Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Radniční 14, 666 01 Tišnov

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY DSO č. 6/2019
konané dne 4. 9. 2019 od 17.00 hod
hřiště u MŠ, Železné

Zahájení:
Jednání Rady DSO Tišnovsko zahájil předseda svazku p. Radomír Pavlíček v 17.00 hodin.
Přítomní: viz prezenční listina – zasedání Rady č. 6 je usnášeníschopné.
Jmenovitě:

Omluveni:

Dále přítomni:

Radomír Pavlíček, předseda
Petr Tomek, místopředseda
Ing. Lubomír Katolický
Ludmila Špačková
MgA. Petra Bendová
Bc. Jiří Dospíšil
Milan Peringer – místostarosta Lomnice
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D
Ing. Jiří Mráz
Ladislav Tichý
PhDr. Miriam Jedličková, manažerka
Magda Bednářová, specialista na rozvoj mikroregionu
Ing. David Lacina – specialista pro GDPR a VŘ

Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení – technické záležitosti
Rozpočtové opatření č.4/2019
Dodatek k pojistné smlouvě (pojištění zastřešení podia)
Dodatek č.1 ke Smlouvě na dodávku nábytku pro MŠ
Informace ke společným projektům DSO
Různé – diskuze, připomínky
Závěr

1) Zahájení – technické záležitosti (schválení programu jednání, schválení zapisovatelky a ověřovatele
zápisu).
Předseda svazku p. Radomír Pavlíček zahájil jednání Rady svazku přivítáním členů. K navrženému
programu jednání nemá žádný z členů Rady připomínky. Předseda svazku za ověřovatele navrhl p.
Milana Peringera, zapisovatelkou navrhl paní Magdu Bednářovou.
Návrh usnesení č.06/2019/01:
Rada DSO Tišnovsko schvaluje navržený program jednání a za ověřovatele zápisu č. 6/2019 schvaluje pana
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Milana Peringera. Zapisovatelku stanovuje p. Magdu Bednářovou.
Hlasováníč.1: pro:7
proti:0
zdrželse:0
(přítomno 7)

Usnesení bylo přijato

2. Rozpočtové opatření č. 4/2019
Manažerka svazku p. Jedličková seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.4/2019,
který je přílohou č. 1 zápisu. Celkové příjmy ve výši 2 391 700,- Kč se vyrovnají výdajům ve výši
2 391 700,- Kč.
Návrh usnesení č. 06/2019/02:
Rada DSO Tišnovsko schvaluje rozpočtové opatření č. 4, dle přílohy č. 1 zápisu.
Hlasování č. 2: pro:7 proti: 0 zdržel se: 0
(přítomno 7)
Usnesení bylo přijato
3. Dodatek k pojistné smlouvě (pojištění zastřešení podia)
Manažerka svazku p. Jedličková seznámila přítomné s návrhem Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě
č. 59000006975 mezi DSO Tišnovsko a pojišťovnou Slavia, a.s. Tímto dodatkem se připojišťuje
nově pořízené zastřešení mobilního pódia v pojistné částce 647 732,- Kč. Nová pojistná částka
celého mobilního pódia (přenosné pódium včetně zastřešení) je nyní 1 023 441,- Kč.
Dodatek č. 6 pojednává i o pojištění věci movitých mateřské svazkové školy VENKOV – více Zápis
z jednání KVH DSO ze dne 4. 9. 2019.
Návrh Dodatku č. 6 je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Dodatečné roční pojistné za pojištění podle
ujednání v tomto Dodatku činí 2 869,- Kč, poměrné pojistné do konce běžného pojistného
období, činí 2 751,- Kč.
V rámci krátké diskuse bylo na základě podnětu předsedy svazku pana Pavlíčka navržena panem
Dospíšilem možnost změny (doplnění) stanov DSO pro případ „mimořádného schválení Radou
DSO některých smluv, příp. dodatků prostřednictvím mailů“. Následně bylo přistoupeno
k hlasování o návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 06/2019/03:
Rada DSO Tišnovsko projednala návrh Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 5900006975 dle přílohy
č. 2 zápisu a pověřuje předsedu svazku Tišnovsko pana R. Pavlíčka k jeho podpisu.
Hlasování č. 3:
pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
(přítomno7)
Usnesení bylo přijato
4. Dodatek č.1 ke Smlouvě na dodávku nábytku pro MŠ
Manažerka svazku p. Jedličková přítomné krátce informuje o realizaci projektu „Dovybavení
svazkové mateřské školy VENKOV“, na které získalo DSO finance z JMK ve výši 1 900 000,- Kč.
Realizátorem projektu, resp. dodavatelem nábytku, který byl do MŠ dodán 21.8.2019 je firma
Benjamin, s.r.o. Při výrobě nábytku dle Smlouvy o dílo na dodávku a montáž vybavení Svazkové
mateřské školy VENKOV v Železném, která byla uzavřena mezi DSO Tišnovsko a uvedenou firmou
dne 13.6.2019, byl zjištěn nesoulad v rozsahu dle seznamu prvků v původním rozpočtu. Tento
nesoulad se řeší Dodatkem č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu
smlouvy, které vznikly při realizaci vybavení. Odpočet položek ve výši 63 680,- Kč bude nahrazen
novými položkami uvedenými ve změnovém listu tohoto Dodatku č. 1. Ostatní ustanovení
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smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Manažerka uvedla, že dodaný nábytek a jeho provedení v MŠ je velice kvalitní, montáž a instalace
proběhly koncem srpna v úplném pořádku.
Návrh usnesení č. 06/2019/04:
Rada DSO Tišnovsko schvaluje návrh Dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo na dodávku a montáž
vybavení Svazkové mateřské školy VENKOV, uzavřenou mezi DSO Tišnovsko, IČ 750 58 944,
Radniční 14, 666 01 Tišnov a firmou Benjamin, s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ: 255 23
414, dle přílohy č. 3 zápisu a pověřuje předsedu svazku pana R. Pavlíčka k jeho podpisu.
Hlasování č. 4:
pro:7 proti: 0 zdržel se: 0
(přítomno 7)
Usnesení bylo přijato
5. Informace ke společným projektům DSO
1) manažerka svazku zve přítomné na svazkový festival „TyJáTr FEST 2019“, který se uskuteční
tento víkend od 6.9.-8.9.2019 v obcích Nedvědice, Borovník a Lažánky. Děkuje zástupcům obcí za
vstřícnou pomoc a dosavadní spolupráci při zařizování tohoto organizačně náročného festivalu.
2) realizace projektu „Zachraňuj a buď připravený aneb první pomoc při ohrožení života“. Projekt
se uskuteční až v měsíci říjen ( 3.10. obec Žďárec, 7.10. obec Lažánky, 8.10. obec Dolní Loučky,
9.10. obec Hradčany a 10.10. městys Lomnice). Proběhla krátká diskuse na téma rychlé a účinné
mediální podpory – město Tišnov (zaslat materiály na TIC Tišnov a starostovi města), letáky do
domácnosti zapojených obcí atd.
3) projekt – zastřešení mobilního pódia - manažerka krátce informuje o finančním vypořádání
s dodavatelskou firmou MusicData, s.r.o. a dodávkou zastřešení. Následně proběhla diskuse
k spolufinancování projektu ze strany obcí DSO. Rada DSO se shodla na požádání obcí o solidární
