Zápis č. 13 z jednání shromáždění starostů Dobrovolného svazku obcí POCIDLINSKO
ze dne 6. 11. 2019 v Novém Bydžově
Přítomní: 27 zástupců obcí (viz presenční listina)
Program:










Zahájení, volba ověřovatele zápisu
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočet DSO na rok 2020, výhled rozpočtu 2021 – 2023, členské příspěvky na trok 2020
Rozšíření DSO POCIDLNSKO o další členské obce, spolupráce na rozvoji cyklodopravy
Projekt Efektivní POCIDLINSKO
Informace manažera DSO (aktuality k GDPR, projekt kompostérů, zadávání zakázek, apod.)
Informace z MÚ Nový Bydžov
Informace ze Společné CIDLINY, z.s.
Diskuze, závěr

Zápis:
1. Ing. Dušan Šustr, předseda svazku přivítal přítomné a představil program jednání. Návrh na
ověřovatele zápisu – Ing. Štěpánka Holmanová, starostka Obce Vinary. Dále informoval o změně
programu:
- členství v Destinačním managementu KHK
- smlouvy o dílo na dodávku kompostérů a štěpkovačů
- darovací smlouva Společné CIDLINĚ
USNESENÍ: shromáždění starostů schvaluje všemi hlasy program jednání a jako ověřovatele
zápisu Ing. Štěpánku Holmanovou
2. Rozpočtové opatření č. 2
Příjmy - NIV transfery od obcí, projekt Společné prázdniny a projekt Centra služeb (-167.120,- Kč).
Výdaje – dar Společné CIDLINĚ, z.s. ve výši 150.000,- Kč (schváleno na jednání č. 12), projekt
Společné prázdniny a Centrum služeb (-37.020,- Kč)
USNESENÍ: shromáždění starostů schvaluje všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 2.
3. Členské příspěvky na rok 2020
Základní příspěvky dle stanov, mimořádné 14,- Kč/obyvatele a 5.000,- Kč/8.000,-Kč za školu na
výkon pověřence, spolupráce na rozvoji cyklodopravy – propočet dle tabulky podle obyvatel a
úseku – viz příloha.
Finanční dar Společné CIDLINĚ ve výši 200.000,- Kč jako podpora rozvoje regionu.
Očekávané plnění rozpočtu roku 2019, rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na
období 2021 – 2023. Návrh rozpočtu s příjmy ve výši 2 572 850,- Kč a výdaji ve výši 2 541 900,- Kč
byl zveřejněn ve všech členských obcích. Na základě diskuze byl rozpočet upraven.
USNESENÍ: shromáždění starostů schvaluje všemi hlasy finanční dar Společné CIDLINĚ ve výši
200.000,- Kč s termínem plnění 01/2020, mimořádné členské příspěvky na rok 2020 a schodkový
rozpočet na rok 2020 ve výši příjmů 2 572 850,- Kč a výdajů 2 541 9000,- Kč a jako závazné
ukazatele stanovuje paragrafy schváleného rozpočtu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován
zapojením vlastních finančních prostředků z minulých let. Dále schvaluje rozpočtový výhled na
období 2021 – 2023.
4. Projekt cyklotrasy Kladruby n. L. – Ohnišťany. Nabídka Ing. Tomáše Jeřábka na zajištění
projektového managementu (cena 15.400,- Kč/měsíčně). Varianty řešení financování
managementu z DSO – přistoupení obcí Klamoš a Kladruby do DSO nebo na základě partnerské
smlouvy. Na základě diskuze bylo hlasováno o partnerské smlouvě.

USNESENÍ: Shromáždění starostů jednomyslně schvaluje uzavření partnerské smlouvy o
spolupráci DSO POCIDLINSKO s obcí Klamoš a Kladruby n. L. a schvaluje příkazní smlouvy na
zajištění managementu s Ing. Tomášem Jeřábkem.
5. Efektivní DSO – projekt prošel administrativní kontrolou a věcným hodnocením s výhradou (krácení
finančních prostředků na aktualizaci www obcí). Výběrová komise projekt k financování
doporučí/nedoporučí na základě alokace dané výzvy, a to v lednu 2020.
USNESENÍ: shromáždění starostů jednomyslně schvaluje v případě podpoření projektu z OPZ jeho
realizaci.
6. Informace manažera a předsedy DSO
– o projektu „kompostérů“ - je ukončeno výběrové řízení:
Štěpkovače (ZMR) = 765.250,-Kč vč. DPH – vítěz ZV Agro Roudnice n/L
Kompostéry (VŘ dle zákona) = 9.343.620,-Kč vč. DPH – vítěz MEVA-TRADE
=> pořízení celkem 10.199.840,-Kč vč. DPH, dotace 10.103.000,-Kč.
K navýšení cen došlo u štěpkovačů, rozdíl činí 96.870,-Kč vč. DPH – pokryjí vybrané
obce (dle nabízených cen)
USNESENÍ: shromáždění starostů jednomyslně schvaluje podpis smluv s vítěznými firmami
–

o možném členství v Destinačním managementu Královéhradeckého kraje, Hlavním cílem
nové organizace je zvýšení konkurenceschopnosti královéhradeckého kraje v oblasti
cestovního ruchu. (Hlasování: 14 hlasů pro, 13 hlasů se zdrželo)
USNESENÍ: shromáždění starostů schvaluje členství v Destinačním managementu KHK
–
–
–
–
–

o ukončení projektu Společné prázdniny v DSO I.
o právním aktu na projekt Společné prázdniny v DSO II.
o prodloužení projektu Centra služeb se SMO ČR
o systému odpovědného zadávaní veřejných zakázek
o aktivitách Centra služeb (výkon pověřence GDPR, podklady k plánu sportu, kulaté stoly,
dotační management apod.)
– výstupy z kulatých stolů – podněty k přípravě koncepcí/studií. O těchto podnětech bylo
hlasováno, podněty s více hlasy budou dále rozpracovány podle kapacity kanceláře:
svazková knihovna (4 hlasy pro, 23 hlasů se zdrželo)
pojízdná prodejna (6 hlasů pro, 21 hlasů se zdrželo)
společný nákup zemědělské techniky (3 hlasy pro, 24 hlasů se zdrželo)
svazková policie (13 hlasů pro, 14 hlasů se zdrželo)
útulek pro psi (15 hlasů pro, 12 hlasů se zdrželo)
USNESENÍ: shromáždění starostů bere informace na vědomí
7. Informace z MěÚ Nový Bydžov
- technologické centrum, spisová služba, přístupnost webových stránek – dopad zákona
č. 99/2019 Sb. – Bc. Filip Schovánek
- aktuality ve státní správě – Ing. Marcela Česáková
- vyhodnocení projektu AMIIGA (Nový Bydžov), využití výstupů projektu pro získání dotace na
likvidaci ekologické zátěže po bývalém Kovoplastu v Novém Bydžově – Ing. M. Česáková
USNESENÍ: shromáždění starostů bere informace na vědomí
8. Diskuze – bez příspěvku.

Zapsala dne 6. 11. 2019, Ing. Jana Bitnerová
Ověření: Ing. Štěpánka Holmanová, Ing. Dušan Šustr

