Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ
ze dne 29.6.2020
Místo: obec Felbabka
Program
1) Prezence účastníků
2) Úvodní slovo, organizační pokyny (schválení programu, volba ověřovatelů a návrhová
komise)
3) Schválení účetní závěrky za rok 2019
4) Schválení Návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicko za rok 2019
5) Schválení 1. rozpočtového opatření Mikroregionu Hořovicko na rok 2020
6) Schválení Vnitřního předpisu MH o sociálním fondu a zásadách o jeho používání
7) Schválení přistoupení obce Osek a obce Vižina do Mikroregionu Hořovicko
8) Sběrný dvůr v Hořovicích (Jana Vacherlohnová)
9) Činnost Mikroregionu Hořovicko – Centra společných služeb
10) Různé, diskuse a závěr

Předseda pan Ondřej Vaculík zahájil jednání Mikroregionu Hořovicko a přivítal
všechny přítomné. Schůze byla zahájena v 16:00 hodin. Na začátku jednání bylo
zastoupeno 21 obcí Mikroregionu Hořovicko. Poté pan předseda všechny seznámil s
jednotlivými body programu. Ověřovatelé tohoto zápisu byli zvoleni: paní Alena
Frühaufová a pan Zdeněk Mottl. Návrhová komise ve složení: paní Diana Hrdličková a
paní Marcela Čabounová. Poté přivítal hosta, paní Janu Vacherlohnovou - vedoucí
Sběrného dvora v Hořovicích a paní Jaroslavu Šumerovou - účetní Mikroregionu.
Ověřovatelé tohoto zápisu byli zvoleni: paní Alena Frühaufová a pan Zdeněk Mottl.
Návrhová komise ve složení: paní Diana Hrdličková a paní Marcela Čabounová
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Předseda Mikroregionu pan Vaculík informoval přítomné o proběhlé kontrole
Krajského úřadu, zaměřenou na interní audit za celý rok 2019. Provedenou kontrolou nebylo
zjištěno žádných závad.
Schválení účetní závěrky za rok 2019.
Výsledky hlasování: pro 21, proti 0, nikdo se nezdržel hlasování
Schválení Návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicko za rok 2019, včetně zprávy o
výsledku hospodaření za rok 2019.
Výsledky hlasování: pro 21, proti 0, nikdo se nezdržel hlasování
O slovo se přihlásil starosta obce Lochovice pan Mgr. Křivánek. Jmenovaný uvedl, že
se mu zdá částka na personální výdaje pro pracovnice Mikroregionu neadekvátní vůči celkové
výši rozpočtu Mikroregionu. Zároveň však uvedl, že chápe, že je taková doba. Na vyjádření
starosty obce Lochovice zareagoval předseda pan Vaculík, který uvedl, že činnost pracovnic
Mikroregionu není prováděna komerčně, spíše se jedná o poskytnutí podpory obcím, aby je to
tolik nestálo. Jsou však rozdíly ve využívání služeb ze strany jednotlivých obcí.
Předseda pan Vaculík informoval o získání příspěvku z rozpočtu Středočeského kraje
pro dobrovolné svazky obcí.
Schválení 1. rozpočtového opatření Mikroregionu Hořovicko za rok 2020.
Výsledky hlasování: pro 21, proti 0, nikdo se nezdržel hlasování
Ing. Paťavová společně s předsedou panem Vaculíkem seznámili přítomné s vytvořením
vnitřního předpisu o sociálním fondu, týkajícího se poskytování stravenek pracovnicím
Mikroregionu.
Schválení Vnitřního předpisu MH o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání.
Výsledky hlasování: pro 21, proti 0, nikdo se nezdržel hlasování
Dalším bodem programu je schválení přistoupení obcí Osek a Vižina do Dobrovolného
svazku obcí Mikroregionu Hořovicko. Předseda svazku obdržel žádost obce Osek a Vižina o
přijetí do dobrovolného svazku Mikroregionu Hořovicko. Každá žádost byla doložena
usnesením zastupitelstva obce a vyslovení souhlasu s účastí obce ve svazku. Přijetím obcí Osek
a Vižina do Dobrovolného svazku obcí je potřeba také schválit dodatek č. 5 o změně přílohy
stanov. Předseda pan Vaculík podotkl, že rozrůstání Mikroregionu je potěšující, neboť tak
získává vyšší váhu. Zároveň sdělil, že by bylo smutné, kdyby obce přistupovaly k Mikroregionu
jen za účelem jistých požadavků a neúčastnily se dílčích setkání a doufá, že se tak nestane.
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Schválení přijetí obce Osek a Vižina za členy Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Hořovicko s platností od 29.6.2020.
Výsledky hlasování: pro 21, proti 0, nikdo se nezdržel hlasování
Schválení dodatku č. 5 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hořovicko
s platností od 29.6.2020.
Výsledky hlasování: pro 21, proti 0, nikdo se nezdržel hlasování

