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Zápis z jednání shromáždění starostů DSO 
Sdružení obcí Čistá Jihlava 

konaného dne 9. 12. 2021 
 

 
 

Místo konání:  Konferenční sál Městského úřadu v Pohořelicích   
Čas zahájení jednání:  11:00 hod.  

Přítomni (bez titulů):   

viz prezenční listina  -  Miroslav Novák, Martina Dominová, Pavel Endlicher, Alexander Dufek, Marek 
Moudrý, Jan Gebauer, Marek Sovka, Vladimír Becha, 
 
Hosté: 

 MAS Podbrněnsko – Mgr. Jan Oujeský, Mgr. Anna Kalandrová  i za DSO 
 
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 10 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 Jana Gebauera, starostu obce Ivaň 
a pana Marka Sovku, starostu obce Branišovice.  
 
Návrh usnesení:  
Návrh za zapisovatele Renatu Valáškovou a ověřovateli zápisu pana Jana Gebauera, starostu obce 
Ivaň a pana Marka Sovku, starostu obce Branišovice.  
 
Hlasování : 
Pro -    8 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 1/3-2021 bylo schváleno.  

 
 
Program jednání DSO:  

 
1) Zahájení   
2) Pověření zapisovatele a ověřovatelů 
3) Informace Mikulovsko destinační společnost – p. Marcela Koňáková 
4) Výše členského příspěvku na rok 2022 

http://www.cistajihlava.cz/
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5) Projednání rozpočtu na rok 2022 
6) Informace z MAS Podbrněnsko 
7) Projekt Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava – Mgr. Jan Oujeský 
8) Projednání žádosti Městyse Troskotovice o vstupu do DSO 
9) Různé, diskuse a závěr   

 
Dále místopředseda sdělil, že na základě doručení žádosti městyse Troskotovice, bude program jednání 
navýšen o bod – Projednání žádosti městyse Troskotovice ke vstupu do DSO a nechal hlasovat o výše 
uvedeném programu jednání. 
 
Návrh usnesení: 
Shromáždění starostů schvaluje program dnešního jednání. 
 
Hlasování : 
Pro -    8 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 2/3-2021 bylo schváleno.  

 
Bod č. 3: INFORMACE MIKULOVSKO DESTINAČNÍ SPOLEČNOST – p. Marcela Koňáková  
 
Přednášející byla omluvena z důvodu kalamitní dopravní situace. 
 
 

 
Bod č. 4:  VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NA ROK 2022 
 
Místopředseda M. Novák podal návrh, aby výše členského příspěvku na rok 2022 byla zachována jako 
v předchozím roce 2021,  tedy 35 Kč/občan/rok. Splatnost příspěvku nejpozději do 30. 4. 2022. Z této 
částky bude použito 5 Kč/občan/rok na členský příspěvek do MAS Podbrněnsko. Přistupující městys  
Troskotovice je již členem MAS Podbrněnsko, tudíž za ni DSO členský příspěvek odvádět nebude, hradí 
si jej samostatně. Proto pro městys Troskotovice bude stanoven členský příspěvek DSO ve výší 30,-
Kč/občan/rok. Z členského příspěvku obcí bude DSO Čistá Jihlava hradit i příspěvek Mikulovsko - 
destinační společnosti ve výši 20.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Shromáždění starostů schvaluje členský příspěvek na rok 2022 a to ve výši 35 Kč/občan/rok. Pro 
městys Troskotovice se schvaluje členský příspěvek ve výši 30 Kč/občan/rok. Splatnost tohoto 
příspěvku je do 30. 4. 2022. 
 
Hlasování:      
Pro -  8  Proti -    0 Zdržel se -   0 
Usnesení č. 3/3-2021 bylo schváleno.  

 

Bod č. 5: ROZPOČET NA ROK 2022 

Předsedající předložil návrh rozpočtu DSO Čistá Jihlava na rok 2022. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na 
úřední desce na www.cistajihlava.cz od 18. 11. 2021. K datu konání zasedání nebyly žádné připomínky 
ke zveřejněnému rozpočtu.  Jednotlivé členské obce dostaly návrh rozpočtu na rok 2022 s předstihem 
k vyvěšení na úředních deskách. Starostové byli vyzváni, aby na zasedání již s sebou přinesli kopie 
návrhu rozpočtu DSO s vyznačeným datem o vyvěšení na úředních deskách obcí.  

http://www.cistajihlava.cz/


Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava 
 CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016863 

Sdružení obcí Čistá Jihlava 
Brněnská 2, 691 23 Pohořelice 

IČO: 702 61 326 
 

Návrh usnesení: 
Shromáždění starostů schvaluje rozpočet DSO Sdružení obcí Čistá Jihlava na rok 2022.  
 
Hlasování:      
Pro - 8    Proti -    0 Zdržel se -   0 
Usnesení č. 4/3-2021 bylo schváleno.  

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022  
 
Závazným ukazatelem jsou paragrafy 

paragraf položka Příjmy 
Schválený 
rozpočet 

2021 

Upravený 
rozpočet 

2021 

Plnění k 
31.10.2021 

Návrh 
rozpočtu 

2022 

xxxx 4116 dotace z OPZ 0,00 2 192 000,00 1 906 100,00 4 447 800,00 

xxxx 4121 členské příspěvky obcí 372 500,00 372 500,00 371 950,00 381 200,00 

6310 2141 bankovní služby 100,00 800,00 400,00 1 000,00 

Příjmy celkem 372 600,00 2 565 300,00 2 278 450,00 4 830 000,00 

       

paragraf položka Financování 
Schválený 
rozpočet 

2021 

Upravený 
rozpočet 

2021 

Plnění k 
31.10.2021 

Návrh 
rozpočtu 

2022 

bez § 8115 financování - zůstatek na BÚ 240 000,00 240 000,00 -1 469 900,00 1 550 000,00 

Financování celkem 240 000,00 240 000,00 -1 469 900,00 1 550 000,00 

       

paragraf položka Výdaje 
Schválený 
rozpočet 

2021 

Upravený 
rozpočet 

2021 

Plnění k 
31.10.2021 

Návrh 
rozpočtu 

2022 

3636   územní rozvoj 0,00 0,00 0,00 210 800,00 

3639   kom. služby a územní rozvoj 610 000,00 2 798 600,00 804 475,96 6 162 800,00 

5213   krizová opatření 0,00 4 000,00 2 297,00 4 000,00 

6310   bankovní poplatky 2 300,00 2 300,00 1 593,40 2 000,00 

6320   pojištění -nespecifikované 200,00 200,00 151,00 200,00 

6399   ostatní finanční operace 100,00 200,00 74,84 200,00 

Výdaje celkem 612 600,00 2 805 300,00 808 592,20 6 380 000,00 

       

rozčlenění § 3639 
kancelář DSO 610 000,00 549 700,00 183 284,05 0,00 

projekt OPZ 0,00 2 248 900,00 621 191,91 6 162 800,00 

 

 
 
Bod č. 6: INFORMACE Z MAS PODBRNĚNSKO  
 
Mgr. Jan Oujeský informoval o novinkách spojených s Místní akční skupinou Podbrněnsko, spolek.  
 
Sdílená kancelář Pohořelice 

Od 15. 11. 2021 funguje na Staré radnici v Pohořelicích Sdílená kancelář Pohořelice ve spolupráci 

s městem Pohořelice. Kancelář je k dispozici pro všechny, kteří nemají doma klid na práci, školu, 
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rozjíždějí podnikání a chtějí se s někým potkat a něco řešit. K dispozici je výpočetní technika, tiskárna, 

skener a další kancelářské vybavení. Kancelář si mohou pronajmout na hodinu, dvě, nebo na pár dní 

za symbolickou cenu. 

 

Komise pro plánování sociálních služeb – Rada města Židlochovice 

Spolupráce mezi MAS a městem Židlochovice, na základě Memoranda, (které zaštiťuje sociální služby 

pro celé SO ORP Židlochovice) pokračuje i po skončení úspěšného projektu Plánování sociálních služeb 

v SO ORP Židlochovice. Komise se pravidelně setkává a řeší aktuální problémy v dané oblasti. 

Na posledním zasedání byl schválen Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2022 

a aktivit na další období v území. Mimo pravidelná setkání jsou organizovány výjezdy za příklady dobré 

praxe a je navázána spolupráce mezi komunitními centry v okolí (příklad dobré praxe KC Branišovice). 

Dále se aktivně účastní burzy sociálních služeb v Židlochovicích nebo se vyjadřuje k potřebnosti nových 

služeb v území. MAS je zde aktivním členem.  

