Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Radniční 14, 666 01 Tišnov

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO TIŠNOVSKO č. 1/2017
konané dne 22. 03. 2017 od 16.00 hod.

Místo konání: sál, 2. patro OÚ Předklášteří
Navržený program jednání:
1.
Zahájení – technické záležitosti
2.
Schválení rozpočtu svazku DSO Tišnovsko na rok 2017
3.
Inventarizační zpráva za rok 2016
4.
Schválení návrhu Dodatku č. 4 ke Stanovám DSO Tišnovsko
5.
Schválení návrhu Dodatku č. 4 k Zakladatelské smlouvě DSO
6.
Personální záležitosti svazku DSO
7.
Různé
8.
Závěr
__________________________________________________________________________________

1. Zahájení – technické záležitosti (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení
navrženého programu jednání):
Jednání Valné hromady v 16.00 hod zahájil předseda DSO Tišnovsko Jiří Dospíšil. Po přivítání oznámil
přítomným řádné svolání a vyhlášení jednání VH, přítomnost 26 členů a prohlásil VH za
usnášeníschopnou.
K předloženému návrhu programu podal předseda DSO Tišnovsko Jiří Dospíšil návrh k zařazení
nového bodu do programu s názvem Rozpočtové opatření č. 1 /2017 v pořadí po schválení rozpočtu
svazku DSO, tj. jako bod č.3. K návrhu této úpravy neměl nikdo připomínky. Proto bylo přistoupeno
k hlasování o návrh usnesení.
Návrh upraveného programu jednání:
1. Zahájení – technické záležitosti
2. Schválení rozpočtu svazku DSO Tišnovsko na rok 2017
3. Rozpočtové opatření č. 1/2017
4. Inventarizační zpráva za rok 2016
5. Schválení návrhu Dodatku č. 4 ke Stanovám DSO Tišnovsko
6. Schválení návrhu Dodatku č. 4 k Zakladatelské smlouvě DSO
7. Personální záležitosti svazku DSO
8. Různé
9. Závěr
______________________________________________________________________________
Předseda DSO Jiří Dospíšil za ověřovatele zápisu navrhl: p. Antonína Nahodila, p. Martina Hrubého, za
zapisovatelku stanovil p. Miriam Jedličkovou.
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Návrh usnesení:
Valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje upravený program jednání VH č. 1/2017 a za ověřovatele
zápisu schvaluje pana Antonína Nahodila a pana Martina Hrubého, zapisovatelkou stanovuje paní
Miriam Jedličkovou.
Hlasování č. 1:pro: 26,
proti:0,
zdržel se: 0 (přítomno 26)
Usnesení bylo přijato

2. Schválení rozpočtu svazku DSO Tišnovsko na rok 2017
Účetní svazku paní Gabriela Špačková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017.
Konstatovala, že v navrhovaném rozpočtu se předpokládá možnost využít výdajů ve výši 1 279 700,Kč, pro příjem 1 064 300,- Kč a to za předpokladu, že jsou v příjmech a výdajích zahrnuty příspěvky a
odměny financování projektu SMO ČR. Uvedla, že v rámci financování svazek disponuje s prostředky
z minulých let ve výši 215 400,- Kč.
Členský příspěvek pro rok 2017 bude i nadále činit 10,- Kč / na obyvatele členské obce.
K návrhu rozpočtu neměl nikdo připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování o návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje rozpočet DSO Tišnovsko na rok 2017 dle přílohy č.1
zápisu.
Hlasování č. 2: pro 26,
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 26)
Usnesení bylo přijato

3. Rozpočtové opatření č. 1
Účetní svazku p. Špačková seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.1/2017 viz.
příloha č. 2. V tomto rozpočtovém opatření byla navržena úpravu příjmu v rámci příspěvku od obce
Rašov ve výši 2 300,- Kč a dotace ze SFŽP ve výši 1 850 300,- Kč. Výdaje jsou upraveny v rámci
financování vratky návratné finanční výpomoci obci Dolní Loučky ve výši 1 700 000,- Kč.
Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 dle přílohy č.2 zápisu.
Hlasování č. 3: pro 26,
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 26)
Usnesení bylo přijato

4. Inventarizační zpráva za rok 2016
Účetní svazku paní G. Špačková seznámila přítomné se závěrečnou zprávou o inventarizaci majetku,
pohledávek a závazků DSO, která byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o
inventarizaci závazků a majetků a vnitroorganizační směrnicí o inventarizaci. Inventarizační zpráva za
rok 2016 byla zpracována dne 30.1.2017. Za organizaci, řízení a provedení organizace inventarizace
majetku odpovídá inventarizační komise ve složení: předseda komise Ing. Lubomír Katolický a
členové komise – Ladislav Tichý, Gabriela Špačková, Antonín Nahodil. Komise provedla inventarizaci
hmotného a nehmotného majetku, závazků a pohledávek se závěrem, že nebyly zjištěny žádné
rozdíly mezi účetním (dokladovým) a fyzickým (skutečným) stavem.
Předseda svazku Jiří Dospíšil vyslovil pochvalu paní Špačkové za celoroční velmi dobrou práci v rámci
účetnictví pro svazek.
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Návrh usneseni:
Valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje výsledek inventarizace a inventarizační zprávu za rok
2016, dle přílohy č. 3 zápisu.
Hlasování č. 4: pro 26,
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 26)
Usnesení bylo přijato

5. Schválení návrhu Dodatku č. 4 ke Stanovám DSO Tišnovsko
V souladu s ustanovením článku č.4 a č.5 ke Stanovám DSO Tišnovsko byla vypracována žádost o
registraci Dodatku č. 4 pro KÚ JMK. Dodatek č. 4 řeší vyřazení z členství svazku městyse Drásov a
současně doplňuje přijetí nových členských obcí do svazku : obec Unín a městys Nedvědice, které do
DSO přistoupili v roce 2016.
Návrh usneseni:
Valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje Dodatek č. 4 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí
Tišnovsko, dle přílohy č. 4 zápisu.
Hlasování č. 5: pro 26,
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 26)
Usnesení bylo přijato

6. Schválení návrhu Dodatku č. 4 k Zakladatelské smlouvě DSO
V souladu s ustanovením Zakladatelské smlouvy DSO Tišnovsko v části II. Název a sídlo svazku,
členské obce, čl. 1 byla Dodatkem č. 4 doplněná o název nově zaregistrovaných obcí: obce Unín a
městyse Nedvědice, které do svazku v roce 2016 přistoupili.
Dále v souladu s ustanovením Zakladatelské smlouvy DSO Tišnovsko v části IV. Členové svazku, čl. 1
se k 39 zakládajícím členům DSO Tišnovsko, čtyřem přibylým v roce 2006, jedné v roce 2007, čtyřem
v roce 2016, přistupují dvě obce – obec Unín a městys Nedvědice. Ze svazku v roce 2016 vystoupilo
10 obcí a nově vystupuje městys Drásov.
Celkový (současný) počet obcí svazku je 39.
Návrh usneseni:
Valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje Dodatek č. 4 k Zakladatelské smlouvě dobrovolného
svazku obcí Tišnovsko, dle přílohy č. 5 zápisu.
Hlasování č. 6: pro 26,
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 26)
Usnesení bylo přijato

Návrh usneseni:
Valná hromada DSO Tišnovsko bere na vědomí odstoupení z členství svazku městyse Drásov.
Hlasování č. 7: pro 26,
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 26)
Usnesení bylo přijato

7. Personální záležitosti svazku DSO
Předseda svazku Jiří Dospíšil informoval přítomné, že ke dni 31.3.2017 končí pracovní poměr paní
PhDr. Miriam Jedličkové a asistentce manažerky slečně Denise Baxové. Přítomným představil novou
manažerku paní Lenku Knechtovou, která byla vybrána v rámci řádného výběrového řízení a se
kterou bude k 1.4.2017 podepsaná pracovní smlouva v rámci úvazku 1,0 ve funkci manažerky CSS.
Dále uvedl, že pozice asistentky v tuto chvíli nebude obsazena a s paní Jedličkovou bude v rámci
zajištění hladkého přechodu aktivit a činností DSO na novou manažerku po dobu 1-2 měsíců
navázaná pracovní smlouva.
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Poté přítomné informoval o návrhu nového Dodatku ke smlouvě projektu „CSS“ SMO ČR a možném
navýšení úvazku o 0,6 na pozici zajištění agendy veřejných zakázek obcí DSO (příloha č.6). Dodatek
bude předmětem projednávání na správním výboru. Ke schválení bude předložen pravděpodobně na
dalším jednání VH, které proběhne do 30.6.2017. V kontextu této další nabídky ze strany SMO na
období dalších 2 let je nutné zjistit zájem o tuto službu ze strany obcí. CSS proto připravilo stručný
dotazník. Předseda svazku požádal přítomné o vyplnění dotazníku pro vyhodnocení potřebnosti realizace VZMR v obcích DSO.

