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Zápis z jednání shromáždění starostů DSO 
Sdružení obcí Čistá Jihlava 

konaného dne 19. 9. 2022 
 

 
 

Místo konání:  školící místnost v budově „Radnice“ na adrese Brněnská 2 v Pohořelicích    
Čas zahájení jednání:  9:00 hod.  

Přítomni (bez titulů):   

viz prezenční listina  -  Miroslav Novák, Martina Dominová, Pavel Endlicher, Jiří Vedral, Radek Galáš, Marek 
Moudrý, Jan Gebauer, Vladimír Becha, Zdeňka Pavlačková, Miroslav Effenberger, Marek Sovka 
omluveni –  
 
 
Bod č. 1:  ZAHÁJENÍ 
 
Místopředseda Miroslav Novák zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že pozvánku s programem 

členové obdrželi emailem s předstihem před zasedáním, současně byla informace o konání zveřejněna na 

internetových stránkách sdružení www.cistajihlava.cz.  

Dále uvedl, že z celkového počtu 11 členských obcí bylo v době zahájení přítomno 9 členů DSO, zasedání bylo 
schopno usnášet se.  
 
Bod č. 2: VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ  
 
Návrh za zapisovatele p. Renatu Valáškovou a ověřovatele p. Marka Sovku, starostu obce Branišovice a p. 
Marka Moudrého, starostu obce Šumice.  
 
Návrh usnesení č. 1/3-2022:  
Shromáždění starostů schvaluje zapisovatele jednání p. Renatu Valáškovou a ověřovatele zápisu p. Marka 
Sovku, starostu obce Branišovice a p. Marka Moudrého, starostu obce Šumice.  
Hlasování : 
Pro -  9 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 1/3-2022 bylo schváleno.  
 
Dále místopředseda přečetl návrh programu a nechal hlasovat o výše uvedeném programu jednání. 
 
Program: 

1. Zahájení   
2. Pověření zapisovatele a ověřovatelů 
3. Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci – dodatek 
4. Informace o projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava 
5. Ukončení jednání 

Návrh usnesení č. 2/3-2022: 
Shromáždění starostů schvaluje program dnešního jednání. 
 
Hlasování : 

http://www.cistajihlava.cz/
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Pro - 9    Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 2/3-2022 bylo schváleno.  

 
Bod č. 3: Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci - dodatek 
 
V rámci projektu a pořízení Elektronických úředních desek byla řešena smlouva o poskytnutí bezúročné 

návratné finanční výpomoci mezi městem Pohořelice a Sdružením obcí Čistá Jihlava. Na shromáždění starostů 

8. 3. 2022 bylo toto téma řešeno a usnesením č. 7/1-2022 a 8/1-2022 bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy 

zástupci DSO. V souvislosti s tím, že EÚD byly pořizovány skrze výběrové řízení, cena byla ve výsledku nižší, 

než byla odhadovaná. V této souvislosti je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě, který se týká pouze snížení 

bezúročné návratné finanční výpomoci. Následovalo seznámení přítomných s dokumentem.  

 
Návrh usnesení č. 3/3-2022: 
Shromáždění starostů schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční 
výpomoci s městem Pohořelice a pověřuje předsedu Vladimíra Bechu a Pavla Endlichera k podpisu dodatku.  
 
Hlasování : 
Pro - 9    Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 3/3-2022 bylo schváleno.  

 
 
Bod č. 4: Informace o projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava 
 
V současné době dochází k finalizaci a zprovozňování Elektronických úředních desek v jednotlivých obcích 

v obou veřejných zakázkách. Veškeré práce spojené s EÚD budou ukončeny nejpozději do 22. 9. 2022 a 

zařízení budou předána do užívání. Následně v období října až listopadu bude řešena situace užívání zařízení 

jednotlivými obcemi, i když zařízení jsou v majetku DSO. Velice pravděpodobně dojde k nárokování výdaje 

v následující Zprávě o realizaci a Žádosti o platbu (konec monitorovacího období 30. 9. 2022 a nárokování 

v říjnu 2022).  

V rámci VZ na webové stránky postupně s jednotlivými obcemi a DSO dochází k plnění smlouvy a dle 

dosavadní práce to vypadá na bezproblémové splnění termínu dodání do prosince 2022. Jednotlivé obce a 

DSO nejsou stejně daleko/na stejné úrovni, ale vše je dle smlouvy.  

V rámci VZ na GISy dochází postupné tvorbě portálů a jejich zprovozňování. I v tomto ohledu je smlouva 

dodržována a vypadá to na bezproblémové splnění data. 

Všechny VZ a dodávky jsou pod dohledem pracovníků kanceláře DSO, aby nedocházelo ke zdržení, které si 

s ohledem na blížící se konec realizace projektu není možné dovolit (konec projektu 31. 3. 2022). 

