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Zápis z jednání shromáždění starostů DSO 
Sdružení obcí Čistá Jihlava 

konaného dne 8. 3. 2022 
 

 
 

Místo konání:  Školící místnost Stará radnice Pohořelice (Brněnská 2)   
Čas zahájení jednání:  13:00 hod.  

Přítomni (bez titulů):   

viz prezenční listina  -  Miroslav Novák, Martina Dominová, Pavel Endlicher, Marek Moudrý, Jan 
Gebauer, Marek Sovka, Vladimír Becha, Radek Galáš 
 
Kancelář DSO: 

viz prezenční listina  -  Renata Valášková, Anna Kalandrová, Jan Oujeský, Martin Braun 
 
Hosté: 

viz prezenční listina  -  MAS Podbrněnsko – Ondřej Veselý 
 
Bod č. 1: PŘIVÍTÁNÍ A 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 8 členů DSO, 
zasedání bylo schopno usnášet se.  
 
 
Bod č. 2: VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ  
 
Návrh za zapisovatele Renatu Valáškovou a ověřovateli zápisu pana Radka Galáše, starostu obce 
Loděnice a pana Marka Sovku, starostu obce Branišovice.  
 
Návrh usnesení:  
Návrh za zapisovatele Renatu Valáškovou.  
 
Hlasování : 
Pro -    8 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 1/1-2022 bylo schváleno.  

 
Návrh usnesení:  
Shromáždění starostů schvaluje za ověřovatele zápisu pana Radka Galáše, starostu obce Loděnice, a 
pana Marka Sovku, starostu obce Branišovice.  
 
 

http://www.cistajihlava.cz/
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Hlasování : 
Pro -    8 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 2/1-2022 bylo schváleno.  

 
Program jednání DSO:  

 
1) Přivítání a zahájení 
2) Zvolení zapisovatele a ověřovatelů 
3) Změna bankovního účtu v důsledku situace banky Sberbank 
4) Smlouva o zápůjčce s MAS 
5) Aktualizace stanov 
6) Informace o projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava, změny projektu 

a) Aktuální informace 
b) Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci 
c) Komise k VZ EÚD a WEB 
d) Změny v projektu 

7) Závěr 
 
Návrh usnesení: 
Shromáždění starostů schvaluje program dnešního jednání. 
 
Hlasování : 
Pro -    8 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 3/1-2021 bylo schváleno.  

 
Bod č. 3: ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU V DŮSLEDKU SITUACE BANKY SBERBANK 
 
Předseda informoval o situaci s bankovním účtem Sdružení obcí Čistá Jihlava, kdy účet byl vedený u 
Sberbank. V souvislosti s Ruskou invazí na Ukrajinu a uzavřením banky Sberbank v ČR, bylo nutné 
situaci řešit. Sdružení obcí měla ke konci února na účtu přibližně 1,8 mil. Kč, včetně financí na právě 
probíhající projekt. Ihned 28. 2. 2022 byl předseda s účetní založit nový účet u Komerční banky (123-
6356600207/60100 vedený u Komerční banky, a.s.). Od 9. 3. 2022 by měly být finance zpět vypláceny 
ze strany ČNB (respektive Komerční banky) klientům Sberbank, DSO dostane veškeré finanční 
prostředky zpět (fyzické osoby pojištěny do 100 000 EUR, obce do 500 000 EUR).  
 
Návrh usnesení: 
Shromáždění bere na vědomí informace ohledně nového bankovního účtu. 
 
Hlasování : 
Pro -    8 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 4/1-2022 bylo schváleno.  