Dále navázal předseda Mikroregionu pan Vaculík debatu na téma Sběrný dvůr
Hořovice. K tomuto uvedl, že zhruba před šesti lety, byla podána žádost o dotaci na zřízení
sběrného dvora, kdy byla podmínka přijmout určité množství odpadu za rok, což by samotné
město Hořovice nebylo schopno vyprodukovat, proto byly osloveny i okolní obce, které by měly
zájem připojit se do programu vytvoření sběrného dvora. Projevilo zájem asi deset obcí a tyto
zároveň předložily potřebné podklady (množství odpadu). Obce, které podklady nedodaly,
nejsou v projektu Sběrného dvora zapojeny. Při fungování nového Sběrného dvora v
Hořovicích se ukázalo, že provoz je daleko složitější, než se očekávalo. Bylo zjištěno, že vše, co
má být v provozním řádu, není v jeho souladu, který schválil Středočeský kraj. Provoz sběrného
dvora se také zkomplikoval, protože nemohl být hned zkolaudován, ale musel nějaký čas
fungovat ve zkušebním provozu. V tomto období nebyl schválen žádný ceník, a tak se sběrný
dvůr snažil, vyjít všem obcím co nejvíce vstříc. V současnosti už je vytvořen nový ceník. Obce,
které nejsou do projektu zaangažovány, musí odvoz odpadu do sběrného dvora platit. O slovo
se přihlásil místostarosta obce Malá Víska pan Abrhám s dotazem, aby navázal na setkání
starostů, které proběhlo v prosinci loňského roku, kde bylo řečeno že všechny obce budou moci
odvážet odpad do sběrného dvora zdarma. Později se v novinách dočetl, že zdarma to mají jen
některé obce. Předseda pan Vaculík reagoval na tato slova vysvětlením, že zdarma to bylo jen
ve zkušební době. Finanční prostředky z dotace byly pouze na výstavbu sběrného dvora a
základní vybavení, nikoliv ne na provoz. Jedním z faktorů je také to, že v době, kdy se o dotaci
žádalo, bylo produkováno odpadu méně než v současné době. Provoz Sběrného dvora bude pro
město Hořovice představovat enormní zátěž. Starosta obce Hvozdec pan Mottl navrhl, aby bylo
dojednáno pro všechny obce Mikroregionu odevzdávat odpad zdarma. Možnost uhradit
nějakou poměrnou částku za obce přes Mikroregion. Starosta obce Lochovice pan Mgr.
Křivánek vysvětlil, že finanční náklady za odpad by byly tak vysoké, že by je Mikroregion
nemohl za obce uhradit. Musíme se ale vrátit k podmínkám dotace, které jsou již od počátku
nastavené a je nutné je dodržet. Starosta obce Neumětely pan Kuniak vysvětlil, jaké podmínky
byly v době podání žádosti o dotaci na sběrný dvůr. Například naplnění určité kapacity
uloženého odpadu. Pokud se obec k projektu nepřihlásila, tak bude mít odpad zpoplatněn.
Předseda pan Vaculík předal informaci o společnosti AVE Odpadové hospodářství s.r.o., se
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kterou město počítalo s uložením odpadu, ale tato společnost dala městu Hořovice výpověď, a
tímto se značně zvýší přísun odpadu do samotného sběrného dvora. Starostka obce Otmíče paní
Hrdličková, souhlasí s tím, že si klidně obec odpad zaplatí, ale jen zmiňuje, že jim byly
informace podány jinak. Předseda pan Ondřej Vaculík předal slovo vedoucí sběrného dvora,
paní Janě Vacherlohnové, aby pohovořila o fungování Sběrného dvora v Hořovicích. Starostka
obce Běštín paní Houdková, podala informaci o občanovi obce Běštín, který vezl odpad do
sběrného dvora, kde ho však nepřijali. Předseda na to reagoval, že z důvodu zkušebního
provozu se to mohlo stát. Vedoucí sběrného dvora všem vysvětlila, pokud budou odpad na
sběrný dvůr odvážet, mají si nejprve zatelefonovat a zeptat se, zda jsou nádoby na odpad
prázdné. Informovala o odpadu podnikatelů, který sběrný dvůr nepřijímá. Zároveň přítomné
informovala o ceníku odpadů a novém provozním řádu, který čeká na schválení KÚ
Středočeského kraje a na schválení hygienické stanice, a to z důvodu přijímání asbestu na
sběrný dvůr. Starostka obce Rpety paní Hasmanová navrhla, zda by obcím sběrný dvůr dal
nějaký návod, jak odpad třídit, v případě odvozu odpadu do sběrného dvora. Starostka obce
Otmíče paní Hrdličková navrhla, stanovený objem přijímaného odpadu všech 10 obcí, které se
připojily ke sběrnému dvoru, rozdělit mezi ostatní obce. Starosta obce Hvozdec pan Mottl
navrhl, aby pro obce byly vypracovány a předány aktuální informace o sběrném dvoře.
Předseda Mikroregionu Hořovicko zajistí vypracování organizačního řádu a podmínky pro
provoz sběrného dvora pro obce Mikroregionu Hořovicko.
Výsledky hlasování: pro 21, proti 0, nikdo se nezdržel hlasování
Předseda pan Vaculík oznámil zrušení letní akce Mikroregionu, která měla proběhnout
v červnu roku 2020, o čemž bylo rozhodnuto na pracovní skupině a zároveň navrhl nový termín
na novou akci 13.9.2020. Upozornil na probíhající soutěžní výstavu historických fotografii
Mikroregionu Hořovicko v budově Městského úřadu Hořovice, a na její prodloužení do
30.9.2020. Slova se ujala Ing. Paťavová a hovořila o prodloužení projektu Centra společných
služeb od 1.4.2020. Prodloužený projekt se zabývá sociálními službami a veřejnoprávními
smlouvami. Všem obcí byly rozeslány dotazníky, týkající se sociálních služeb v jejich obci,
z nichž bude zpracován dokument, který bude obcím předložen v září 2020. Poté bude dle
potřeb jednotlivých obcí, navržen projekt, týkající se sociálních služeb, jež musí být předložen
Svazu měst a obcí ke schválení. Následně tomu tak bude i s veřejnoprávními smlouvami. Paní
Ing. Paťavová připomněla zrušení letní akce Mikroregionu 21.6.2020 a nově zvolený termín na
akci Mikroregionu Hořovicko 13.9.2020. Vysvětlila zajištění opravy plátna letního kina, kde se
čeká na dodání hliníkového profilu, jehož výměnou v konstrukci plátna, by mělo dojít ke
zlepšení jeho vypnutí. Proběhlo vyčištění párty stanu i skákacích hradů. Výstava historických
fotografii obcí probíhá až do 30.9.2020. V říjnu letošního roku budou vylosování ze správných
odpovědí tři výherci, kteří získají poukaz na zakoupení knih v hodnotě 500,- Kč. Členové spolku
TO Brdy a Podbrdsko obdrželi informační letáky, kde jsou například tipy na pěší nebo cyklo
výlety do okolí. Pracovní skupina Brdského spolku předschválila pro obce Komárov, Malá
Víska a Chaloupky, zrealizovat projektovou dokumentaci na parkoviště, každý rok, pro jednu
4
Dne: 30.6.2020

