Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Radniční 14, 666 01 Tišnov

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 10/2016
dne 3.11.2016 od 15:00 hodin, OU Předklášteří, 2.patro
Zahájení:
Jednání správního výboru DSO Tišnovsko zahájil předseda svazku Ing. Tomáš Komprs v 15:00
hodin.
Přítomní: viz prezenční listina – SV je usnášeníschopný.
Jmenovitě: Ing. Tomáš Komprs
Ing. Lubomír Katolický
Ladislav Tichý
Vladimír Štěpánek
Antonín Nahodil, DiS.
Radomír Pavlíček
Omluveni:
Ing. Barbora Šenkyříková
Ing. Milan Vojta
Ing.arch. Alena Kolářová
Navržený program jednání:
1.
Zahájení – technické záležitosti
2.
Rozpočtové opatření č.7/2016
3.
Kompetence správního výboru DSO
4.
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
5.
Projednání podpory projektu „ Rekonstrukce víceúčelového sportoviště v Tišnově“
6.
Projednání podpory obcí pro dopravní obslužnost v regionu
7.
Různé – diskuze, připomínky
8.
Závěr
___________________________________________________________________
1. Zahájení – technické záležitosti (schválení programu jednání, schválení zapisovatelky a
ověřovatelů zápisu zahájení).
Předseda svazku zahájil jednání správního výboru, navržený program byl bez připomínek
schválen.
Předseda DSO Ing. Tomáš Komprs za ověřovatele navrhl: Ing. L. Katolického a V. Štěpánka
za zapisovatelku navrhl: PhDr. Miriam Jedličkovou
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Návrh usnesení:
Správní výbor DSO Tišnovsko schvaluje program jednání a za ověřovatele zápisu z jednání SV
č. 10/2016 schvaluje pana Ing. Lubomíra Katolického a pana Vladimíra Štěpánka.
Zapisovatelkou stanovuje Miriam Jedličkovou.
Hlasování č. 1: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0 (přítomno 6) Usnesení bylo přijato
2. Rozpočtové opatření č.7/2016
Předseda svazku Ing. Tomáš Komprs seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření
č.7/2016, viz. příloha č. 1. Uvedl, že do přijmu budou zahrnuty finanční částky na základě
1.žádosti o platbu projektu SMO ČR, stejná částka je zahrnutá i do výdajů. V rámci financování
– pod položkou č. 8113 je zahrnuto přijetí návratné finanční výpomoci od obce Dolní Loučky
na financování pořízení štěpkovačů a kontejnerů před obdržením dotace z OPŽP (projekt
„BRKO“). Do výdajů je tato částka zahrnuta pod § 3726, kde je současně převedeno 7000,- Kč
z hlavního § svazku (tj. 3636) na dofinancování drobných nákladů spojených s uvedením
štěpkovačů do provozu (zápis do evidence vozidel, povinné ručení…). Následně bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Správní výbor DSO Tišnovsko doporučuje valné hromadě ke schválení rozpočtové opatření č.
7/2016 dle přílohy č. 1 zápisu.
Hlasování č. 2: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 6) Usnesení bylo přijato
3. Kompetence správního výboru DSO
1) Předseda svazku informoval přítomné, že ve Stanovách svazku DSO v čl. 7 a čl. 11 není
uveden zcela jasný způsob podepisování za DSO. Proběhla krátká diskuse, na základě které
se členové SV dohodli na nutnosti revize současných Stanov a úpravě některých článků –
nutnost specifikace a ujasnění kompetencí, práv a povinností členů (čl. 6 a čl. 7 a čl. 11).
Přítomní se shodli na potvrzení kompetencí 2 podpisů - statutára svazku a člena správního
výboru.
Návrh usnesení:
Správní výbor DSO Tišnovsko doporučuje valné hromadě schválit úpravu Stanov čl. 7 dle
návrhu: „Vzájemné vztahy mezi svazkem obcí a jinými subjekty, mající charakter prodeje a
koupě, zhotovení díla, mandátu, příkazu, půjčky, výpůjčky, pronájmu a podobně, se vždy
upravují písemnými smlouvami, které za svazek podepisují společně předseda a člen
správního výboru“.
Hlasování č. 3: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 6) Usnesení bylo přijato
1) Předseda svazku dále projednával s přítomnými kompetence v rámci pokračování ve
schvalování rozpočtových opatření správním výborem. Tyto kompetence byly správnímu
výboru předány na ustavující schůzi, aktuálně je vzhledem k četnosti jednání valné
hromady ( cca. 3 x ročně) a finančním pohybům v rozpočtu svazku nutné opět potvrdit
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jejich provádění. Proběhla diskuse mezi přítomnými a následně bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Správní výbor DSO Tišnovsko doporučuje Valné hromadě DSO schválit pokračující pověření
k provádění rozpočtových opatření v případě, že se jednání valné hromady v době nutnosti
finančních operací neuskutečnila. Rozpočtová opatření, která provedl správní výbor, následně
předloží na vědomí Valné hromadě.
Hlasování č. 4: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 6) Usnesení bylo přijato
4) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Předseda svazku informoval přítomné, že Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu obce Dolní Loučky pro účely předfinancování projektu „Doplnění systému
odděleného sběru bioodpadů obcí Tišnovsko“ byla zastupitelstvem obce Dolní Loučky dne
24.10.2016 schválena.
Předseda svazku poděkoval přítomnému místopředsedovi svazku a starostovi obce Dolní
Loučky za tuto pomoc a zajištění financí pro projekt.
Smlouva byla přítomnými doporučena ke schválení na valné hromadě DSO.
Návrh usnesení:
Správní výbor DSO Tišnovsko bere na vědomí „Smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci“, dle přílohy č. 2 zápisu a doporučuje ji ke schválení valné hromadě DSO.
Hlasování č. 5: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 6) Usnesení bylo přijato
5) Projednání podpory projektu „ Rekonstrukce víceúčelového sportoviště v Tišnově“
Předseda svazku informoval přítomné, že byl projektovou manažerkou města Tišnova
požádán o opětovné prohlášení podpory projektu rekonstrukce víceúčelového sportoviště
na ulici Smíškova v Tišnově.
Přítomní členové vyjádřili souhlas s odesláním písemného prohlášení o podpoře svazku DSO
k naplnění účelu výše uvedeného projektu pro podporu získání finanční dotace z EU. Jedním
z důvodů představitelé uvedli, že se v daném případě bude jednat o jediné veřejné kluziště
v regionu.
Návrh usnesení:
Správní výbor DSO Tišnovsko souhlasí s podporou projektu „Rekonstrukce víceúčelového
sportoviště v Tišnově“.
Hlasování č. 6: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 6) Usnesení bylo přijato
6) Projednání podpory obcí pro dopravní obslužnost v regionu
Předseda svazku seznámil přítomné s dopisem, který na základě nedostatečné dopravní
obslužnosti v regionu vypracovali starostové obcí Kuřimské Jestřabí, Kuřimská Nová Ves,
Křižínkov, Katov a Níhov. Dopis je adresován na Krajský úřad JMK odbor dopravy a KORDIS
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JMK, a.s. , viz.příloha č. 3 zápisu. Jeho cílem je zahájit jednání s dotčenými orgány o možných
variantách úpravy současného nevyhovujícího stavu veřejné dopravy pro veřejnost (zvlášť
pro děti) a zlepšení této situace v návaznosti na možnost lepší koordinace dopravy a
součinnost dopravců při úpravě spojů, např. mikro-busová linka, spojení tras, cesta na
objednání apod.
Proběhla krátká diskuse a bylo přistoupeno k hlasování o návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Správní výbor DSO Tišnovsko bere na vědomí dopis viz. příloha č. 3 zápisu a souhlasí
s podporou dotčených obcí připojením se do jednání za účelem zlepšení nevyhovujícího stavu
veřejné dopravy v regionu.
Hlasování č. 7: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 6) Usnesení bylo přijato

