
Zápis z jednání Valné hromady DSO Blanicko-Otavského regionu   
konané dne 15.9.2016 od 14hod ve Vodňanech 

 
Paní předsedkyně přivítala přítomné starosty obcí a konstatovala, že valná hromada je usnášení schopná, 
přítomno 12 zástupců členských obcí z 20 – viz. prezenční listina. 
 
Dále jmenovala: 

Zapisovatel: Jaroslav Němejc 
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Fenc, Pavla Poláčková 

Program: 
1. Kontrola usnesení z minulé VH 
2. Zpráva o činnosti rady 
3. Návrh změny Stanov svazku obcí 
4. Informace o činnosti CSS ve Vodňanech – 1. Setkání starostů 
5. Akční plán svazku na období 2017 - 2018 
6. POV Jčk 2016 – kompletní rozvoj života v regionu 
7. MMR  - Podporujeme rozvoj regionu 
8. OPŽP – Kompostéry – prevence vzniku biologicky rozložitelných odpadů 
9. OPŽP – Revitalizace zeleně v intravilánech obcí DSO 
10. Různé  
11. Závěr 

Usnesení 20/15092016: 

VH svazku obcí schvaluje návrh programu zasedání. 

Hlasování:   Pro  11                      Proti  0 

Informace: MAS Vodňanská ryba – strategie  

Ad1) Předsedkyně zkontrolovala usnesení z minulé valné hromady a zkonstatovala, že všechny body byly 

naplněny. 

Usnesení 21/15092016: 

VH svazku obcí bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z VH konané dne 16.6.2016. 

Hlasování:   Pro  11                   Proti  0 

Ad2)  Předsedkyně a manažer CSS informovali přítomné o činnosti rady svazku obcí v uplynulém období 
Usnesení 22/15092016: 
VH svazku obcí bere na vědomí zprávu o činnosti rady svazku v uplynulém období. 
Hlasování:   Pro 11                     Proti  0 

Ad3)  Návrh změny Stanov svazku obcí 
Zástupce Města Protivín navrhl po zasedání valné hromady svazku obcí konané 17.5.2016 následující – 
„Navrhuji, aby dotační titul byl rozdělen stejně pro všechny, tudíž každá obec či město dostane 1/20 získané 
dotace a na druhé straně každá obec i město se bude podílet na nákladech svazku zase 1/20. Pokud 
v budoucnu budou projekty, které budou zahrnovat více obcí dohromady, není žádným problémem se 
dotačního titulu vzdát ve prospěch vybraného projektu. V tomto případě se domnívám, že všichni mohou 
čerpat stejnou měrou, využívat všeho co svazek nabízí za stejných podmínek.“ 
Vedení svazku obcí předalo tento návrh všem členským obcím k projednání příslušným orgánům a následně 
připravilo návrh na změnu Stanov svazku obcí týkající se členských příspěvků obcí. Do data konání valné 
hromady se k návrhu vyjádřilo 9 obcí. 



Předsedkyně svazku obcí navrhla hlasovat o návrhu na změnu Stanov týkající se výše členských příspěvků 
podle návrhu Města Protivín   
Usnesení 23/15092016: 
VH schvaluje předložený návrh změny v systému stanovení výše členských příspěvků. 
Hlasování:   Pro  1                    Proti  11 

VH neschvaluje předložený návrh změny Stanov svazku obcí. 
Hlasování:   Pro 11                   Proti 1     

VH bere na vědomí informaci zástupce o ukončení členství ve svazku Města Protivín k 31.12.2016. 

Hlasování:   Pro 11                 Proti  0               Zdržel se 1          

     

Ad5)    Informace o činnosti CSS ve Vodňanech – 1. Setkání starostů 

Průzkum zájmu o činnost CSS během července a srpna, příklady činností, žádosti o dotace 
Program setkání 

1) Představení projektu CSS – předmět projektu, cíle, indikátory   

2) Vlastní vize fungování CSS 

3) Zpráva o činnosti CSS 

Dotazník k setkání starostů, účast 12 , informace SMOČR - Robert Zeman 
Usnesení 25/15092016: 
VH svazku obcí bere na vědomí informace o projektu Centra společných služeb. 
Hlasování:   Pro  12                     Proti  0 

Ad6) Návrh akčního plánu svazku na období 2017 - 2018 
Členové CSS seznámili přítomné s návrhem akčního plánu – diskuze. 

Usnesení 26/15092016: 
VH svazku obcí bere na vědomí akční plán na období 2017 - 2018 
Hlasování:   Pro  11                     Proti  0                    Zdržel se 1                 

 
Ad7) POV Jčk – Kompletní rozvoj života v regionu  
Agrozet – předání v příštím týdnu, AZ TRADE spol. s.r.o. – podpis KS 
Usnesení 27/15092016: 
VH svazku obcí bere na vědomí informace o POV Jčk 2016. 
Hlasování:   Pro  12                      Proti  0                          

Ad8) MMR – Podporujeme rozvoj regionu  

Zaměstnanci CSS seznámili přítomné s aktuální situací v realizaci projektu. Znovu zopakovali termíny 
seminářů, které proběhnou do konce letošního roku Příprava semináře 15.10.2016 – odpadové 
hospodářství. Dotazník k tématům na seminář k NOZ.  Kalendář úspěšných projektů – obce foto. 
Usnesení  28/15092016: 
VH svazku obcí bere na vědomí o průběhu projektu Podporujeme rozvoj regionu. 
Hlasování:   Pro  12                     Proti  0                 
 
Ad9) OPŽP – Kompostéry – prevence vzniku biologicky rozložitelných odpadů 

Manažer CSS informoval o aktuálním stavu přípravy žádosti – dotaz SFŽP – překryv území svazků 

prostřednictvím obcí potenciálně zapojených do projektu – není problém pro podání žádosti. V současné 

době jsou zapojeny Bavorov, Tálín, Bílsko, Číčenice, Skály, Krajníčko,  dotace 85%, termín podání žádosti do 

30.11.2016. 



Usnesení 29/15092016 

VH svazku obcí schvaluje podání žádosti do 40. výzvy OPŽP 

Hlasování:   Pro  12                     Proti  0                 

 

Ad. 10) OPŽP – Revitalizace zeleně v intravilánech obcí DSO 
Manažer CSS informoval o aktuálním stavu přípravy žádosti – do 17.10.2016, obce pouze nad 500 obyvatel, 

dotace max. 60%, komunikace se SFŽP a AOPK ČR, v diskuzi se na základě vyjádření některých přítomných 

zástupců obcí dohodlo, že na přípravě projektu se bude pokračovat i s tím, že příp. nebude možné do této 

výzvy žádost o dotaci podat. Obce potřebuji í připravit PD na revitalizaci, povinné přílohy. Např. vyjádření 

AOPK ČR, Jihočeský kraj, nájemní smlouvy na pozemky, jichž se realizace akce bude dotýkat. 

Usnesení 30/15092016 

VH svazku obcí informace do 33. výzvy OPŽP a ukládá projektovému týmu zpracování podkladů k žádosti. 

Hlasování:   Pro  11                     Proti  0                Zdržel se  1 

 
Ad11) Různé   
Informace k výletu na Slovensko – J. Študentová. 
 
Ad12) Závěr 
Předsedkyně svazku obcí ukončila zasedání VH v 16h. 

Zapsal: Jaroslav Němejc 

 

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Fenc 

                                    Pavla Poláčková 

 

Jana Študentová  

Předsedkyně DSO 

 


