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

ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 5/2015
konané dne 8. 12. 2015 v 13:00
Místo konání: zasedací sál MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno
Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Účetnictví

3. Rozpočtové provizorium
4. Rozpočtový výhled
5. Návrh rozpočtu
6. Pravomoc provádět rozpočtová opatření

7. Projekt výstavby integrované sítě cyklostezek

8. Společné nákupy energií a služeb
9. Společné připojištění obcí

10. Různé

Zasedání 5. schůze rady Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko se zúčastnili pan M. Klaška, F. Kroutil,
L. Šmíd a J. Grolich, ostatní byli omluveni.

Ad 1. Zahájení a schválení programu
Předseda DSO přivítal přítomné starosty obcí a seznámil je s programem jednání.
Předseda vyzval přítomné k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého návrhu
programu.

Usnesení č. 1: Rada DSO schvaluje navržený program.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržeIse 0, usnesení bylo přijato

Ad 2. Účetnictví
Pan předseda představil stav účetnictví. Informoval o založení transparentního účtu DSO u FIO Bank.
Tato Banka byla vybrána na základě cenových nabídek ostatních nabízených bankovních domů, jako
cenově nejvýhodnější varianta. Nabídky Rada dostala od ČSOB, Komerční banky, Reiffeisenbank a
Airbank. Airbank neposkytovala však účty pro DSO.

Dále pan předseda stručně představil jednotlivé směrnice připravené paní účetní, které je nutno
schválit a dal o nich hlasovat
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Usnesení č. 2: Rada DSO schvaluje Směrnici k rozpočtovému hospodaření dle přílohy č. 1, směrnici o
inventarizaci včetně tří příloh, dle přílohy č. 2, směrnici k odpisování dlouhodobého majetku dle
přílohy č. 3 a směrnici pro vedení účetnictví dle přílohy č. 4.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo přijato

Zároveň byla uzavřena DPP od měsíce listopadu s paní Kyselicovou na pozici účetní DSO. Jedná se o
účetní na obci Jiříkovice, která účtuje také DSO Mohyla Míru a má tudíž adekvátní zkušenosti pro
vedení nového DSO Šlapanicko, které byly pro začátek fungování DSO velmi důležité. Paní účetní
účtuje v programu MUNIS, který bude pro účely DSO Šlapanicko nutno zakoupit. Pan Předseda dal
hlasovat o této záležitosti.
Usnesení č. 3: Rada DSO schvaluje pořízení účetního softwaru MUNIS (celkové agendy) pro účely
účetnictví DSO v ceně 19 312 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržeIse 0, usnesení bylo přijato
Dále pan předseda uvedl nutnost jmenování ústřední inventarizační komise. Pan předseda navrhl
složení M. Klaška, F. Chvátal a L. Kyselicová a dal o něm hlasovat.
Usnesení č. 4: Rada DSO jmenuje ústřední inventarizační komisi ve složení M. Klaška, F. Chvátal a L.
Kyselicová.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo přijato

Ad 3. Rozpočtové provizorium
Předseda DSO Šlapanicko seznámil členy s nutností schválení rozpočtového provizoria na rok 2015,
stručně jej okomentoval a dal o něm hlasovat.

Usnesení č. 5: Rada DSO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2015 dle přílohy č. 5.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo přijato

Ad 4. Rozpočtový výhled
Předseda DSO Šlapanicko seznámil členy s nutností schválení rozpočtového výhledu DSO Šlapanicko
na rok 2016 -2020, stručně jej okomentoval a dal o něm hlasovat.

