
2. Shromáždění starostů/2022  

 

22.09.2022, Bohdalín 

Setkání starostů zahájila v 17.05 ředitelka svazku Alžběta Kolářová. Všechny shromážděné přivítala. 

Omluvila předsedkyni Janu Houškovou a informovala přítomné, že paní Houšková již nebude 

kandidovat do obecního zastupitelstva, a tudíž nebude moci být ani předsedkyní. Její role se na 

dnešním shromáždění ujal místopředseda Jaromír Pařík. Pan Pařík přivítal shromážděné a opět předal 

slovo paní Kolářové. Ta konstatovala, že je přítomno 16 členů svazku a pan Rajdlík předložil plnou 

moc od starosty Božejova. V průběhu shromáždění přišel pan Kunst a paní Hronová. Shromáždění je 

tedy usnášeníschopné (17+2). Proto paní Kolářová přistoupila k představení programu.  

Program: 

1. Usnášeníschopnost, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů 

2. Informace o podaných žádostech 

3. Informace o nových dotačních titulech, nové programové období 

4. Vstup (členství) - destinační agentura Vysočina West - schválení 

5. Členské příspěvky na rok 2022 – návrh (chybný podklad) 

6. Mimořádné členské příspěvky 2022 – Via rustica, z.s. – schválení 

7. Různé 

 

1. Usnášeníschopnost, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů 

Po úvodních informacích o počtu přítomných a představení programu požádala Alžběta Kolářová 

přítomné o schválení programu. 

Usnesení 7/2022 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje program jednání. 

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdržel se 0 

 

Následně navrhla, aby zapisovatelkou byla z důvodu nemoci kolegyň sama, a zápis pak ověřil pan Pařík 

a pan Příplata.  

 

Usnesení 8/2022 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje zapisovatelku Vladimíru Hojgrovou a schvaluje 

ověřovatele (p. Pařík, p. Příplata)- Pařík, Příplata. 

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdržel se 0 

  



2. Informace o podaných žádostech 

A. Kolářová informovala o žádostech, které byly pro obce za uplynulé 4-leté období (tj. září 2018- srpen 

2022) podpořeny dotací. Celkem jde o 76 žádostí a celkový objem získaných dotací do obcí území DSO 

Nová Lípa je 207,864 tis. Kč.  

 

3. Informace o nových dotačních titulech, nové programové období 

Alžběta Kolářová stručně shrnula právě otevřené výzvy (NPŽP – Zdroje vody, Brownfieldy a 

Energetické úspory). Dále sdělila aktualitu z MMR, kde se podařilo do rozpočtu ČR na rok 2022 (pro 

MMR) navýšit 2,55 mld. Kč. Část prostředků půjde na pokrytí převisu v PRV, část na Podporu bydlení 

atd. 

4. Členské příspěvky na rok 2022 – návrh (chybný podklad) 

A. Kolářová představila návrh zvýšení členských příspěvků na rok 2023. Upřednostňuje pásmové 

příspěvky – intervaly dle počtu obcí. 

Shromáždění bere na vědomí navýšení příspěvků, předložený návrh požaduje upravit do více intervalů 

dle počtu obyvatel  0-200, 201-400, 401-1000, 1001-2000, 2001-4000 a předložit ke schválení na 

příštím shromáždění starostů. Celková výše příspěvků bude cca podobná. 

 

5. Mimořádné členské příspěvky – Via rustica, z.s.– schválení 

Následně představila návrh členských příspěvků na rok 2022 tak, jak je schválila Valná hromada 

spolku Via rustica z. s. s tím, že stále je pochybnost o povinnosti platit členský příspěvek za obec 

Horní Cerekev. 

Usnesení 9/2022 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje mimořádné členské příspěvky rok 2022 ve snížené výši 

o Horní Cerekev 207 780 Kč. 

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdržel se 0 

 

4. Vstup (členství) - destinační agentura Vysočina West - schválení 

V rámci tohoto bodu zopakovala A.Kolářová informace předané na minulém shromáždění starostů 

zaměstnankyně paní Nela Štěpánková za destinační agenturu - Vysočina West. Členství obcím 

prostřednictvím DSO Nová Lípa přinese stejné výhody jako samostatné členství, finančně vstup 1 

obce je zpoplatněn 5 000 Kč, členství DSO Nová Lípa je stanoveno na 15 tis. Kč/rok. Doporučuje proto 

obcím vstup prostřednictvím DSO.  

Usnesení 10/2022  

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje vstup do Vysočina West a pověřuje A.Kolářovou k 

podání přihlášky a Janu Houškovou k potřebným úkonům pro podpis smlouvy. 

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdržel se 1. 

  



8. Různé 

Alžběta Kolářová shrnula čerstvé informace získané na včerejším LEADERfestu, pořádaném NS MAS. 

Zaujaly ji především platformy v rámci Národní sítě MAS, zejména energetika, a dále aktivity, do 

kterých se jiné MAS zapojují. Chystají se mnohé změny v podávání žádostí prostřednictvím MAS. Dále 

představila iniciativu „Jihlavská výzva“ , kde vznikla Deklarace dobrovolných svazků obcí podepsaná 

24 aktivními DSO z celé ČR. Vznikl za podpory Marka Jetmara (Ministerstvo vnitra) přípravný výbor 

vedený manažerem DSO Voticko, panem Liškou. Cílem je založení Asociace DSO.  

Na závěr poděkoval pan Pařík i paní Kolářová starostovi obce Bohdalín za uspořádání shromáždění 

v jeho obci a přítomným starostkám a starostům poděkoval za hojnou účast a za skvělou spolupráci 

v rámci DSO. Popřáli také všem úspěch v nadcházejících volbách.  

Nepřítomné předsedkyni, paní Houškové, bude kytice předána prostřednictvím pana Peroutky, který 

jí dárek zaveze.  

A. Kolářová ještě požádala přítomné, zda se někdo nabízí k příštímu pořadatelství. Očekávaný termín 

je na konci listopadu. Nabídl se starosta obce Polesí, pan Vachek, že jsou všichni příště vítáni k nim. 

Tímto byla oficiální část shromáždění ukončena ve 19:30. Následovalo pohoštění, volná diskuze a 

konzultace s některými starosty. 

 

Zapsala Ing. Alžběta Kolářová 

 

V Bohdalíně dne 22.9.2022        

Ověřili:  

Petr Příplata     Mgr. Jaromír Pařík 
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