 

Komunitní energetika 

Od jara 2021 řeší MAS téma komunitní energetiky. Jedná se o nový energetický systém založený na 

místních obnovitelných zdrojích energie (v regionu sluneční, větrná a biomasa). Systém je vlastněn 

členy místní energetické komunity a je energie poskytována do lokální distribuční soustavy. Cílem není 

tvorba zisku ale zabezpečení environmentálních, ekonomických a sociálních potřeb obyvatelstva. Role 

MAS spočívá v propojování aktérů, koordinaci dílčích aktivit, v současnosti je to především orientace 

v dotačních příležitostech, přípravě dokumentů či konzultaci projektů. Následně bude MAS k dispozici 

s pomocí se zakládáním spolků a zaváděním energetického managementu. 

 

Regionální značka „BRNĚNSKO originální produkt®“ 

Letos na jaře MAS Podbrněnsko spolu s dalšími čtyřmi MAS (Bobrava, Brána Brněnska, Brána Vysočiny 

a Slavkovské bojiště) založila regionální značku BRNĚNSKO originální produkt®. Je součástí rodiny 

značek, které zaštiťuje Asociace regionálních značek. Držitelé značky získají možnost prezentace na 

společném webu, Facebooku a Instagramu, pozvánky na akce v jiných regionech i na trzích v Praze. 

Doposud bylo certifikováno 19 výrobků z celého území, nově je možnost certifikovat i místní zážitky či 

služby. MAS vítá nové zájemce o certifikaci, podrobnosti jsou na webových stránkách 

(http://www.podbrnensko.cz/regionalni-znacka).  

 
Nové období 2021-2027 MAS 
Zdržení v přípravě ze strany ČR (je rok 2021 a stále nejsou žádné výzvy), region MAS je zařazen 
do rozvinutých regionů, což znamená nižší alokaci pro výzvy MAS. Nově přibude 1 operační program 
OP TAK. Níže jsou uvedené aktuální informace k jednotlivým OP, nicméně zatím není vše schváleno ze 
strany Evropské komise, tak může dojít ke změnám: 

 IROP 2021+ - změna způsobu hodnocení (1. zjednodušená žádost na MAS, následně komplexní 
žádost do systému MS2021+), první výzvy nejdříve 2. polovina 2022, dotace 95 % (méně financí 
od EU, ale dokryto ze SR), již teď je možné chystat projekty skrze MAS i individuální projekty 

 OPZ+ - nový způsob, tzv. deštníkové projekty (administrativa na MAS, žadatelé budou partnery 
projektu), obecně snížení objemu financí na 1/3 oproti období 2014-2020, proto i méně na 
MAS 

 PRV/SZP – nově to bude Společná zemědělská politika, nebylo možné stihnout přípravu, proto 
stanoveno tzv. Přechodné období na 2 roky a od roku 2024 Společná zemědělská politika, zatím 
pouze obrysy, teprve se začíná chystat 

http://www.podbrnensko.cz/regionalni-znacka
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 OP TAK – podpora malého a středního podnikání, výzvy lze očekávat už od 1. čtvrtiny 2022, 
podpora pouze v režimu de minimis, bez omezení výběru CZ-NACE, výše CZV 200 tis. – 2 mil. 
Kč. Dotace 50 %, pokud budeme úspěšně čerpat, bude navýšení alokace 

 OP ŽP 2021+ - malá alokace na MAS (2-4 mil. Kč), dotace až 80 %, podpora snižování 
energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury aj. (vždy veřejné budovy), cílem je 
podpora komplexních projektů (např. projekt řešící cirkulaci vzduchu, zateplení, výměnu oken 
apod. v budově MŠ) 

 OP JAK – MAS nebude vyhlašovat výzvy – MAS chce informovat, že se opět počítá s projekty 
pro školy – Šablony – MAS je opět připravena školám z území poskytovat komplexní pomoc 
zdarma (podání žádosti, realizace, ukončování projektů apod.) 