Usnesení č. 6: Rada DSO schvaluje rozpočtový výhled DSO Šlapanicko na rok 2016 - 2020 dle přílohy
č. 6.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrže! se 0, usnesení bylo přijato

Ad 5. Návrh rozpočtu

Předseda DSO Šlapanicko seznámil členy s nutností schválení rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2016
na Valné hromadě DSO Šlapanicko, tento návrh stručně okomentoval a dal hlasovat o doporučení
schválit rozpočet na rok 2016 Valnou hromadou DSO Šlapanicko.
Usnesení č. 7: Rada DSO schvaluje doporučení Valné hromadě DSO Šlapanicko schválit rozpočet na
rok 2016 DSO Šlapanicko dle přílohy č.7.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo přijato
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Ad 6. Pravomoc provádět rozpočtová opatření

Členové Rady vyjádřili názor, že by velmi pomohla akceschopnosti DSO, kdyby byla převedena
pravomoc provádět rozpočtová opatření z Valné hromady na Radu. Pan předseda s daným návrhem
souhlasil a dal o něm hlasovat

Usnesení č. 8: Rada DSO doporučuje Valné hromadě DSO schválit Radě DSO pravomoc provádět
rozpočtová opatření v plném rozsahu § 16 zákona č. 250/2000 Sb.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržeIse 0, usnesení bylo přijato

Ad 7. Projekt výstavby integrované sítě cyklostezek
Pan Chvátal informoval členy Rady o aktuálním stavu přípravy projektu výstavby integrované sítě
cyklostezek. V současné době jsou vytvořeny za pomoci obce Kobylnice smlouvy o smlouvách
budoucích, které se postupně uzavírají s jednotlivými majiteli. Nejdále je v tomto ohledu obec
Kobylnice a Sokolnice, Blažovice a Ponětovice.
Byla probrána možnost, jakým způsobem a v jaké fázi započít projektovou přípravu. Bude nutné, aby
se zadání veřejné zakázky pohybovalo v rámci intencí pravidel a vnitřní směrnice Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Většina členů Rady se chýlila k názoru, že bude vhodnější soutěžit jednu projekční
kancelář, která by mohla mít různé termíny plnění a formou subdodávek by snad mohla realizaci tak
náročné stavby zvládnout v relativně krátkém časovém horizontu. Vzhledem k náročnosti projektové
přípravy a nutnosti správného nastavení zadání veřejné zakázky byl dohodnut zhruba následující
postup. Na začátku nového roku 2016 pan Chvátal svolá menší schůzky starostů dotčených
jednotlivými trasami (zhruba po třech až pěti starostech), kde se dané obce dohodnou na financování
jednotlivých úseků, jelikož některé trasy vedou přes obce, které z nich nemají fakticky žádný užitek, je
nutno, aby se podíly nedělili dle počtu km na katastru dané obce, ale spravedlivější dohodou. Teprve
na základě této specifikace bude možno přistoupit k jasnějšímu zadání výběrového řízení na
projektanta. Mezitím bude probíhat jednání s majiteli pozemků ohledně výkupu.
Zároveň se většina členů Rady klonila k záměru vybrat externího zadavatele veřejné zakázky.
Všechny tyto kroky budou ještě předloženy k diskusi na nadcházející valné hromadě.
Pan starosta Kroutil ještě prověří možnost napojení současné trasy přes obec Telnice na obec Měnín.
Je nutné dbát při výběru tras na soulad s územním plánem obce.

Ad 8. Společné nákupy energií a služeb
Pan Chvátal stručně představil navrhovaný postup pro společné nákupy energií skrze DSO Šlapanicko.
Byla by vypracována tabulka srovnávající ceny za elektřinu a plyn na příkladu obcí, které soutěžily
tyto skrze různé poskytovatele s uvedením období, na které bylo soutěženo. Na základě těchto
srovnání se pak může Rada rozhodnout, pro kterého poskytovatele by se následně rozhodla. Obce
budou vyzvány na VH k vyjádření zájmu o společné nákupy jednotlivých komodit a o případné
doplnění termínů, kdy jim jejich smlouvy končí. Pro ty obce, které by měly o společné nákupy zájem,
by se pak následně DSO snažilo synchronizovat termíny smluv tak, aby v dohledné době bylo možno
soutěžit pro obce DSO v jednom termínu, což by umožnilo snížení samotných cen energií, ale i marže
poskytovatele. Jednalo by se o úspory z rozsahu. Pan Chvátal informoval o nabízených snížených
provizích pro DSO Šlapanicko ze strany Nákupní společnosti s.r.o. a pana Hynka Dlapala
(energetického auditora). Členové Rady souhlasili se zvoleným postupem a předložením
problematiky na VH.