Návrh usneseni:
Valná hromada DSO Tišnovsko bere na vědomí informace ve věci personálních záležitostí svazku.
Hlasování č. 8: pro 26,
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 26)
Usnesení bylo přijato

8. Různé
Manažerka svazku p. Jedličková informovala přítomné o ukončení období udržitelnosti projektu
Tišnovsko-nový turistický cíl k 1.10.2017 tohoto roku. V souvislosti se změnami v rámci projektu
požádala přítomné o přelepení informace o webovém portálu na infotabulích novou samolepkou
(budou zaslány poštou).
Diskuse:
Předseda svazku Jiří Dospíšil vyzval přítomné k diskusi k otázce zajišťování výběrových řízení v
jednotlivých obcích. Dodal, že nová aktivita by se v CSS zaměřila na přípravu, realizaci a administraci
VZMR.
Ing. Kolářová, obec Sentice – poděkovala za zasílání zápisů z jednání SV CSS. Veřejné zakázky zajištuje
obci Sentice firma, která poskytuje i záruku. Podala návrh na přípravu semináře v rámci novely
stavebního zákona a stavebních řízení.
Paní D. Trtílková, obec Běleč – řeší VZMR individuálně, lokální známý.
Pan L. Tichý, obec Dolní Loučky – podpora ze SMO ČR je do 2019 a musíme personálně udržet DSO do
tohoto období a vytvořit si finanční plán.
Pan R. Pavlíček, obec Železné – dotaz na předsedu DSO v rámci VR na strážníky MP v rámci města
Tišnova.
Předseda svazku Jiří Dospíšil - do rozpočtu dalo město Tišnov na rok 2017 finance na navýšení ze 2
strážníků na 5. Obsazena byla prozatím další 2 místa a vypisuje se další VŘ. Strážníci musí dále projít
povinným školením a vzděláváním. Předpokládá tedy, že zhruba v pololetí připraví pro obce DSO
město Tišnov nabídku, která se bude zaměřovat hlavně na řešení případů na „zavolání“, příp. měření
rychlosti apod. Po naplnění stavu bude tato problematika aktuální. P. Knechtová – jednala s p.
Sokolem, který připraví konkrétní služby / cena na jednotlivý úkon.
Ing. Kolářová, obec Sentice - dotaz v souvislosti s tvorbou školských obvodů města Tišnova. Proběhla
diskuse na téma „školské obvody“, schválení vyhlášek v obcích, evidence spádovosti apod.
Diskuse na téma spádovosti Tišnovské nemocnice a východiska k řešení nevhodné situace
v nemocnici, tišnovská pohotovost, nedostatečné hospodaření a management nemocnice.
Pan Valík, obec Žďárec – diskuse na téma spádovosti Tišnovské nemocnice.

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Radniční 14, 666 01 Tišnov

Pan M. Hrubý, obec Lomnička – hodnotí špatnou situaci v nemocnici, nedostatečná ochota a zájem
JMK řešit tuto záležitost vzhledem k velikosti ORP. Dotaz na možnost provozovat městkou nemocnici,
zveřejnit dosavadní hospodaření obce.
Pan P. Tomek, obec Kuřimské Jestřabí - návrh tvorby memoranda s obsahem požadavků
představitelů obcí za vyjádření a zajištění zdravot.péče ze strany JMK pro obce ORP Tišnov.
Pan R. Pavlíček, obec Železné – komentář k vzniku aktuálního stavu a činnosti, resp. nečinnosti JMK.
Pan P. Grünwald, obec Malhostovice - souhlasí s nutností požadovat od JMK vyjádření ke spádovosti
pacientů ORP Tišnov.
Paní D. Trtílková, obec Běleč – pohotovost je v kritickém stavu, nedostatek lékařů, nedostatek výkonu
služeb.
Předseda svazku DSO Jiří Dospíšil – informoval, že již diskutoval s ředitelem nemocnice, není možné
lékaře finančně motivovat. Bude dále jednat s vedením nemocnice a proběhne zřejmě společná
schůzka s praktickými lékaři.
Starostové vnímají potřebu a nutnost apelovat na lékaře, aby se podíleli na zajištění lékařských
výkonů v Tišnově.

9. Závěr
Na závěr předseda svazku DSO Tišnovsko Jiří Dospíšil poděkoval za zájem a účast na jednání, které
ukončil v 17:32 hod.

Bc. Jiří Dospíšil
Předseda DSO Tišnovsko

Zápis ověřili:
Antonín Nahodil. DiS.
Člen valné hromady DSO Tišnovsko

Martin Hrubý
Člen valné hromady DSO Tišnovsko

Zapsala: Miriam Jedličková