 
Střední článek, okresní partnerství 
Nový koncept zakotven ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ ze strany MŠMT. V roce 2021 
MŠMT zahájilo pilotáž středního článku v prvních dvou okresech ČR (Semily, Svitavy). Jedná se o úroveň 
okresu, který by měla zabezpečovat: 

1. poskytovat nebo koordinovat metodickou podporu školám na daném území včetně podpory 
rozvoje manažerských a řídících kompetencí ředitelů škol; 

2. podporovat spolupráci mezi školami a dalšími aktéry, jejich vzájemnou komunikaci a sdílení 
účinné praxe; 

3. koordinovat záměry a aktivity jednotlivých škol a aktérů ve vzdělávání v daném území; 
4. poskytovat podporu v oblasti administrativních činností; 
5. poskytovat školám aktuální informace relevantní pro dané území; 
6. přinášet MŠMT aktuální informace ze škol; 
7. poskytovat základní právní podporu a poradenství ve školství; 
8. podporovat pozitivní inovace ve školách, pomáhat s jejich vyhodnocováním a dalším 

rozšiřováním ve spolupráci s NPI ČR; 
9. monitorovat dopady rozvojových a podpůrných aktivit ve školách na zvyšování kvality učení 

žáků, klíčové vzdělávací výsledky a zvyšování rovných šancí ve vzdělávání ve spolupráci s ČŠI; 
10. poskytovat podporu školám v oblasti rozvoje využívání jejich ICT nástrojů ve spolupráci s NPI 

ČR. 
11. Metodicky podporovat činnost školských rad a spolupráci škol a rodičovských sdružení. 

 
Snaha ze strany MŠMT tuto strukturu implementovat na celou ČR od roku 2027/2030.  
 
 
Okresní partnerství: 

 Koordinovaná okresní skupina realizátorů Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) a 
Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP). Realizátor = ORP, DSO, MAS, KRAJ 

 Přijímá spoluodpovědnost za zlepšování vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí 
dětí na svém území. 

 Uzavírá Memorandum o Partnerství 2030+ v roli partnera. Dobrovolně se zavazuje 
spolupracovat s ostatními organizacemi ve své skupině podle pěti principů kolektivního 
dopadu: 

o dva společné cíle definované ve Strategii 2030+ konkretizované pro daný okres (resp. 
ORP) 

o využívání společného systému indikátorů měření zlepšování učení dětí (s podporou 
projektu Partnerství 2030+) 

o pravidelná průběžná komunikace 
o synergická koordinace aktivit 
o role okresní páteřní organizace (buď jeden z realizátorů MAP nebo jedna z místních 

ORP podle dohody) 
o Pracuje z vlastních zdrojů a získává další zdroje pro společné cíle. 
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o Respektuje autonomii řízení jednotlivých projektů MAP a KAP. 
 Má k dispozici podporu od členů odborné pracovní skupiny Partnerství 2030+ (průvodci). 
 Pravidelně sdílí své zkušenosti s ostatními okresními partnerstvími. 
 Reflektuje dlouhodobou vizi středního článku a vizi rozvoje wellbeingu Partnerství 2030+, 

poskytuje ZV. 
 Připravuje se na efektivní spolupráci se středním článkem podpory MŠMT a na udržitelnost 

spolupráce. 
 
Snaha začít práci na okresním partnerství Brno-venkov a spolupráce mezi všemi 7 SO ORP, probíhají 
první jednání na úrovni realizátorů Místních akčních plánu, odborů školství ORP (Hana Mlýnková se 
účastnila a jsme v komunikaci) a dalšími subjekty, aby mohlo celé území okresu Brno-venkov začít 
spolupracovat a připravit strukturu, která nakonec bude daná z vrchu ze strany MŠMT za 5-10 let. 
 
Návrh usnesení:: 
Shromáždění starostů DSO Čistá Jihlava bere na vědomí informace z MAS Podbrněnsko.   

Hlasování : 
Pro -    8 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 5/3-2021 bylo schváleno.  

 
Bod č. 7:  PROJEKT KOMUNIKACE OBCÍ S VEŘEJNOSTÍ V DSO ČISTÁ JIHLAVA  
 
Mgr. Jan Oujeský informoval o novinkách v rámci projektu. Od posledního pracovního setkání 26. 11. 
2021: 

 Došlo ke schválení 1. Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu ze strany ŘO OPZ – jednou byla 
monitorovací zpráva vrácena, ale jednalo se o drobné chyby způsobené přepisem informací, 
případně doplnění a vysvětlení některých informací. Veškeré výdaje byly schváleny 
(v 1. monitorovacím období se jednalo pouze o výdaje na pozici Odborný pracovník Strategie). 

 Byla předána Zadávací dokumentace k chystanému výběrovému řízení k EÚD a webům ke 
kontrole na ŘO OPZ. Na kontrolu má ŘO 30 pracovních dní, konzultoval jsem s projektovou 
manažerkou a opravdu nemáme očekávat zkrácení těchto lhůt, oddělení pro kontrolu VZ je 
zahlceno prací (nesouvisí s Vánocemi, je to běžný stav). Proto i díky zdržení v přípravě VZ (jak 
bylo řešeno na pracovním setkání 26. 11. 2021) budeme doufat ve vyhlášení v lednu 2022 a 
ukončení a samotná Komise pro danou VZ by se mohla konat leden/únor 2022.  

 Pokračuje práce na auditech jednotlivých obcí (viz další bod) a samotné strategii (dle setkání 
26. 11. 2021).  

 Dále je připomínkována Technická specifikace s p. Černým, aby bylo možné následně připravit 
samotnou Zadávací dokumentaci k VZ na GISy a co nejdříve odeslat na kontrolu VZ na ŘO OPZ. 

 Komunikace s PM ohledně přistoupení Troskotovic do DSO a možnosti zapojení do projektu. 
 
Následně Mgr. Anna Kalandrová seznámila přítomné s tím, co je audit obcí v oblasti komunikace 
s veřejností, co obsahuje, jak s ním bude následně pracováno. Rovněž se DSO domluvilo, že během jara 
2022 navštíví všechny obce, kde se bude jednat konkrétně o jejich auditech a jejich závěrech.  
 
Návrh usnesení:: 
Shromáždění starostů DSO Čistá Jihlava bere na vědomí informace k projektu Komunikace obcí 

s veřejností v DSO Čistá Jihlava.   

Hlasování : 
Pro -    8 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 6/3-2021 bylo schváleno.  



Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava 
 CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016863 

Sdružení obcí Čistá Jihlava 
Brněnská 2, 691 23 Pohořelice 

IČO: 702 61 326 
 

 
Bod č. 8:  PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI MĚSTYSE TROSKOTOVICE O PŘIJETÍ DO DSO 
 
Dne 2. 12. 2021 byla svazku doručena žádost městyse Troskotovice o přijetí do DSO Sdružení obcí ČISTÁ 
JIHLAVA. Přílohou žádosti je výpis usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva městyse Troskotovice ze 
dne 29. 11. 2021, které schvaluje vstup městyse Troskotovice do DSO Čistá Jihlava. Členství vzniká 
dnem, kdy shromáždění starostů rozhodne o přijetí obce do svazku. V důsledku přijetí nového člena 
svazku bude zpracováno nové úplné znění stanov, které se rozešlou členským obcím k projednání na 
svých jednáních zastupitelstvech.  
 
Návrh usnesení:: 
Shromáždění starostů DSO Čistá Jihlava schvaluje přistoupení městyse Troskotovice do DSO 

Sdružení obcí Čistá Jihlava.   

Hlasování : 
Pro -    8 Proti -    0  Zdržel se -   0 
Usnesení č. 7/3-2021 bylo schváleno 

 
 
Bod č. 9: RŮZNÉ, DISKUSE A ZÁVĚR 
  
Místopředseda požádal přítomné členy DSO, kteří nepředložili potvrzené kopie návrhu rozpočtu DSO 
na rok 2022 s vyznačením data vyvěšení, aby tak učinili co nejdříve. Přítomní starostové (dle prezenční 
listiny) předali potvrzené. 
- p. Valášková informovala, že v průběhu měsíce října bylo provedeno elektronickou formou dílčí 
přezkoumání hospodaření DSO s výsledkem bez závad. 
 
 
Místopředseda DSO ukončil jednání a poděkoval přítomným za účast. Termín příštího zasedání DSO 
bude stanoven později. 
 

 
Zapsala: Valášková Renata  dne ……………………..  …………………………………………………. 
  
 
Předseda: 
 
Vladimír Becha   dne……………..………  …………………………………………………. 
 
 
            
  
Ověřovatelé: 
 
 
Marek Sovka   dne………………..   …………………………………………………..
  
 
 
Jan Gebauer   dne………………..   …………………………………….…………….. 
 


