Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Radniční 14, 666 01 Tišnov

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY DSO TIŠNOVSKO č.2/2017
konané dne 22. 5. 2017 od 17.00 hod.

Místo konání: sál, 2. patro OÚ Předklášteří
Navržený program jednání:
1.
Zahájení – technické záležitosti
2.
Schválení závěrečného účtu za rok 2016
3.
Schválení účetní závěrky
4.
Přijetí dotace a návrhu smlouvy s Jihomoravským krajem na projekt TyJáTr FEST
5.
Informace o činnosti Centra společných služeb DSO, rozšíření služeb
6.
Schválení dodatku ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
7.
Informace k personálním záležitostem CSS
8.
Diskuse k projektu Svazkové školky
9.
Různé
10. Závěr
__________________________________________________________________________________

1. Zahájení – technické záležitosti (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení
navrženého programu jednání):
Jednání Valné hromady v 17.00 hod zahájil předseda DSO Tišnovsko Jiří Dospíšil. Po přivítání oznámil
přítomným řádné svolání a vyhlášení jednání VH, přítomnost 25 členů a prohlásil VH za
usnášeníschopnou.
K předloženému návrhu programu podal předseda DSO Tišnovsko Jiří Dospíšil návrh k zařazení
nových bodů do programu s názvem:
- Rozpočtové opatření č. 2/2017 v pořadí po schválení bodu Schválení účetní závěrky, tj. jako
bod č.4.
- Přijetí dotace a návrhu smlouvy s Jihomoravským krajem na projekt Svazková školka a
centrum volného času v pořadí po schválení Přijetí dotace a návrhu smlouvy
s Jihomoravským krajem na projekt TyJáTr FEST, tj. jako bod č. 6
K návrhu této úpravy neměl nikdo připomínky. Jiný návrh na změnu či doplnění programu nepadl.
Návrh upraveného programu jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení – technické záležitosti
Schválení závěrečného účtu za rok 2016
Schválení účetní závěrky
Rozpočtové opatření č. 2/2017
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5.
Přijetí dotace a návrhu smlouvy s Jihomoravským krajem na projekt TyJáTr FEST
6.
Přijetí dotace a návrhu smlouvy s Jihomoravským krajem na projekt Svazková školka a
Centrum volného času
7.
Informace o činnosti Centra společných služeb DSO, rozšíření služeb
8.
Schválení dodatku ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
9.
Informace k personálním záležitostem CSS
10. Diskuse k projektu Svazkové školky
11. Různé
12. Závěr
Předseda DSO Jiří Dospíšil za ověřovatele zápisu navrhl: p. Nahodila a p. Maška, za zapisovatelku
stanovil p. Lenku Knechtovou.

Návrh usnesení:
Valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje upravený program jednání VH č. 2/2017 a za ověřovatele
zápisu schvaluje pana Antonína Nahodila, DiS. a pana Ing. Jiřího Maška, zapisovatelkou stanovuje
paní Lenku Knechtovou.
Hlasování č. 1:pro: 25,
proti:0,
zdržel se: 0 (přítomno 25)
Usnesení bylo přijato

2. Schválení závěrečného účtu za rok 2016
Účetní svazku paní Gabriela Špačková seznámila přítomné se zněním Závěrečného účtu za rok 2016 a
s výsledkem přezkoumání hospodaření svazku, které provedla zaměstnankyně KÚ JMK dne 2.3.2017.
Valná hromada vyslovila souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad a schválila Závěrečný účet
svazku Tišnovsko za rok 2016 (viz. příloha č. 1).

Návrh usnesení:
Valná hromada DSO Tišnovsko vyslovila souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad a schválila
Závěrečný účet svazku Tišnovsko za rok 2016, dle přílohy č.1 zápisu.
Hlasování č. 2: pro: 25,

proti: 0,

zdržel se: 0 (přítomno 25)

Usnesení bylo přijato

Příchod - starosta Lomničky pan Josef Králík.

3. Schválení účetní závěrky
Valná hromada projednala účetní závěrku svazku Tišnovsko za rok 2016 dle předložených dokladů.
Valná hromada konstatuje, že Účetní závěrka svazku Tišnovsko poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví. Valná hromada schvaluje Účetní závěrku svazku Tišnovsko, o čemž byl sepsán
protokol (viz. příloha č.2).
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Návrh usnesení:
Valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje Účetní závěrku svazku Tišnovsko za rok 2016.
Hlasování č. 3: pro 26,

proti 0,

zdržel se 0 (přítomno 26)

Usnesení bylo přijato

4. Rozpočtové opatření č. 2
Účetní svazku p. Špačková seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.2/2017 (viz.
příloha č. 3). V tomto rozpočtovém opatření byla navržena úpravu příjmů ve výši 19 200,- kč o
příspěvky od obcí na pojištění kontejnerů. Výdaje - pojištění kontejnerů, územní rozvoj – výdaje.
Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 dle přílohy č.3 zápisu.
Hlasování č. 4: pro 26,
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 26)
Usnesení bylo přijato

