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ZÁPIS 
ze zasedání sněmu Dobrovolného svazku obcí Centrum Železných hor, 

konaného dne 9.12.2021 v hostinci na „Filousku“ v Horním Bradle 
 od 10.00 hodin 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 8 starostů  
Omluveni: Jiří Bakeš – obec Ctětín, Miroslav Blažek – Hodonín, Miroslav Komberec 
– České Lhotice, Michal Vodrážka - Křižanovice 
 
Předseda zahájil sněm. Oznámil, že dle prezenční listiny je Sněm usnášeníschopný. 
Předseda navrhl ověřovatele zápisu: pana Kose Petra  a Michálka Milana, dále 
zapisovatele pana Radislava Kumpana. Všichni přítomní s návrhy souhlasí. 
Konstatoval, že se o každém bodu bude hlasovat jednotlivě zvednutím ruky, všichni 
přítomní souhlasili. 
Předseda seznámil starosty s navrhovaným programem jednání sněmu. Dotázal se, 
zda někdo z přítomných má návrh na doplnění programu. Nikdo z přítomných 
doplnění nepožadoval, předseda přednesl jeden bod na doplnění a to Smlouvu o 
poskytnutí datových telekomunikačních služeb č. 25975/2022. 
 
Schválený program 

1) Zahájení. 
2) Hospodaření svazku.  
3) Granty na rok 2021. 
4) Granty na rok 2022 + Veřejnoprávní smlouva. 
5) Návrh rozpočtu na rok 2022 
6) Dotace od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova na rok 2022. 
7) Projednání odměny. 
8) Smlouva o poskytnutí datových telekomunikačních služeb č.25975/2022. 
9) Různé, diskuze. 
10)Závěr. 

 
Záznam hlasování o programu: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
K bodu 2 
Dále předseda seznámil přítomné s hospodařením svazku na základě výkazu pro 
hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků. Kontrola plnění 
rozpočtu, informace o vynaložených nákladech, stav finančních prostředků na 
začátku roku 1.1.2021 a na konci 10 měsíce roku 2021.  Za rok 2021 došlo 
k úsporám 155.139,-Kč. Přítomní měli možnost nahlédnout do výkazů.  Dále 
předseda informoval o aktuálním finančním zůstatku na běžném účtu k 31.10.2021. 
Dále předseda informoval o tom , že  proběhlo dílčí přezkoumání hospodaře DSO a 
nebyly zjištěny nedostatky a vady. Předseda vyzval přítomné, zda se někdo chce na 
něco zeptat ohledně hospodaření, nikdo nevznesl dotaz. Starostové berou 
hospodaření na vědomí.  
Sněm bere na vědomí hospodaření svazku. 
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K bodu 3 
Předseda informoval přítomné o využití a plnění Grantů za rok 2021 a opět opakoval 
dohodu, která byla domluvená v roce 2020, že finanční prostředky, které nebyly 
vyčerpány v roce 2021 budou rozpuštěny v roce 2022. Jedná se o to , že obce o 
finanční příspěvek nepřijdou . Finanční příspěvek na rok 2022 bude o tuto částku 
navýšen a bude záležet na každém starostovi, jak finanční příspěvek rozdělí. Dále se 
v tomto bodě probírala žádost pana Rýdla o proplacení 50% žádaného grantu , který 
měl pořádat koncert Martina Babjaka v Nasavrkách, jednalo se o proplacení nákladu 
např. plakáty, testy ,skládačky a benzín. Přítomní se jednomyslně shodli, že Grant a 
ani část Grantu nemůže být proplacen, protože akce nedodržela podmínku žádosti o 
Gran a to bod. č. 8 Termín pořádání akce je 1.1.2022 – 31.12.2022 . O finanční 
příspěvek město Nasavrky nepřijde, částka bude přesunuta na tok 2022. 
 
Sněm bere informace na vědomí. 
 
K bodu 4 
Následujícím bodem bylo projednání podmínek Grantů na rok 2022 a Veřejnoprávní 
smlouvy na 2022. U některých obcí dochází k navýšení částky z důvodu nevyužití 
finančních prostředků v roce 2021. Podmínky Grantů a Veřejnoprávní smlouva je 
součástí zápisu příloha č.1 a č.2. 
Předseda dal hlasovat o podmínkách a Veřejnoprávní smlouvě 
Záznam o hlasování 
Usnesení č.4/2021 
Pro:              8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
K bodu 5 
Následujícím bodem bylo projednání Návrhu rozpočtu na rok 2022 viz. příloha č.3. 
Sněm DSO CŽH schvaluje schodkový rozpočet DSO CŽH na rok 2022 příjmy 
542.710,-Kč výdaje 542.710,-Kč, výdaje budou hrazeny z finanční úspory minulých 
let. 
Předseda dal hlasovat o Návrhu rozpočtu na rok 2022. 
Usnesení č.5/2021 
Pro:              8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
K bodu 6 
Dalším bodem jednání bylo využití dotační možnosti Pardubického kraje programu 
obnovy venkova na rok 2022. Podmínky na poskytování dotace se změnili a měly by 
být podpořeny projekty, které se budou týkat výslovně meziobecní spolupráci. Pan 
Chvojka a pan Michálek navrhli, že bychom mohli požádat o pořízení párty stanů. 
Předseda dal o tomto návrhu hlasovat. Přítomní jednomyslně schválili podání žádosti 
o dotaci z POV Pardubického kraje na pořízení  Párty stanů.  
Záznam o hlasování 
Usnesení č.6/202 
Pro:              9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
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K bodu 7 
Dalším bodem bylo projednání odměny předsedovi za rok 2021 za údržbu majetku 
např. skákací hrady, čtyřkolka, přívěsné vozíky, administrativa Grantů 2021 a 
půjčování skákacích hradů nově i za správu webových stránek a další administrativní 
práci, která nastala z důvodu ukončení spolupráce s paní Korejtkovou, např. psaní 
zápisu, podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj z POV na rok 2022. Pan starosta 
Michálek navrhl stejnou částku jako v minulém roce a to částku 35.000,-Kč. Nikdo 
s přítomných nic proti tomuto návrhu nenamítal. Předseda dal o návrhu hlasovat. 
Záznam o hlasování. 
Usnesení č.7/2020. 
Pro:                 7  
Proti:                0  
Zdržel se: 1 (p.Kumpan)       
 
      
 
 
K bodu 8 
Dále se projednávala Smlouva o poskytování datových telekomunikačních služeb č. 
25975/2022 s firmou Omega plus Chrudim s.r.o, Palackého Třída 314, 537 01, 
Chrudim, IČ:27525139. Jedná se o smlouvy na poskytování internetu k webovým 
kamerám v Kovářově a v Českých Lhoticích. Celkové náklady na provozování těchto 
dvou kamer by ročně činili 4210,-Kč . K tomuto bodu si vzal slovo pan Milan 
Nepovím, že se mu částka zdá vysoká a že by se celá situace dala vyřešit 
jednorázovou investicí  cca. 8.000,- Kč . Dále předseda volal správcovi kamer panu 
Myškovi , kde zkonzultovat postup , co navrhl pan Nepovím, a celá situace se 
skutečně nechá vyřešit bez měsíčních poplatků.  Z tohoto důvodu přítomní 
nesouhlasí  s uzavřením Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb 
č.25975/2022. 
Předseda dal hlasovat pro neuzavření smlouvy a situaci vyřešit dle návrhu pana 
Nepovíma a pana Myšky. 
Usnesení č.8/2021 
Pro:              8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
K bodu 9 
V bodě různém a diskuzi si vzal slovo pan Jan Zikmunda a vznesl dotaz, zda by 
mikroregion nemohl zafinancovat nákup oblečení pro pana Zikmundu, když projíždí 
běžecké stopy. Nikdo z přítomných nebyl proti nákupu vybavení pro pana Zikmundu. 
Bylo domluveno, že pan Zikmunda si vytipuje, co by potřeboval a zjistí ceny. 
Celkovou cenu bude konzultovat s předsedou. Po schválení pana předsedy 
proběhne objednání vybavení.  
Přítomní s tímto postupem souhlasí. 
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Záznam o hlasování 
Usnesení č.9/2021 
Pro:              8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
.  
Poznatky starostů v jednotlivých obcí. 
 
K bodu 10 
Starosta všem poděkoval za pozornost, přítomnost, aktivní účast a sněm ukončil 
v 11:30 hodin. 
 
Zapisovatel: Radislav Kumpan 
   
Ověřovatelé zápisu: Milan Michálek     ................................................  
  
           
                                         Kos Petr     …………………………….. 
 
 
Předseda: Radislav Kumpan    ............................................  
  
 
 
Přílohy zápisu:  

 
Č.1 – Grant na podporu pořádání akcí na území mikroregionu Centrum 
Železných hor pro rok 2022. 
Č.2 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního grantu z rozpočtu 
svazku obcí Centrum Železných hor na rok 2022. 
Č.3 – Návrh rozpočtu na rok 2021 
Č.4 – prezenční listina 