Zpracoval: Miroslava Kaprálová

obec, první se má začít Malou Vískou. V září je plánované školení na správní řád II. Předseda
pan Vaculík informoval o plánované schůzce na Ministerstvu obrany, ohledně pronájmu hradu
Valdek, do správy obce Chaloupky.
V 17:45 předseda jednání ukončil a poděkoval všem přítomným za účast.

5
Dne: 30.6.2020

Zpracoval: Miroslava Kaprálová

Usnesení č. 1/2020
Setkání starostů dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Hořovicko dne 29 6. 2020

A
Schvaluje
Účetní závěrku Mikroregionu Hořovicko za rok 2019,
jednomyslně bez výhrad.
B
Schvaluje
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicko, včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019,
jednomyslně bez výhrad.
C
Schvaluje
1. rozpočtové opatření Mikroregionu Hořovicko za rok 2020,
jednomyslně bez výhrad.

D
Schvaluje
Vnitřní předpis Mikroregionu Hořovicko o sociálním fondu a zásadách
pro jeho používání,
jednomyslně bez výhrad.
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E
Schvaluje
přijetí obcí Osek a Vižina za členy Dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Hořovicko s platností od 29.6.2020,
jednomyslně bez výhrad.

F
Schvaluje
dodatek č.5 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Hořovicko s platností od 29.6.2020, jednomyslně bez výhrad.
G
Schvaluje
Předseda zajistí vypracování organizačního řádu a podmínky pro provoz
sběrného dvora pro obce Mikroregionu Hořovicko,
jednomyslně bez výhrad.

Alena Frühaufová, Zdeněk Mottl

Ondřej Vaculík
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