Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno

ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 4/2015
konané dne 7. 10. 2015 v 8:30
Místo konání: zasedací sál MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno
Program:

1. Zahájení, uvítání přítomných

2. Založení účtu DSO

3. Přezkum DSO
4. Účetnictví svazku

5. Úvazky zaměstnanců
6. webové stránky
7. Vyjádření zájmu o účast DSO v novém projetu SMOČR

8. Poptávka po společných nákupech energií, služeb, materiálu

Zasedání 4. Schůze rady Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko se zúčastnili všichni členové rady až na
pana starostu Šmída, který byl omluven z důvodu nemoci.

Ad 1. Zahájení, uvítání přítomných, popis současného stavu schvalování stanov a členských
příspěvků
Předseda DSO přivítal přítomné starosty obcí a seznámil je s programem jednání.
Pan Chvátal seznámil členy s tím, kolik obcí již stanovy a členské příspěvky schválilo. Viz příl. č. 1, také
stím, že obec Radostice si na svém zastupitelstvu odsouhlasila výstup z DSO Šlapanicko. Dopis
s výpisem usnesení bude zaslán poštou předsedovi svazku.

Ad 2. Založení účtu DSO
Jako první bod byla projednána nutnost zřízení účtu DSO Šlapanicko. Členové rady se dohodli, že pan
Chvátal připraví seznam nabídek bank, které poskytují bankovní účty pro Svazky obcí (platby za
vedení účtu, vklad, poplatky za internetové bankovnictví, službu kontokorent a používání karty). Na
základě těchto nabídek, členové rady vyberou nejlevnější a nejvýhodnější variantu. Rada
upřednostňuje variantu transparentního účtu.

Usnesení č. 1: Rada DSO schvaluje, aby k elektronickému bankovnictví měl přístup předseda DSO,
místopředseda DSO a účetní
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržeIse 0, usnesení bylo přijato
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Ad 3. Přezkum DSO
Předseda DSO Šlapanicko seznámil členy s nutností zajištění přezkumu nově zřízeného DSO. O tento
přezkum požádá předseda oficiální cestou odbor dozoru a kontroly JMK.
Ad 4. Účetnictví svazku

Jakmile bude zřízen účet DSO a budou schváleny členské příspěvky v drtivé většině obcí, bude zaslán
krátký manuál, jak zaplatit členské příspěvky od členských obcí na nově zřízený účet.
Usnesení č. 2: Rada DSO schvaluje, aby pokyny k zaplacení členských příspěvků byly obcím předány
do 31.10.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržeIse 0, usnesení bylo přijato

Pan předseda DSO uvedl, že zjistí, zda je nutné, aby DSO měl zřízenou datovou schránku. Pokud to
nebude nutné, půjde výzva k zaplacení členských příspěvků emailovou formou na jednotlivé obce.
Ad 5. Úvazky zaměstnanců
Na radu byla předložena rozvaha rozpočtu na rok 2015 a na rok 2016. Rozvaha by měla umožnit
předfinancování případné dotace ze Svazu měst a obcí. Pokud by DSO Šlapanicko byl úspěšný a tuto
dotaci by získal, předpokládalo by to zaměstnání zhruba 2,2 až 2,5 úvazků, jejichž předfinancování by
bylo nutné zajistit zhruba na tři měsíce dopředu. Viz příloha č. 2. 1 vzhledem k těmto skutečnostem a
komplikovanosti schvalování členských příspěvků se rada dohodla na snížení úvazku manažera na
0,75 úvazku formou hlavního pracovního poměru. To znamená 22 500 Kč v hrubé mzdě a 17 564 Kč v
čisté mzdě. Původně navržený úvazek schválený valnou hromadou byl 1 celý úvazek s platem 30 000
Kč hrubého. Odměna účetní by měla být ve formě Dohody o pracovní činnosti a měla by se
pohybovat na úrovni 2 000 Kč v čisté mzdě.

