
3. Shromáždění starostů/2022  

 

24.11.2022, Polesí 

Program: 

1. Prezence účastníků, usnášeníschopnost, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů 

zápisu  

2. Volba nového předsedy DSO Nová Lípa – návrh – Mgr. Jaromír Pařík, místostarosta Města 

Kamenice nad Lipou 

3. Volba nových místopředsedů DSO Nová Lípa – návrh - Mgr. Karel Štefl, starosta Města Počátky 

(a stávající místopředseda, Zdeněk Rajdlík, MBA, starosta Městyse Nová Cerekev a Mgr. Jan 

Brožek, starosta Města Černovice) 

4. Návrh mimořádných členských příspěvků (červen – listopad 2022) 

5. Členské příspěvky na rok 2022 

6. Návrh rozpočtu na rok 2023 

7. Informace o dotačních titulech – MMR – PRV, Technická infrastruktura, Brownfieldy, OP ŽP, 

SFŽP, Plán obnovy atd. 

8. Informace o nabídce členství obci Těmice 

9. Různé, diskuze, konzultace atp. 

10. Závěr asi ve 20h 

 

1. Usnášeníschopnost, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů 

Pan Pařík přivítal přítomné a poděkoval starostovi obce Polesí, panu Vachkovi, za uspořádání 

shromáždění v jejich obci. Následně pověřil paní Kolářovou o vedení shromáždění. Účast 19 

přítomných, pan Rajdlík doručil  1 plnou moc (Střítež). Počet hlasujících 19+1. Po úvodních informacích 

o počtu přítomných a představení programu požádala Alžběta Kolářová přítomné o schválení 

programu. 

Usnesení 11/2022 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje program jednání. 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel se 0 

  



 

Následně navrhla, aby zapisovatelkou byla Vlaďka Hojgrová, a zápis pak ověřil pan Pařík a pan Rajdlík.  

 

Usnesení 12/2022 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje zapisovatelku Vladimíru Hojgrovou a schvaluje 

ověřovatele (p. Pařík, p. Rajdlík). 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel se 0 

 

2. Volba nového předsedy DSO Nová Lípa 

A. Kolářová informovala, že stávající předsedkyně již není starostkou obce Častrov, resp. nekandidovala 

ve volbách do obecních zastupitelstev, a proto je třeba zvolit nového předsedu. Navrhla, aby novým 

předsedou byl Mgr. Jaromír Pařík, místostarosta Města Kamenice nad Lipou. Podle platných stanov 

zastupuje na shromáždění obec starosta či místostarosta, předseda je volen ze zástupců obce. Pan 

Pařík s tímto návrhem souhlasí. 

 

Usnesení 13/2022 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje předsedu pana Mgr. Jaromíra Paříka. 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel se 0 

 

3. Volba nových místopředsedů DSO Nová Lípa 

Dále A. Kolářová informovala, že z důvodu přesunu pana Paříka z místopředsednického postu na 

předsedu je třeba dovolit nového místopředsedu a potvrdit původní. Proto navrhla, aby přítomní 

potvrdili na pozici stávajícího místopředsedu pana Jana Brožka, stávajícího místopředsedu pana Zdeňka 

Rajdlíka a nového místopředsedu pana Karla Štefla. V souvislosti s tím přivítala nové starosty a 

představila je – pan Radek Vopravil / nový starosta města Žirovnice, pan Miroslav Červenka / nový 

starosta obce Častrov, paní Pavla Kolářová / nová místostarostka obce Hojovice. Dále informovala o 

výměně v obci Leskovice – nový starosta pan Fr  antišek Brada, nový místostarosta pan Milan 

Bílek. V Nové Cerekvi došlo také ke změně, a to na pozici místostarosty, kde se jím stal pan Rostislav 

Sůva. 

 

Usnesení 14/2022 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje místopředsedu Zdeňka Rajdlíka, MBA. 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení 15/2022 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje místopředsedu Mgr. Jana Brožka 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení 16/2022 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje nového místopředsedu Mgr. Karla Štefla. 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel se 0 

 



A. Kolářová poděkovala za volbu a popřála novým funkcionářům, aby je činnost v DSO těšila. 

Poděkovala také všem přítomným za dosavadní spolupráci, za dobré vztahy a celkově dobrou 

atmosféru v DSO. 

Příchod starosty Města Černovice, pana Brožka. Počet hlasujících je od této chvíle 21. 

 

4. Návrh mimořádných členských příspěvků červen–listopad 2022 

Následně informovala o úkonech, které byly pro členské obce vykonány za uplynulé 4 měsíce. Na 

některých příkladech poukázala, co všechno je možné v součinnosti s DSO realizovat. Informovala o 

projektu „demolice“ v Polesí, o „revitalizaci OÚ“ ve Veselé, o výstavbě nového vodního zdroje 

v Černovicích. Poté prošla tabulku členských příspěvků a požádala přítomné, aby pokládali dotazy. 