5. Přijetí dotace a návrhu smlouvy s Jihomoravským krajem na projekt TyJáTr FEST
Manažerka CSS DSO Tišnovsko paní Lenka Knechtová seznámila přítomné se schválením dotace na
akci II. ročník TyJáTr FESTu 2017 v rámci projektu TyJáTr FEST, který byl podán na Jihomoravský kraj.
Výše dotace je 82 000,- Kč. Poskytovaná dotace představuje max. 50% uznatelných výdajů akce.
Návrh usneseni:
Valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje přijetí dotace a návrhu smlouvy s Jihomoravským krajem
na projekt TyJáTr FEST, dle přílohy č. 4 zápisu a pověřuje předsedu DSO podpisem smlouvy.
Hlasování č. 5: pro 26,
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 26)
Usnesení bylo přijato

6. Přijetí dotace a návrhu smlouvy s Jihomoravským krajem na projekt Svazková školka a
Centrum volného času
Manažerka CSS DSO Tišnovsko paní Lenka Knechtová seznámila přítomné se schválením dotace
z Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora rozvoje venkova JMK 2017, dotační titul DT6
Společné integrované projekty na projekt „Svazková školka a Centrum voleného času“ ve výši
200 000,- Kč. Celkové výdaje na projekt činí 411 400,- Kč.

Návrh usneseni:
Valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje přijetí dotace a návrhu smlouvy s Jihomoravským krajem
na projekt Svazková školka a Centrum volného času, dle přílohy č. 5 zápisu a pověřuje předsedu
DSO podpisem smlouvy.
Hlasování č. 6: pro 26,
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 26)
Usnesení bylo přijato

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Radniční 14, 666 01 Tišnov

7. Informace o činnosti Centra společných služeb DSO, rozšíření služeb
Jedná se o projekt CSS SMO ČR: 3. setkání starostů DSO
V rámci tohoto bodu manažerka Centra společných služeb DSO Lenka Knechtová následně provedla
dle harmonogramu aktivit projektu SMO ČR 3. setkání starostů obcí svazku DSO (program tohoto
jednání byl samostatnou přílohou pozvánky k jednání VH DSO Tišnovsko).
Zápis ze 3. setkání starostů v rámci projektu CSS včetně vyhodnocení dotazníkového šetření je
součástí zápisu v příloze č.6.

8. Schválení dodatku ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
Předseda DSO Tišnovsko informoval přítomné o návrhu nového Dodatku ke smlouvě projektu
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce SMO ČR a možném navýšení
úvazků o 0,6 na pozici zajištění agendy veřejných zakázek obcí DSO (příloha č.7). V kontextu této další
nabídky ze strany SMO ČR na období dalších 2 let je nutné zjistit zájem o tuto službu ze strany obcí.
Na základě vyhodnocení dotazníku pro vyhodnocení potřebnosti - realizace VZMR v obcích DSO je
podpora ze strany členských obcí DSO Tišnovsko zařadit do nabídky služeb Centra společných služeb i
poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek.
Návrh usneseni:
Valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při
realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, dle
přílohy č. 7 zápisu.
Hlasování č. 6: pro 26,
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 26)
Usnesení bylo přijato

9. Personální záležitosti svazku DSO
Předseda svazku Jiří Dospíšil informoval přítomné, že ke dni 31.3.2017 skončil pracovní poměr paní
PhDr. Miriam Jedličkové a asistentce manažerky slečně Denise Baxové. Novou manažerkou CSS je od
1.4.2017 paní Lenka Knechtová, která byla vybrána v rámci řádného výběrového řízení a se kterou
byla podepsaná pracovní smlouva v rámci úvazku 1,0. Dále uvedl, že pozice asistentky v tuto chvíli
nebude obsazena. S paní Jedličkovou bude v rámci zajištění hladkého přechodu aktivit DSO uzavřena
dohoda o provedení práce na projekt TyJáTr FEST 2017. Ing. David Lacina bude od 1.6.2017 přijat na
pozici specialisty na veřejné zakázky, úvazek 0,6, (tj. průměrně 24 hodin týdně). Radomír Pavlíček a
Ing. Lubomír Katolický jsou v Centru společných služeb na pozici specialistů pro rozvoj mikroregionu,
úvazek 0,5 (tj. průměrně 20 hodin týdně). Pracovní poměry byly sjednány na dobu určitou, a to do 30.
června 2019. Doba udržitelnosti jednoho úvazku je od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2020.
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Návrh usneseni:
Valná hromada DSO Tišnovsko bere na vědomí informace ve věci personálních záležitostí svazku.
Hlasování č. 7: pro 26,
proti 0,
zdržel se 0 (přítomno 26)
Usnesení bylo přijato

10. Diskuse k projektu Svazkové školky
V současné době podal nejvýhodnější nabídku na vypracování projektu Svazková školka a centrum
volného času jako dodavatel ing. Oldřich Výleta. Jedná se o dodávku projektových prací a technické
podpory. Materiály budou v nejbližší době předloženy správnímu výboru k projednání.