Usnesení č. 3: Rada DSO schvaluje uzavření hlavního pracovního poměru ve výši 0,75 úvazku s RNDr.
Filipem Chvátalem na pozici manažera DSO Šlapanicko s odměnou 22 500 Kč od 1.11.2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrže! se 0, usnesení bylo přijato

Usnesení č. 4: Rada DSO schvaluje uzavření DPP s paní Lenkou Kyselicovou na pozici účetní DSO od
měsíce listopadu 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržeIse 0, usnesení bylo přijato

Ad 6. Webové stránky
Rada DSO se dohodla na vytvoření webových stránek. Doména je již zaregistrována u společnosti
ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno, CZ.
Název domény: dsoslapanicko.cz, zatím na období: 1 rok (180 Kč včetně DPH), zaplatil pan Chvátal.
Redakční systém WordPress.
Ad 7. Vyjádření zájmu o účast DSO v novém projetu SMOČR
Pan Chvátal stručně okomentoval výzvu od ředitele projektové kanceláře SMOČR, pana Jecha, která
šla na všechny starosty obcí v ČR. SMOČR vyzývá DSO, která mají vážný zájem o zapojení se do
navazujícího projektu na projekt Meziobecní spolupráce, aby poslali vyjádření svého vážného zájmu
na SMOČR nejpozději do 10. 10. 2015.
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Pan Chvátal upozornil na záležitost záruky, která bude potřeba schválit na zastupitelstvu minimálně
jedné obce DSO. Tato záruka se vztahuje především na nesplnění některých podmínek projektu,

včetně jeho neúspěšné finalizace, respektive neukončení.

Usnesení č. 5: Rada DSO Šlapanicko schvaluje vážný zájem o účast v projektu SMOČR a ukládá
předsedovi DSO poslat dopis na SMOČR do 10. 10. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržeIse 0, usnesení bylo přijato

Ad 8. Poptávka po společných nákupech energií, služeb, materiálu
Pan starosta Boháček vyzval, aby se členové Rady zamysleli na možnosti využití společných nákupů.
Je jasné, že nikdy slevu nevyužijí všechny obce, ale alespoň pokud několik obcí o společný nákup
bude stát, může DSO vyjednat nižší cenu.
Pan Chvátal se zavázal, že pošle na obce konkretizovaný dotaz o tom, která obec by měla o jakou
službu zájem a se kterou má dobré zkušenosti. Na základě těchto výsledků se pak DSO bude snažit

realizovat první společné nákupy.

Zapsal: RNDr. Filip Chvátal

Předseda DSO Šlapanicko
Mgr. Michal Klaška
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Příloha č. 1: Stav schvalování příspěvků a stanov v členských obcích DSO Šlapanicko

schválení příspěvků a stanov,
případně termín zastupitelstva
ano
ano
ano
ano
ano
ano, ale jen na rok 2015
ano, ale jen na rok 2015
konec listopadu
příští týden

Obec

ZÚJ

Bílovice nad Svitavou
Blažovice
Hostěnice
Jiříkovice

582824

3608

582841

1184

583057

662

583189

923

Kobylnice

583219

1037

Ková lovíce

583227

624

Modříce

583391

4820

Moravany

583413

2463

Nebovidy
Ostopovice
Podolí
Pozořice

583456

654

583596

1614

ano

583634

1366

ano

583677

2239

na konci měsíce

Prače

583685

929

Rebešovice
Silůvky

583774

917

583855

776

ano
říjen/listopad

Sokolnice
Šlapanice
Telnice

583898

2306

ano

583952

7206

583979

1502

ano

Tvarožná
Velatice
Viničně Šumice

584037

1273

26.října

584096

675

584126

1277

ano

Želešice

584266

1650

příští týden

CELKEM

Počet obyvatel

asi v říjnu

40 476

Příloha č. 2: Příjmy a výdaje DSO na základě schválených příspěvků a na základě odhadované
dotace

rok

příjmy

výdaje bez
dotace

2015

101190

65 650

2016

607 140

393 900

náklady pro
náklady na mzdy
na 1. pol. 2016 0,75
úvazek
na 1. pol. 2016 0,2 úvazek

celkem za 1. pol 2016

DSO celkem

čistá

hrubá

superhrubá
mzda

180 900

17 564

22 500

30 150

16 050

2 000

2 140

2 675

196 950
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Orientační Náklady na
dotaci na 3. kvartál 2016
(2,5 úvazku)

_

301 500

Pozice v rámci pilotního
projektu _

výše úvazku

Manažer DSO
(koordinátor)

1

Odborný pracovník pro
dotace a jejich přípravu

1

22 740

Účetnictví, administrativní
pracovník _ 0,2 až 0,5

5

30 000

40 200

Příloha č. 3 k zápisu z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko č. 4
konané 7. 10. 2015 v 8:30

PREZENČNÍ LISTINA
Z JEDNÁNÍ RADY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ŠLAPANICKO č. 4

konané dne 7. 10. 2015 na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 2, Brno

Michal Klaška

František Kroutil

Miroslav Boháček

Jan Grolich

Jan Symon

Josef Šiška

Lubomír Šmíd

OhL Ct 1/t řJ

Filip Chvátal, Manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko

