Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Radniční 14, 666 01 Tišnov

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY DSO č. 1/2020
konané dne 20. 1. 2020 od 15.00 hod
kancelář CSS DSO Tišnovsko, Komenského 1109, Předklášteří

Zahájení:
Jednání Rady DSO Tišnovsko zahájil předseda svazku p. Radomír Pavlíček v 15.05 hodin.
Přítomní: viz prezenční listina – zasedání Rady č. 9 je usnášeníschopné.
Jmenovitě:
Radomír Pavlíček, předseda
Petr Tomek, místopředseda
Ladislav Tichý
Ing. Lubomír Katolický
Ludmila Špačková
MgA. Petra Bendová
Bc. Jiří Dospíšil
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D
Omluven:
Ing. Jiří Mráz
Dále přítomni:
PhDr. Miriam Jedličková, manažerka
Ing. Jana Schovánková – projektová manažerka
Ing. David Lacina – specialista pro GDPR a VŘ
Jitka Jandová – účetní svazku
Navržený program jednání:
1.
Zahájení – technické záležitosti
2.
Schválení podání žádostí o dotace DSO na JMK
3.
Informace o přípravě žádosti o dotaci na OPŽP
4.
Program členské schůze č. 1/2020
5.
Různé – diskuze, připomínky
6.
Závěr

1) Zahájení – technické záležitosti (schválení programu jednání, schválení zapisovatelky a ověřovatele
zápisu).
Předseda svazku p. Radomír Pavlíček zahájil jednání Rady č.1/2020 svazku přivítáním členů. Předseda svazku
za ověřovatele navrhl pana Jiřího Dospíšila, zapisovatelkou navrhl paní Miriam Jedličkovou. Manažerka svazku
představila přítomným členům novou projektovou manažerku svazku Ing. Janu Schovánkovou.
Návrh usnesení č.01/2020/01:
Rada DSO Tišnovsko schvaluje program jednání a za ověřovatele zápisu č. 1/2020 schvaluje pana Jiřího
Dospíšila. Zapisovatele stanovuje paní Miriam Jedličkovou.
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Hlasováníč.1:pro: 8 proti:0

zdržel se:0

(přítomno 8)

Usnesení bylo přijato

2. Schválení podání žádosti o dotace DSO na JMK
Manažerka DSO p. Jedličková seznámila přítomné s návrhy na společné žádosti o dotaci pro členské obce
DSO:

1) INFRASET – technologie na opravu asfaltových povrchů. Členové Rady měli možnost účastnit
se přímo před jednáním ukázky opravy technologii povrchu infrasetem v obci Předklášteří. Tento
výrobek nabízí firma MORAM CZ, s.r.o. jako certifikovaný a průmyslově chráněný výrobek
s prokazatelně nejlepší technologii opravy asfaltových povrchů, prasklin, kanálů, děr, vypouklin a
jiných defektů asfaltových silnic, cyklostezek, chodníků, kanálech, hřišť, parkovišť apod.

Oprava 1m2 trvá cca 12 minut a materiálové náklady začínají na 40 Kč. Celkové náklady včetně obsluhy ( mzdy
a odvodů pro zaměstnance) vychází na 180 Kč/ hod. Členové rady se shodli na nutnosti projednání záměru a
zjištění zájmu – tedy provedení průzkumu zájmu o tuto techniku mezi starosty a následně vyhodnocení cíle
pořízení systému pro členské obce v roce 2020. Hlavní výhody infrasetu: okamžitá oprava povrchů komunikací,
výrazná úspora financí v rozpočtu na opravu komunikací, celoroční využití, snadná obsluha. Přítomní dále
probírali otázky z pohledu personálního a technického zajištění provozu, uskladnění infrasetu apod. Záměr
bude představen na členské schůzi v Moravci 24.1.2020.
2) záměr na rekonstrukci kuchyně o kapacitě 300 jídel v obci Borač ( studii proveditelnosti celé budovy
připravuje Ing. Arch. Oldřich Výleta).
Jedná se o kompletní provoz kuchyně pro výrobu obědů do 300 jídel / směnu jednoho druhu se zázemím pro
personál, odpovídajícími sklady, varnou a výdejovou části. Strava se bude vyvážet termonosy do jednotlivých
zařízení – mateřské školy, seniory atd. Předpokládaná cena stavení části je 3,3 mil. Kč, cena technologie cca.
3,3 mil. Kč, celkem 6,3 mil. Kč + DPH. Předpokládaná cena projektu pro stavební řízení + IČ činí částku 250 000,-
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Kč. Předpokládaná cena projektu pro provedení stavby cca. 400 000,- Kč. Finální studie dané rekonstrukce
celého zařízení – konec ledna 2020.
Přítomní diskutovali o potřebnosti tohoto záměru pro účely svazkové MŠ VENKOV a další zařízení v regionu.
Záměr bude opět projednán na členské schůzi 24.1.2020.
3) TyJáTr FEST 2020 – kancelář svazku připravuje žádost o dotaci z JMK a města Tišnova na financování V.
ročníku TyJáTr FESTu, který se uskuteční v termínu 11.9.- 13.9.2020. Projekt bude představen na jednání
členské schůze č. 1/2020 na Moravci.

Návrh usnesení č. 01/2020/02:
Rada DSO Tišnovsko bere na vědomí záměry svazku Tišnovsko, které budou prezentované na nejbližší
členské schůzi svazku dne 24.1.2020.

3. Informace o přípravě žádosti o dotaci na OPŽP
Manažerka svazku p. Jedličková seznámila přítomné členy s aktuálním stavem přípravy žádosti o dotaci
projektu s názvem „ Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku“, na OPŽP, výzva č. 126.
Do projektu se zapojilo 22 členských obcí svazku Tišnovsko. Na základě již vypracované projektové
dokumentace a analýzy potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti p. Barákovou, byla v rámci zajištění
podkladů žádosti o dotaci podaná žádost o stanovisko na odbor životního prostředí na JMK ( Ing. Šunka).
Projekt řeší pořízení nádob a velkoobjemových kontejnerů určených ke třídění odpadů. Některé z obcí se
rozhodly zavést svoz tříděných odpadů ( papír, plast, bioodpad) formou door-to-door. Některé řeší pouze
rozšíření systému separace odpadů pomocí sběrných hnízd tak, aby se zkrátila docházková vzdálenost a
počet obyvatel na 1 separační hnízdo. Dále bude část obcí vybavena velkoobjemovými kontejnery
určenými pro svoz biologicky rozložitelného odpadu. Některé obce chtějí pouze rozšířit svůj systému,
např. Doubravník, a některé pak získat nový kontejner pro tohoto druhu odpadů. Většina obcí
neprovozuje vlastní sběrný dvůr a jsou odkázány na služby svozových společností, které organizují mobilní
svoz pouze několikrát do roka. Dále uvedla, že v projektu budou pořízeny i 2 velkoobjemové kontejnery o
objemu 12m3, které budou určeny pro všechny obce DSO a budou si je moci pouze zapůjčit, pokud je
budou pro mobilní svoz odpadu potřebovat. Svým rozsahem a finančním podílem se jedná o doposud
největší projekt v rámci OPŽP pro DSO (v porovnání s BRKO I. a BRKO II.) Celková předpokládaná částka
způsobilých výdajů je rozpočtem stanovena na 8 802 968,- Kč ( včetně DPH). Spoluúčast na projektu ve
výši 15% bude financována z rozpočtů obcí zapojených do projektu. Manažerka přítomné dále informuje,
že kancelář připravuje smlouvy o partnerství pro jednotlivé zapojené obce, které budou svazkem
schválené na členské schůzi 24.1.2020. Plánovaná, projektem vybudovaná kapacita systému na svoz
tříděných odpadů ve spádové oblasti po realizaci projektu je analýzou stanovena na 594,60 tun / rok.
Následně proběhla diskuse k zajištění předfinancování projektu ( ex-ante platba) společně několika
obcemi (předběžně projevila zájem o podporu a pomoc s předfinancováním projektu prostřednictvím
smlouvy o návratné finanční půjčce obec Hradčany, městys Lomnice a město Tišnov).
Pro zajištění úspěšnosti projektu byli z původní žádosti vyloučeny požadavky 4 obcí o pořízení štěpkovačů.
Tato technika bude přesunuta do nového projektu na kompostéry a štěpkovače, kterou OPŽP plánuje
vyhlásit novou výzvou na jaře 2020.
Návrh usnesení č. 01/2020/03:
Rada DSO Tišnovsko bere na vědomí informace o přípravě projektu výzvy č. 126 z OPŽP s názvem „
Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku“.
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4. Program členské schůze č. 1/2020
Manažerka svazku předkládá návrh programu pro jednání členské schůze DSO č. 1/2020. Jednání se
uskuteční dne 24.1.2020 v penzionu u Výletů na Moravci.
Upozornila na bod programu č. 8 – publicita členských obcí – Tišnovské noviny. Seznámila přítomné
s nabídkou svazku pro své členské obce, a to prezentace svých aktivit, projektů a dalších akcí v TN a dále
možností zajištění potřebného počtu výtisků TN do jednotlivých obcí dle jejich projeveného zájmu ( buď
jako vlastní náklad obce nebo možnost prodeje na vybraných místech v obcích atd. ). Nabídka bude
projednána s členy DSO na schůzi 24.1.2020 na Moravci. Předseda svazku požádal p. Jedličkovou o
zajištění předání informací o této záležitosti členským obcím před jednáním členské schůze DSO (
současně požádat MěKS o opětovné rozeslání přihlašovacích jmen obcí na portál Tišnova).
Návrh usnesení č. 01/2020/04:
Rada DSO Tišnovsko schvaluje návrh programu členské schůze DSO Tišnovsko č. 1/2020, dle přílohy č.
1 zápisu.
Hlasováníč.2:pro: 8 proti:0
zdržel se:0
(přítomno 8)
Usnesení bylo přijato