 
Bod č. 4:  SMLOUVA O ZÁPŮJČCE S MAS 
 
Renata Valášková informovala o současném stavu financí na novém bankovním účtu Sdružení a 
očekávané výdaje Sdružení v následujících dnech (týdnech) – v souvislosti s předchozím bodem 
jednání. Vyzvala obce, které neuhradily členské příspěvky, zda by bylo možné finance uhradit. Výdaje 
do poloviny března (mzdové výdaje Sdružení) jsou přibližně ve výši 100 000 Kč, v současnosti na účtu 
48 000 Kč. Pokud dojde k zaplacení členských příspěvků, budou výdaje v polovině března pokryty. 
Pokud ovšem nebudou uhrazeny, problém se zaplacením mzdových výdajů – problém s auditem, vůči 
zdravotním pojišťovnám, OSSZ apod. Jedná se o několik dnů, kdy bude nutné zaplatit mzdové výdaje 
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do 15. 3., ale finance ze strany ČNB (respektive Komerční banky) budou moci být vyplaceny do 18. 3. 
2022. Proto nabídka ze strany MAS Podbrněnsko, spolek, o možné krátkodobé zápůjčce (do konce 
dubna) pro zajištění výdajů po nezbytně nutnou dobu. Jednalo by se o maximální částku 60 000 Kč, bez 
úroku, na základě smlouvy o zápůjčce na překlenutí několika dnů prakticky.  
 
Návrh usnesení: 
Shromáždění schvaluje zápůjčku od Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, v případě potřeby. 
 
Hlasování : 
Pro -    8 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 5/1-2022 bylo schváleno.  

 
Bod č. 5:  AKTUALIZACE STANOV 
 
Předseda informoval, že díky přistoupení Troskotovic jako členské obce Sdružení, a díky přesunu sídla 

obce Přibice, je nutné aktualizovat Stanovy Sdružení obcí Čistá Jihlava.  

Návrh usnesení: 
Shromáždění schvaluje aktualizaci stanov DSO Sdružení obcí Čistá Jihlava ke dni 8. 3. 2022. 
 
Hlasování : 
Pro -    8 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 6/1-2022 bylo schváleno.  

 
 
Bod č. 6: INFORMACE O PROJEKTU KOMUNIKACE OBCÍ S VEŘEJNOSTÍ V DSO ČISTÁ JIHLAVA, ZMĚNY 
PROJEKTU 
 
Předseda předal slovo Manažerovi projektu, Janu Oujeskému, který přítomné seznámil s projektem.  

Aktuální informace od poslední setkání: 

 Připravuje se změna projektu – viz Komise a Změny 

 Oslovení dodavatele Mobilní rozhlas 

 Kompletace ZD k VZ k GIS 

 Pokračují práce na Strategii a auditech 

 Chystá se Příklady dobré praxe a školení Jak komunikovat s veřejností v praxi – jaro/léto 2022 

 Na konci února podána pravidelná monitorovací zpráva (ZoR a ŽoP) – v současnosti čekáme 

na připomínky či schválení  

Komise pro Veřejnou zakázku Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava – EÚD a Webové 

stránky 

Jan Oujeský informoval, že 22. 2. 2022 proběhla Komise k této veřejné zakázce. Bylo podáno celkem 9 

nabídek – 4 na část webové stránky a 5 na část elektronické úřední desky. V současnosti běží lhůta pro 

podání námitek na výsledek a zároveň je zadáno na kontrolu před podpisem smlouvy s vítězným 

dodavatelem, a to poskytovateli dotace (ŘO OPZ). Ten má na provedení kontroly celkem 30 PD.  

Členové a náhradníci byli jmenování Shromážděním starostů dne 24. 6. 2021, za město Pohořelice byl 

jmenován starosta (Miroslav Novák) a místostarosta (Patrik Pařil). Bohužel oba neměli kvůli jiným 
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pracovním povinnostem možnost se zasedání zúčastnit a zároveň bylo nutné Komisi v tomto termínu 

uskutečnit. Proto mimořádně předseda rozhodl o druhém náhradníkovi – místostarosta Pohořelic 

(Josef Svoboda).  

Návrh usnesení: 
Shromáždění schvaluje postup předsedy v souvislosti se jmenováním dalšího náhradníka v Komisi a 
souhlasí se jmenováním Josefa Svobody – místostarosta Pohořelic. 
 
Hlasování : 
Pro -    8 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 7/1-2022 bylo schváleno.  