7) Různé – diskuse, připomínky
1. Manažerka svazku M. Jedličková seznámila přítomné s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 034612/15 OKH, viz. příloha č. 4 zápisu, který SV
doporučí VH ke schválení.
Dodatek č. 1 řeší nesoulad v ustanovení článku I., odst. 1 a článku IV., odst. 4 výše uvedené
smlouvy. Pro jednoznačnost smlouvy a oboustrannou právní jistotu je vhodné odstranit
nesoulad uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se upraví znění článku IV. odst. 4 a
následně může proběhnout vyúčtování dotace dle pravidel o finančním vyúčtování z JMK za
rok 2016.
Proběhla krátká diskuse a následně bylo přistoupeno k hlasování o návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Správní výbor DSO Tišnovsko doporučuje valné hromadě schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 034612/15/OKH, dle přílohy č.4 zápisu.
Hlasování č. 8: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 6) Usnesení bylo přijato

2. Manažerka svazku dále požádala přítomné o jmenování inventarizační komise.
Přítomní volí předsedu inventarizační komise pro rok 2016 : pana Ladislava Tichého a členy
komise ve složení : Ing. Tomáš Komprs, Gabriela Špačková, Antonín Nahodil, DiS. .
Návrh usnesení:
Správní výbor DSO Tišnovsko navrhuje inventarizační komisi pro rok 2016 ve složení:
předseda komise: Ing. Tomáš Komprs, členy komise : p. Ladislav Tichý, pí. Gabriela Špačková,
p. Antonín Nahodil, DiS.
Hlasování č. 9: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 6) Usnesení bylo přijato
3. Proběhla diskuse ohledem přípravy valné hromady č. 5 v prosinci 2016, kde budou
probíhat volby.
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8) Závěr
Správní jednání ukončil předseda svazku Ing. Tomáš Komprs v 15:55 hod.

Ing. Tomáš Komprs
předseda DSO Tišnovsko

Zápis ověřili
Ing. Lubomír Katolický
Člen správního výboru DSO Tišnovsko

Vladimír Štěpánek
Člen správního výboru DSO Tišnovsko
Zapsala: PhDr. Miriam Jedličková
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