5. Různé – připomínky, diskuze
1) Jednání členské schůze DSO dne 24.1.2020 na Moravci se z původního začátku od 16.00 hod. přesouvá
na 18.00 hod.
2) Předseda svazku představil přítomným hosta Ing. Michala Buriana, ředitele destinační společnosti
turistické oblasti Brno s názvem Brněnsko, z.s. , které je svazek Tišnovsko od r. 2017 členem. Pan Burian
stručně vyhodnotil práci společnosti od jejího vzniku pro region Tišnovsko ( vznik a realizace projektů
www.gofrombrno.cz, a www.tisnovskapivnistezka.cz ), a provedl přítomné zajímavými cíli a vizi pro rok
2020. Patří k nim např. akce „Hra s antickými bohy“, pikniky, „Co byste měli zažít se svými dětmi“ a další.
Upozornil na možnost prezentace obcí prostřednictvím události FB destinační společnosti + posty, nebo
zpětně umístění prolinku webu na webech svazkových obcí. Po krátké diskusi ukončil svoji prezentaci a
poděkoval za přinos.
3) Krátká diskuse přítomných na téma zajištění právních služeb pro členské obce. Rada navrhuje projednat
zájem obcí a specifikovat konkrétní právní oblasti pro vyhledání odborného právního poradce, se kterým
DSO naváže spolupráci (potažmo obce). Toto téma bude projednáno na ČL 1/2020.

6. Závěr
Jednání Rady DSO Tišnovsko č. 1/2020 ukončil předseda svazku p. Radomír Pavlíček v 16:25 hod.

Zápis ověřil:

Radomír Pavlíček
předseda DSO Tišnovsko
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Bc. Jiří Dospíšil
člen Rady DSO Tišnovsko

Zapsal: PhDr. Miriam Jedličková
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