 
Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci 

V souvislosti s projektem a nutností zajistit finanční prostředky pro zaplacení investičních výdajů 

projektu (elektronické úřední desky) bylo již dříve Shromáždění informováno o jednání se členem 

město Pohořelice, které nabídlo v této situaci pomoc – bezúročnou půjčku pro zaplacení pořizovaného 

nástroje (EÚD) a po navrácení financí ihned po zaslání prostředků ze strany poskytovatele dotace (ŘO 

OPZ). V toto souvislosti tato finanční výpomoc byla projednána na Radě a Zastupitelstvu města 

Pohořelice, oba orgány tuto pomoc schválili. Starosta připravil smlouvu, která Vám byla zaslána 

v předstihu před zasedáním Shromáždění starostů. Následovalo seznámení se s dokumentem. 

Drobný problém – dle usnesení Shromáždění starostů 4/1-2021 výdaje nad 500 000 Kč jsou 

schvalovány předsedou (Ladislav Becha) a místopředsedou (Miroslav Novák). V této souvislosti ovšem 

místopředseda vystupuje jako zástupce města Pohořelice (starosta). Proto je nutné zvolit jinou osobu 

jako 2. zástupce DSO.  

Návrh usnesení: 
Shromáždění jmenuje jako 2. zástupce DSO pro podpis Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné 
finanční výpomoci s městem Pohořelice Pavla Endlichera – starosta Cvrčovice. 
 
Hlasování : 
Pro -    8 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 8/1-2022 bylo schváleno.  

 
Návrh usnesení: 
Shromáždění schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci 
s městem Pohořelice a pověřuje předsedu Ladislava Bechu a Pavla Endlichera uzavřít smlouvu 
v případě potřeby. 
 
Hlasování : 
Pro -    8 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 9/1-2022 bylo schváleno.  

 

Změny projektu 

V souvislosti s ještě neuzavřeným Výběrovým řízením (VZ na EÚD a Webové stránky) dojde k úspoře 

financí. Nabídky od účastníků jsou nižší v řádu 1 – 1,5 mil. Kč od původně stanovené předpokládané 

hodnoty. Došlo na konzultace s Projektovou manažerkou projektu (ŘO OPZ), jaké jsou možnosti v rámci 
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realizace projektu, aby mohli být uspořené prostředky využity pro projekt a DSO. Návrh potenciálních 

změn: 

 Odborný pracovník GIS – z nepřímých na přímé výdaje 

 Odborný pracovník WEB a EÚD – z nepřímých na přímé výdaje 

 Pořízení dalších nástrojů pro obce, co se prvně nezapojili/přistoupili 

o Mobilní rozhlas – Troskotovice, Přibice? 

o EÚD – Troskotovice, Přibice, Ivaň?, Odrovice? 

o Web – Troskotovice, další obec? 

 Příklady dobré praxe – z nepřímých na přímé výdaje 

 Nové školení – Úřední desky – legislativa, podoba zveřejňovaných dokumentů apod. 

Tyto změny jsou v současnosti rámcové, musí proběhnout Žádost o změnu v rámci systému ISKP14+ a 

nechat schválit ŘO OPZ. Jakmile proběhne schválení, budou členové Shromáždění informováni.  

Návrh usnesení: 
Shromáždění schvaluje uvedené změny v realizaci projektu a rozpočtu projektu. 
 
Hlasování : 
Pro -    8 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 10/1-2022 bylo schváleno.  

 

Bod č. 6: DISKUZE A ZÁVĚR 
 
Předseda po krátké diskuzi ukončil jednání ve 14:10 hodin a poděkoval přítomným za účast. Termín 
příštího zasedání DSO bude stanoven později. 
 

 
Zapsala: Valášková Renata  dne ……………………..  …………………………………………………. 
  
 
Předseda: 
 
Vladimír Becha   dne……………..………  …………………………………………………. 
 
 
            
  
Ověřovatelé: 
 
 
Marek Sovka   dne………………..   …………………………………………………..
  
 
 
Radek Galáš   dne………………..   …………………………………….…………….. 
 