příspěvek na spolufinancování zastřešení podia jednotlivými členskými obcemi v rozmezí od 3000
– 5000,- Kč / 1x zapůjčení pro obec ZDARMA.
DSO zpracuje materiál pro jednání na nejbližší členské schůzi v říjnu 2019. Starosta města Tišnov
p. Dospíšil navrhl podat žádost o finanční příspěvek na Radu města Tišnova. Město má v rámci
půjčování vlastního pódia mnoho zkušeností, největší problém je nadměrná vytíženost podia
z technického i personálního hlediska i proto je tento projekt městem velice vítán.
Návrh usnesení č. 06/2019/05:
Rada DSO Tišnovsko bere na vědomí informace podané ke společným projektům DSO.
Hlasování č. 5:
pro:7 proti: 0 zdržel se: 0
(přítomno 7)
Usnesení bylo přijato
6. Různé, diskuse
1) předseda svazku p. Pavlíček sděluje, že 3. 9. 2019 byl společně s manažerkou svazku na
návštěvě v obci Vranov, která požádala o prezentaci DSO na svém pracovním zastupitelství.
Jednání se uskutečnilo z důvodu zájmu obce Vranov o přistoupení do svazku Tišnovsko. Mezi
radními svazku proběhla krátká diskuse o nabízených službách svazku, které jsou žádané a
zajímavé pro rozvíjející i aktivní obce (řešení dotací, GDPR, veřejných zakázek a dalších aktivit
v DSO). Zájem o přistoupení do svazku Tišnovsko projevili i další obce, konkrétně obce Olší a
Osiky.
2) manažerka svazku podává přítomným informace o plánované výzvě OPŽP č. 122, prior. osa 3:
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl: 3.1 : Prevence vzniku odpadů
s cílem zavádění tzv. systému door-to-door. Uvádí, že s ohledem na novou legislativu v oblasti
životního prostředí, na avizované omezení skládkování komunálních odpadů a dále i skutečnost
nárůstu cen svozu a likvidace komunálních odpadů se nabízí možnost pilotního projektu pro obce
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svazku Tišnovsko „ sběr odpadů od domu „( door-to-door /“ DtD“), které sníží množství odpadů
ukládaných na skládku a naopak zvýší objem recyklovatelného odpadu.
Proběhla diskuse k systému skládkování obcí – Ing. Katolický (starosta obce Lažánky) zdůraznil
důsledek – finanční zajištění provozu (financování svozu 1x týdně ) , starosta města Tišnova podal
návrh požádat svozovou společnost KTS ekology z důvodu efektu využití systému a tohoto, co
může obcím systému přinést nechat zpracovat analýzu výdajů a příjmu před a po realizaci
systému ( pro svazkové obce, kterým firma KTS odpady sváží). Další možností pro rozhodnutí
uskutečnit záměr zapojení se do systému je dotazníkové šetření mezi obyvateli obcí, následně
může zajistit DSO.
3) předseda svazku p. Pavlíček představuje přítomným záměr DSO na výstavbu kuchyně /
vývařovny DSO. Proběhla diskuse k proběhlému jednání s majiteli budově (bývala výrobna
brambůrek) v obci Šerkovice, majitelé nemají ale zájem budovu obci prodat. Paní Jedličková
vyzývá přítomné k zamyšlení tohoto záměru, realizací kterého by v první řadě zajistila stravování
pro dětí svazkové MŠ VENKOV a dalších MŠ v okolí, které mají problémy se stravováním, seniory
– rozvoz po obcích atd. Projekt by byl buď realizován výstavbou na „zelené louce“ nebo
rekonstrukcí z řad obecních brownfieldů či jiných prostorů, které by přicházeli do úvahy. Žádá
přítomné o promyšlení vhodného objektu k projektu, případně jiné možnosti, kterou bude muset
svazek do cca. 2 let řešit (stravování pro MŠ VENKOV doposud prostřednictvím v ZŠ Dolní Loučky,
později samostatně, výhled cca. 2-3 roky).
4) školství na Tišnovsku – starosta města Tišnova p. Dospíšil uvádí, že Tišnov chce pomoct školám,
rádi zvýší kapacitu v Tišnově tam kde to půjde ( rozšíření ZŠ 28.října o 4 třídy). V souvislosti se
mimo tišnovskými školami zdůraznil, že ředitelé těchto škol musí samy pro školu „něco“ udělat (
prezentace, specializace…). Rada se domluvila na dalším společném jednání na téma školství a
kapacity na Tišnovsku, v zastoupení představitelů města Tišnova, odboru školství, MAP
vzdělávání a DSO Tišnovsko. Schůzku svolá pan starosta města Tišnova.
Návrh usnesení č. 06/2019/06:
Rada DSO Tišnovsko bere na vědomí informace podané ke společným projektům DSO.
Hlasování č. 6:
pro:7 proti: 0 zdržel se: 0
(přítomno 7)
Usnesení bylo přijato
7. Závěr
Jednání Rady DSO Tišnovsko č.6 /2019 ukončil předseda svazku p. Radomír Pavlíček v 18.00 hod. a
pozval přítomné i příchozí hosty na prohlídku svazkové mateřské školy VENKOV a následné posezení
spojené s občerstvením.

Radomír Pavlíček
předseda DSO Tišnovsko
Zápis ověřili:
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v.z. Milan Peringer
člen Rady DSO Tišnovsko

Zapsala: Magda Bednářová
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