Ad 9. Společné připojištění obcí
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Pan starosta Šmíd představil možnost pro spolupráci při pojištění, resp. připojištění obcí, které pro
větší skupinu vychází levněji než pro samostatnou obec, proto by chtěl tuto záležitost řešit a zároveň
nabídnout i ostatním obcím v DSO Šlapanicko. Podle této jeho zkušenosti není potřeba, aby se
tohoto připojištění účastnily všechny obce DSO a na stejném principu je možná spolupráce i dnes
v DSO Šlapanicko.
Záměr se připojistit byl motivován událostmi, které se v ČR odehrály poměrně v rychlém sledu a byly
velmi medializovány. Tehdy totiž došlo (a čas od času se, bohužel, opakuje něco obdobného každý
rok) k jednomu úmrtí a dvěma vážným poškození zdraví s trvalými následky při aktivitách škol,
zřizovaných obcemi. Soudem stanovené náhrady v těchto případech byly vždy okolo 10 mil. Kč, v
jednom případě se dokonce jednalo přesně o 20 mil. Kč, a byly tedy naprosto mimo možnosti těch
konkrétních škol, ale také jejich zřizovatelů - obcí, resp. tyto obce (které za své příspěvkové
organizace v tomto směru zcela ručí) taková náhrada škody na několik roků finančně paralyzovala. Z
toho důvodu nejprve obce, které tuto hrozbu chtěly eliminovat, prověřily svoje existující pojištění,
aby zjistily, do jaké míry jsou proti těmto rizikům kryty. Zjistilo se, že většina má sjednáno základní
pojištění, které však kryje škody pouze do 5 mil. Kč. Tehdy se větší část obcí DSO rozhodla, že se
pokusí sjednat připojištění společně. Dosáhli jsme na smlouvu, která kryje následující pojistné

události:
škody na majetku a zdraví do limitu plnění 20 mil. Kč (přičemž spoluúčast ve výši 5 mil. Kč je
kryta základní pojistkou),
škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nesprávným úředním rozhodnutím
do limitu 20 mil. Kč (přičemž spoluúčast ve výši 5 mil. Kč je kryta základní pojistkou.
V praxi jde např. o výše popsané události ve školách (úrazy), ale také pracovní úrazy, onemocnění
salmonelózou apod. v důsledku nákazy ve školní kuchyni a také některé škody, způsobené při výkonu
veřejné moci.
Pan starosta Šmíd proto navrhl hlasování o bodu, že by DSO Šlapanicko uzavřelo smlouvu o
zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví se společností TEPOS - HJ, s.r.o., která by připojištění
obcí skrze DSO Šlapanicko zajistila. Pan předseda dal o návrhu hlasovat.

Usnesení č. 9: Rada DSO schvaluje smlouvu o zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví č.
420/2015 mezi DSO Šlapanicko a společností TEPOS - HJ, spol. s.r.o. dle přílohy č. 8. a pověřuje pana
předsedu Klašku podpisem smlouvy za zájemce a podpisem plné moci společnosti TEPOS - HJ s.r.o.
ke všem jednáním týkajících se pojištění a pojistných smluv zmocnitele.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo přijato

Ad 10. Různé

Nikdo nevznesl podnět

Zapsal: RNDr. Filip Chvátal

ko
Předseda DSO
Mgr. Michal Klaška
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Příloha č. 9 k zápisu z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko č. 5
konané 8. 12. 2015 v 13:00

PREZENČNÍ LISTINA
Z JEDNÁNÍ RADY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ŠLAPANICKO č. 5

konané dne 8. 12. 2015 na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 2, Brno

Michal Klaška

František Kroutil

Miroslav Boháček

0lMLui//T/l2

Jan Grolich

Jan Symon

Josef Šiška

Lubomír Šmíd

Filip Chvátal, Manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko

