svazu měst ČR. Ten by podle nejnovějších informací měl být 
spuštěn v podobě smlouvy o spolupráci se svazkem od června 2016. V březnu proběhne dotazníkové 
šetření. Náš svazek by měl bez problému splnit všechny požadavky k podpisu smlouvy (květen 2016). 
Spoluúčast ve výši 12% z platu 2 zaměstnanců (tj. na rok 2016 cca 64 tisíc). Případné další náklady 
nejsou předmětem příspěvku (kancelářské vybavení, pouze platy). 

 
Usnesení 6/2016 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje ceník za úhradu výdajů souvisejících                            s 
poskytnutými službami členským obcím pro výpočet výše mimořádného členského příspěvku. 
Hlasování: Pro 17 , proti 0, zdržel se 0 (omluveno 5). 
 
 
Usnesení 7/2016 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje mimořádný příspěvek: 
1) městys Nová Cerekev ve výši 7 000 Kč  
2) město Černovice ve výši 31 000 Kč  
3) obec Častrov 14 000 Kč  
4) obec Bělá 12 000 Kč 

5) obec Hojovice 7 000 Kč 

6) obec Křeč 7 000 Kč 

7) obec Rodinov 14 000 Kč 

8) obec Leskovice 14 000 Kč 

9) obec Bohdalín 7 000 Kč 

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdržel se 0 (omluveno 5). 

 
Rozpočet na rok 2016 
Předseda požádal starosty o případné připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2016. Připomněl, že svazek 
zatím hospodaří dle rozpočtového provizoria.  Podotkl, že ve výhledu je kalkulováno s řádnými 
členskými příspěvky v jiné výši, než byly členské příspěvky, nižší pro velké obce, malé navýšení pro malé 
obce, viz příloha. Celkový úhrn znamená příjem rozpočtu svazku 104 tis. Kč. Za rok 2015 byly vybírány 
pouze vstupní příspěvky, členské stanoveny ani vybírány nebyly. Ve výdajích jsou kalkulovány pouze 
nezbytné výdaje na fungování svazku - vedení účetnictví, bankovní poplatky a drobnou administrativu 
a služby. 
Pozměněný rozpočet navrhla Alžběta Kolářová po konzultaci s účetní svazku a auditorem – na straně 
příjmů 54 000 Kč - zapojení položky 81.15 (změna, v tomto případě se bude jednat o schválení 
schodkového rozpočtu do výše zůstatku účtu k 1.1.2016 -peníze na účtě  54 261 Kč, po zaokrouhlení 
54 000 Kč). Dále na návrh Jana Brožka navýšení rozpočtu na straně příjmů i výdajů o 113 000 Kč – 
schválené mimořádné členské příspěvky. Celkově navýšení na 271 000 Kč oproti návrhu 104 000 Kč. 
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Usnesení 8/2016 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje schodkový rozpočet na rok 2016 (příloha 4). 
Hlasování: Pro 17, proti 0, zdržel se 0 (omluveno 5). 
 
Po tomto usnesení pan Brožek předal vedení jednání panu Paříkovi a odešel. 
 
Ad 4) Informace o probíhajících aktivitách svazku 
V.Hojgrová informovala o spolupráci na nastavení výzvy IROP – komunitní centra a dále o postupu 
zpracování projektu MAP vzdělávání ORP Pelhřimov. Žadatel  - město Pelhřimov na doporučení 
tajemníka pozastavilo zahájení projektu z důvodu minimalizace rizik a další postup bude stanoven po 
výsledku věcného hodnocení žádosti. K dnešnímu dni, informovala paní Hojgrová, žádost prošla 
úspěšně i věcným hodnocením bez jakéhokoli krácení a byla doporučena hodnotiteli řídícímu výboru k 
financování. Schůzka s vedením města je v pondělí 7.3.2016. 

 
Usnesení 9/2016 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa požaduje bezodkladné zahájení projektu MAP vzdělávání na 
území ORP Pelhřimov z důvodu dopadu na investiční možnosti zřizovatelů škol v území DSO Nová 
Lípa – podmíněných zpracováním Strategického rámce MAP a čerpání z IROP od září 2016. 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa pověřuje předsednictvo svazku k jednání s městem Pelhřimov 
a požaduje zařazení projednání požadavku do programu nejbližší Rady města Pelhřimov. 
Hlasování: Pro 16, proti 0, zdržel se 0 (omluveno 6). 
 