11. Různé
Předseda DSO Tišnovsko přivítal místostarostu města Tišnova Mgr. Martina Seberu, Ph.D., který jako
garant za oblast školství města Tišnova vysvětlil postoj města k základnímu a mateřskému školství
v Tišnově, přístupu k přijímání dětí do mateřských a základních škol a tvorbě školských obvodů. Dle
jeho stanoviska došlo k vytipování obcí, se kterými má zájem město Tišnov uzavřít školský obvod.
Jedná se aktuálně o 9 obcí. Tišnov řeší primárně nejbližší okolí, zejména obce bez škol. Tišnov se
nesnaží za každou cenu nabrat všechny děti, zohledňuje dítě a sourozence.
Starosta obce Borač upozornil, že na první stupeň dochází z jeho obce žáci do Předklášteří. Do
spádového obvodu nejsou zařazení. Výsledkem je, že žáci z Borače musí na 2. stupeň do Nedvědice.
Pan místostarosta vysvětlil, že se školské obvody vztahují na trvalý pobyt dítěte. Žádosti obcí o
zařazení do školského obvodu shromažďuje paní Mgr. Daria Švecová na MěÚ Tišnov.

Dále proběhla diskuse na téma „Jak řešit děti o prázdninách ve školkách?“. Pokud rodiče potřebují
využít služeb mateřské školy, je potřeba na období prázdnin, aby je přijala jiná mateřská škola. Dále je
možnost nabídnout rodičů příměstské tábory. Jedná se ale o zpoplatněnou aktivitu.
Předseda DSO Tišnovsko informoval o dalších aktivitách k rozšíření kapacit oční ambulance v Tišnově
– zdravotní pojišťovna, kraj a lékařská komora doporučuje mít lékaře, který je ochoten vykonávat
činnost. Pan Votava (oční optik) má lékařku, která je ochotna dojíždět do Tišnova. Předseda DSO
Tišnovsko požádal členské obce DSO Tišnovsko o podporu svým podpisem na podpisový arch. Petice
bude předložena na podporu výběrového řízení, kde má hlavní slovo zdravotní pojišťovna.

Předseda DSO Tišnovsko informoval o dalších jednáních s vedením Nemocnice Tišnov, na 31.5.2017
je naplánována schůzka vedení nemocnice a města Tišnova s praktickými lékaři v regionu ve věci
spolupráce při zajištění LSPP. V této souvislosti upozornil na situaci kolem LSPP, která byla
diskutována s jejím ředitelem, probrána byla kvalita služby a její rozsah. Předseda DSO Tišnovsko
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vyzval starosty členských obcí DSO k podpisu petice, jejímž smyslem je apelovat na zajištění LSPP pro
ORP Tišnov a její zkvalitnění.

Manažerka svazku Lenka Knechtová informovala přítomné o:
- ukončení období udržitelnosti projektu Tišnovsko-nový turistický cíl k 1.10.2017. V souvislosti
se změnami v rámci projektu požádala přítomné o přelepení informace o webovém portálu
na infotabulích novou samolepkou.
- Městské policii Tišnov - zvyšuje na 5 strážníků, aktuálně 3, 4. se školí a nastoupí v průběhu
roku, stavy naplněny nejpozději do 1.1., v září 2017 konkrétní nabídka DSO. Zástupci obcí
DSO Tišnovsko byli vyzváni, aby se vyjádřili e-mailem do září 2017, o jakou činnost městské
policie mají zájem.
- finanční podpoře v roce 2017 ze strany JMK na výsadbu tradičních ovocných dřevin v krajině.
Obcím budou doporučeny tradiční dřeviny k vysázení, financovat bude JMK, výsadba stromů
proběhne na podzim 2017. Předběžný zájem obcí DSO Tišnovsko o účast v projektu a počet
stromů shromažďuje manažerka CSS do 30.6.2017. Jedná se výhradně o ovocné stromy.
Předpokládá se komunitní způsob výsadby – spolupráce obce se spolky, občany. Další
parametry účasti v projektu se připravují.

12. Závěr
Na závěr předseda svazku DSO Tišnovsko Jiří Dospíšil poděkoval za zájem a účast na jednání, které
ukončil v 18:30 hod.

Jiří Dospíšil
Předseda DSO Tišnovsko

Zápis ověřili:

Ing. Jiří Mašek
Člen valné hromady DSO Tišnovsko

Antonín Nahodil, DiS.
Člen valné hromady DSO Tišnovsko
Zapsala: Lenka Knechtová