V rámci nástroje mobilní rozhlas byl proveden průzkum trhu a byla zvolena jedna společnost – Munipolis, 

u které je služba poptávána jako u nejvýhodnějšího dodavatele. Služba bude zprovozněna v průběhu září/října 

všem obcím. Po jednání s představiteli obce Odrovice, kteří původně tuto službu v rámci projektu poptávali, 

došlo ke změně – místo Odrovice budou službu poptávat Šumice – nedojde k žádné změně v rámci rozpočtu 

či ceně po průzkumu trhu apod.  

V rámci tvorby Strategie pro komunikaci s veřejností je vytvořena pracovní verze strategické částí, zároveň 

proběhly příklady dobré praxe, na kterých byla detailně řešena Strategie, ale i jednotlivé audity obcí. 

S nezúčastněnými obcemi bylo následně jednáno i po příkladech dobré praxe. Během podzimu až zimy 2022 

dojde k finalizaci jednotlivých částí Strategie v pracovní verzi, aby následně začátkem roku 2023 mohlo 
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proběhnout finální připomínkování, komplexní zhodnocení dokumentu a následné jeho projednání 

Shromážděním starostů.  

Rovněž je chystána ještě jedna akce Příklady dobré praxe, která pravděpodobně proběhne v listopadu 2022. 

Opět bude zaměřena na komunikaci s veřejností a strategii tvořenou v projektu. Bližší informace budou 

zaslány včas na všechny zapojené obce do projektu.  

Rovněž v průběhu podzimu a zimy 2022 a 2023 proběhnout zbývající vzdělávací aktivity, které jsou v rámci 

projektu naplánovány. V současné době jsou poptávány jednotliví lektoři a jednotlivá témata. Jedná 

se o Komunikace s veřejností v praxi, Webová prezentace a základní principy a Úřední desky – dle dříve 

uváděných informací. Opět o samotných termínech budete včasně informováni, aby se mohlo zúčastnit co 

nejvíce zástupců obcí a DSO, kteří s těmito nástroji pracují.  

S ohledem na stav financí projektu, uzavřené smlouvy po zadání VZ a taktéž po informacích vyplývajících 

z tvorby Strategie pro komunikaci s veřejností je v současné době vyvolána změna projektu. TA se týká 

pořízení tzv. Grafického a logomanuálu v rámci projektu pro obce, které o to projevily zájem. Jedná se celkem 

o 7 obcí, pro které bude v nejbližších týdnech a měsících tento materiál zpracován. V tomto týdnu dojde 

k finalizaci specifikace, na základě které budou osloveni potenciální dodavatelé a bude proveden průzkum 

trhu. Pravidla poskytovatele umožňují při výdajích do 500 000,00 Kč bez DPH dané výdaje zadat tzv. na přímo. 

Ovšem s ohledem na prokázání nejefektivnějšího a nejvýhodnějšího dodavatele a prokázání hospodárného 

nakládání prostředky projektu bude proveden zmiňovaný průzkum trhu, ze kterého vzejde vítězný dodavatel. 

Ten bude muset požadované dokumenty jednotlivým obcím dodat nejpozději do 28. 2. 2023 (pokud nebude 

stanoveno specifikací na dřívější datum). Oslovení dodavatelů bude s dostatečnou lhůtou, k rozhodnutí o 

výběru konkrétního dodavatele by došlo v průběhu prvního týdne v říjnu. Z tohoto důvodu by bylo vhodné 

zvolit Komisi zástupců za DSO, kteří příchozí nabídky porovnají a zvolí nejvýhodnějšího dodavatele 

poptávaného dokumentu. Po diskuzi byli navrženi následující zástupci obcí ze Sdružení obcí Čistá Jihlava:  

 Marek Sovka – starosta obce Branišovice 

 Marek Moudrý – starosta obce Šumice 

 Vladimír Becha – předseda Sdružení obcí Čistá Jihlava a místostarosta obce Malešovice 

 Radek Galáš – starosta obce Loděnice 

 
Návrh usnesení č. 4/3-2022: 
Shromáždění starostů schvaluje Marka Sovku, Marka Moudrého, Vladimíra Bechu a Radka Galáše jako 
členy Komise pro výběr nejvýhodnějšího dodavatele Grafického a logomanuálu v rámci projektu. Zároveň 
pověřuje pracovníky Kanceláře DSO na finalizaci specifikace, oslovení potenciálních dodavatelů a zajištění 
zasedání komise, a to nejpozději vše do 11. 10. 2022.  
 
Hlasování : 
Pro - 9    Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 4/3-2022 bylo schváleno.  

 
 
Návrh usnesení č. 5/3-2022: 
Shromáždění starostů bere na vědomí ostatní informace o projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO 
Čistá Jihlava.  
 
Hlasování : 
Pro - 9    Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 5/3-2022 bylo schváleno.  
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Místopředseda DSO ukončil jednání v 10:30 hodin a poděkoval přítomným za účast. Termín příštího zasedání 
DSO bude stanoven později. 
 
 
Zapsala: Valášková dne 19. 9. 2022  …………………………………………………. 
  
 
Předseda: 
 
Vladimír Becha     …………………………………………………. 
 
 
             
          
Ověřovatelé: 
 
Mgr. Marek Sovka    …………………………………………………..  
 
 
Marek Moudrý      …………………………………….…………….. 