 
Alžběta Kolářová shrnula informace ze setkání v Praze s realizačním týmem SMO ČR k pilotu. 
Pravděpodobné zahájení  6/2016, délka trvání projektu – 3 roky, spolufinancování 12% (pro rok 2016 
- 64 680 Kč), dotace 88% na plat manažera svazku a pracovníka analýz a strategií (superhrubá mzda 2 
zaměstnanců dohromady/měsíc 77 000.Kč). Celková výše předfinancování pilot u na 3 měsíce je 
308 000 Kč, 1.žádost o platbu bude možné podat v září 2016 včetně zálohy na další kvartál, dále už 
financování ze zálohové platby na kvartál. Závazek udržitelnosti je 1 rok zachovat 1 pozici zaměstnance 
DSO. Dle předběžné kalkulace úhrady služeb dle schváleného ceníku a odhadu možné obsluhy obcí 
bude pravděpodobně spolufinancování možné hradit z mimořádných příspěvků členských obcí. Možný 
nesoulad v cash flow je potřeba řešit buď vyjednaným kontokorentem – požadovaná výše 500 tisíc Kč, 
nebo bezúročnou půjčkou členských obcí. 
 
Usnesení 10/2016 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí potřebu spolufinancování a předfinancování 
pilotního projektu SMO ČR a pověřuje předsedu svazku Nová Lípa vyjednáním kontokorentu u 
peněžního ústavu ČSOB, a.s. 
Hlasování: Pro 16, proti 0, zdržel se 0 (omluveno 6). 
 
Usnesení 11/2016 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje zapojení DSO Nová Lípa do pilotního projektu Svazu 
měst a obcí ČR – Centra společných služeb -  coby smluvního partnera, předfinancování projektu 
(6/2016-9/2016 ve výši 308 tisíc Kč) a související spolufinancování ve výši 12% platu 2 zaměstnanců 
z rozpočtu DSO Nová Lípa, vyčíslené pro rok 2016 na 64 680 Kč – 6/2016-12/2016).  
Hlasování: Pro 16, proti 0, zdržel se 0 (omluveno 6). 
 
Ad 5) Návrh Akčního plánu 2016.  
Alžběta Kolářová připomněla, že ve stanovách svazku je institut Akčního plánu na 1 rok. Proto pro 
letošní rok je navržen akční plán v následujících 4 hlavních aktivitách (příloha 5). 
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1) Pilotní ověření Center společných služeb, rozvoj území   
2) Strategické řízení DSO Nová Lípa -  výzva 33 OP, zahájení prací na strategii DSO Nová Lípa 
3) Spolupráce na zpracování projektu MAP vzdělávání na území ORP Pelhřimov 
4) Komunitní plánování aktivit na území DSO Nová Lípa (mj. komunitní centra a slaďování 

rodinného a pracovního života obyvatel území DSO) 
 
Usnesení 12/2016 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje Akční plán DSO Nová Lípa na rok 2016. 
Hlasování: Pro 16, proti 0, zdržel se 0 (omluveno 6). 
 
 
Ad 6) Pronájem kanceláře 2016, zapůjčení vybavení 2016 
Alžběta Kolářová představila výši nájemného za pronajímanou kancelář – zastupitelstvo města 
Černovice schválilo nájemné– 554 Kč + 150 Kč služby/měsíc. Dále připomněla, že je třeba vyřešit 
zapůjčení 2 notebooků a tiskárny města Černovice a používání pc městyse Božejov s instalací účetního 
SW Triáda. 
 
Usnesení 13/2016 
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje výši nájemného 554 Kč za kancelář svazku na MěÚ 
Černovice, Mariánské náměstí 718,  a související služby 150 Kč, včetně DPH.  
Hlasování: Pro 16, proti 0, zdržel se 0 (omluveno 6). 
 
  
Ad 7) Představení aktuálních výzev – OP Z – v.33, IROP aj. 
V. Hojgrová představila stručně hlavní témata dnešního konzultačního dne s pracovníkem MŽP – 
projektové záměry obcí a možné dotace z OP ŽP. 
 
Ad 8) Diskuze k bodu 7 
 
Na závěr místopředseda svazku pan Pařík poděkoval přítomným starostům a popřál jim poklidné prožití 
velikonočních svátků a mnoho úspěchů v přiznaných dotacích na projektové záměry. Konec 18.45h. 
 
       Bc. Jan Brožek, předseda DSO Nová Lípa 
Ověřovatelé: 
 
Zdeněk Rajdlík       Mgr.Karel Štefl 
 

     Vyvěšeno:  14.3.2016 
V Černovicích 14.3.2016              Sejmuto: 31.3.2016 
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