Protože žádné dotazy nebyly, přistoupila ke schválení členských příspěvků. 

 

Usnesení 17/2022 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje mimořádné příspěvky ve výši 615.341,-Kč. 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdržel se 0 

 

5. Členské příspěvky na rok 2022 

A. Kolářová představila návrh zvýšení členských příspěvků na rok 2022 v souladu s jednáním 

z posledního jednání Shromáždění starostů, tj. pásmové příspěvky – intervaly dle počtu obyvatel, a to 

0-200 obyvatel, 201-400 obyvatel, 401-1000 obyvatel, 1001-2000 obyvatel, 2001-4000 obyvatel. 

Celková výše příspěvků pak činí 362.000,- Kč. 

 

Usnesení 18/2022 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje členské příspěvky na rok 2022 ve výši 362.000,-Kč.  

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdržel se 0 

 

6. Návrh rozpočtu na rok 2023 

Po hlasování o příspěvcích představila A. Kolářová přítomným návrh rozpočtu na rok 2023. Informovala 

o jednotlivých kapitolách rozpočtu a dále sdělila, že DSO opět hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. 

Uvedla, že rozpočet je zveřejněný na webu DSO, včetně výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Poté 

vyzvala přítomné k otázkám a diskuzi. Protože nebyly žádné dotazy, přistoupila k hlasování. 

 

Usnesení 19/2022 

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje Rozpočet na rok 2023.  

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdržel se 0 

 

Pokračovala informací o vystavení mimořádných příspěvků za výkon pověřence GDPR za rok 2022. 

Platba mimořádných příspěvků vyplývá ze smlouvy, není tedy třeba ji schválit Shromážděním. Suma za 

příspěvky je již součástí příjmové části rozpočtu. Předpisy na MP budou jednotlivým obcím vystaveny 

v průběhu prosince. Protože došlo u některých obcí po volbách ke změnám, požádala A. Kolářová o 

sdělení změn – nový starosta, nové klíče, přestěhovaná kancelář, úřad, jiný pracovník, nový počítač, 



zabezpečení úřadu, IT, kamery a záznam. Obcím budou zaslány již dříve vyplněné tabulky, a buď 

samostatně, nebo případně s konzultací, tabulky revidují a aktualizují. 

 

7. Informace o dotačních titulech  

Poté si převzala slovo V. Hojgrová a informovala o dotačních titulech, které jsou vhodné pro obce. 

Uvedla, že dotační tituly se opakují, ale že se objevuje nový trend ve financování, a to kombinace 

dotace + zvýhodněný úvěr + vlastní podíl obce. Nato si vzala slovo A. Kolářová a informovala, že tento 

mechanismus bude použit v rámci dotačního programu MMRV DT komunikace. Pan Peroutka 

informoval, že tento mechanismus je již použit u Brownfieldů a obec s tímto nemá problém, neboť ji 

umožňuji vystavět novou obecní budovu pro všechny zájmové skupiny v obci, včetně zázemí pro ně, 

což pro dobrý komunitní život je pro obec důležité. V. Hojgrová zdůraznila, že za hlavní zdroj dotací pro 

nové období považuje nástroje životního prostředí – SFŽP, OPŽP, NŽP – neboť řeší celou řadu otázek 

právě aktuálních pro obce. Protože je bezpředmětné opakovat dokola již známé tituly, vyzvala 

jednotlivé starosty, aby v rámci neformální části Shromáždění využili konzultace svých projektových 

záměrů, čímž svůj vstup ukončila. 

 

8. Informace o nabídce členství obci Těmice 

A. Kolářová ještě doplnila informaci o nabídce členství obci Těmice, která v tuto chvíli zůstává otevřená, 

neboť zástupce této obce se nedostavil.  

 

9. Různé, diskuze, konzultace 

Poté A. Kolářová předala slovo panu Peroutkovi, který informoval obce o finančním nástroji ING, který 

využívá obce Veselá a na příkladu své obce představil jakým způsobem funguje zhodnocení finančních 

prostředků obce. Rozproudila se diskuze a starostové začali konzultovat své projektové záměry. Proto 

A. Kolářová ukončila oficiální část, a to v 17.30 a pozvala starosty k večeři a diskuzi v rámci neformální 

části setkání. 

 

Zapsala Vlaďka Hojgrová 

 

V Polesí dne 24.11.2022        

 

Ověřili:  

 

 

Mgr. Jan Brožek        Mgr. Jaromír Pařík 

 

Zdeněk Rajdlík, MBA        
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