Shromáždění starostů – výjezdní
Zápis z 2. zasedání v roce 2019

Zápis z 2. Shromáždění starostů
dobrovolného svazku obcí Nová Lípa v roce 2019
18.9.2019, Tišnov
Oficiální část setkání starostů zahájila Ing. Jana Houšková v 17:45, přivítala všechny přítomné a
poděkovala za hojnou účast na výjezdním zasedání. Poté předala slovo ředitelce svazku, Ing. Alžbětě
Kolářové a pověřila ji vedením shromáždění.
A. Kolářová přivítala přítomné a představila nezměněný program.
Program:
1. Zahájení formální části Shromáždění starostů – Prezence, úvod
2. Usnášeníschopnost, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů
3. Informace o průběhu projektu CSS – prodloužení – dotazníkové šetření (brownfieldy,
seznamy podnikatelů, podpora lokální ekonomiky)
4. Informace o podaných žádostech a podpořených projektech
5. Schvalování mimořádných členských příspěvků DSO Nová Lípa
6. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření 2019
7. Projednání žádosti MAS Via rustica o překlenovací bezúročnou půjčku
8. „Strategie“ - Harmonogram projednávání strategií – návrhová část + AP – projekt Strategické
řízení a plánování obcí DSO Nová Lípa, CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007431
9. Informace o nových dotačních titulech, požadavky, nároky na přípravu projektových záměrů
a žádostí o dotaci (parcely, veřejné budovy, místní komunikace, památky, válečné hroby atd.)
10. Společná večeře
11. Diskuze
1,2 - Prezence účastníků, Usnášeníschopnost, Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
A. Kolářová konstatovala, že je přítomno 14 starostů či místostarostů členských obcí dle prezenční
listiny, přílohy č. 1, a dvě plné moci J. Houškové k zastupování a hlasování za nepřítomné starosty
(Veselá, Kamenice nad Lipou) a shromáždění starostů je tedy usnášeníschopné. Přistoupilo se
k hlasování o programu jednání, schválení zapisovatelky a ověřovatelů.
Usnesení 8/2019
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje program jednání.
Hlasování: Pro 16, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 9/2019
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje zapisovatelku Michaelu Šustrovou a schvaluje
ověřovatele zápisu (Karel Štefl, Zdeněk Rajdlík).
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdržel se 1
3 – Informace o průběhu projektu CSS – prodloužení – dotazníkové šetření (brownfieldy, seznamy
podnikatelů, podpora lokální ekonomiky)
A. Kolářová informovala o povinných výstupech v rámci prodloužení projektu CSS a požádala
přítomné starosty o vyplnění připraveného dotazníku v zelených deskách. Dále představila
vypracované seznamy podnikatelů a vyzvala starosty k jejich úpravě dle místních znalostí, pokud to
bude v jejich silách (zejm. aktivních/neaktivních, a předmětu podnikání). Vysvětlila také pojem
brownfield a důvod jejich evidence a související dotační možnosti.
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4 - Informace o podaných žádostech
Ředitelka stručně představila projekty obcí, na které pracovníci DSO Nová Lípa spolupracovali. Uvedla
i další poskytované služby obcím (mj. administrace výběrových řízení pro a nově poskytované služby
v oblasti GDPR – Polesí, Bořetín). Dále vyčíslila mimořádné příspěvky za období červen až září 2019.
Přistoupilo se k hlasování.
5 - Schválení mimořádných členských příspěvků

Usnesení 10/2019
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje mimořádné příspěvky ve výši 318 149 Kč.
Hlasování pro 16 / proti 0 / zdržel 0
6 - Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření 2019
Ředitelka svazku podala informace o průběhu a výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO Nová
Lípa – nezapomenou požádat Kraj o přezkoumání (žádost do 30.6. každého roku, letos opomenuto a
žádáno až v červenci). Výsledek – výrok bez výhrad a nedostatků.
Usnesení 11/2019
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření za
rok 2019 s výrokem bez výhrad a nedostatků.
7 - Žádost o finanční výpomoc – bezúročnou půjčku Via rustica
A. Kolářová informovala přítomné starosty o doručené žádosti o půjčku od Lukáše Vlčka, předsedy
spolku Via rustica, a informovala o jejich fin. situaci. Představila jejich práci a uvedla, kolik peněz
může DSO Nová Lípa (v případě schválení) půjčit a na jakou dobu. Připomněla, že mnoho obcí MASce
již bezúročné půjčky poskytlo v úhrnu cca 3,5 mil. Kč, samozřejmě včetně města Pacov a
obsluhujícího SOM Stražiště (1 mil. Kč). Žádost je na jakoukoli možnou částku. Dodala, že některé
půjčky mají splatnost ke konci roku a MAS bude obce opět žádat o prodloužení. A.Kolářová navrhla
0.5 mil. Kč do 30.6.2020, kdy by již MASce měla být proplacena žádost o platbu ve výši cca 6 mil. Kč a
organizace bude schopna půjčky vrátit. V. Hojgrová také upozornila na změnu personální v osobě
manažera spolku a očekávané větší aktivity vůči členům DSO Nová Lípa (obsluha území). Přistoupilo
se k hlasování.
Usnesení 12/2019
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky pro MAS Via rustica ve
výši 500.000 Kč do 30.6.2020, a pověřuje Ing. Janu Houškovou podpisem smlouvy o návratné finanční
výpomoci.
Hlasování pro 11 / proti 3 / zdržel 2

Shromáždění starostů – výjezdní
Zápis z 2. zasedání v roce 2019
8 - „Strategie“ - Harmonogram projednávání strategií – další postup
Slova se ujala V. Hojgrová, která v krátkosti informovala starosty o dalším postupu zpracovávání
strategických dokumentů – návrhové části a akčních plánů – a jejich následném schvalování
zastupitelstvy obce. V souvislosti s tím informovala o plánovaném harmonogramu návštěv a požádala
přítomné starosty zapojené do projektu o vyplnění tabulky s informací o datech konání zastupitelstev
v listopadu až prosinci 2019, případně lednu 2020, kdy projekt končí a musí být již všechny SD
schváleny.

9 - Aktuální dotační tituly
Slova se opět ujala ředitelka svazku A. Kolářová a představila možné dotační tituly, ve kterých lze
žádat o dotaci a uvedla, jaké jsou k jednotlivým dotačním titulům požadavky. Pohovořila i o dalších
kritériích a podmínkách pro možnost žádat o konkrétní dotaci. Hovořilo se zejména o dotačních
titulech MMR (PRV – památky, veřejná prostranství, veřejné budovy, místní komunikace, nově lesní
cesty zničené těžbou kůrovce, MV (hasičárny, CAS), MO (válečné hroby), MZe (rybníky), ale také o
evropských dotacích z IROP i přes MAS Via rustica. Dále přítomný host uvedl, že je možné, že ze
zásobníků loňských žádostí (loňského převisu) do dotačních titulů PRV některé DT nebudou otevřeny
a budou loňské žádosti přesunuty do připravené alokace.
V 18: 30, Ing. Houšková poděkovala přítomným za účast a ukončila oficiální část shromáždění
starostů.

10 - Společná večeře
Následovala společná večeře, po které se pokračovalo v konzultacích, diskuzích a sdílení dobré praxe
mj. i z hosty z Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko (Miriam Jedličková, Radomír Pavlíček, David
Lacina), Petrem Konečným, starostou obce Nedvědice a Matúšem Markem, jednatelem a ředitelem
společnosti KTS Ekologie (odpadové hospodářství).

V Černovicích dne 18. 9. 2019
Zapsala Michaela Šustrová
Ing. Jana Houšková
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