
Zápis 

z Ustavující členské schůze dobrovolného svazku obcí   

„Mikroregion Žďársko“  1/2022 

 

konané dne 16. března 2022 v 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Hosté: RNDr. Martina Vrbová 

 

Navržený program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Ověřovatelé zápisu a zapisovatel 
4. Schválení zakladatelských dokumentů svazku  
5. Volba orgánů svazku 
6. Financování svazku 
7. Odpadové hospodářství  
8. Různé, diskuse 
9. Závěr 

 
1. Zahájení 

Jednání ustavující schůze zahájil v 15.00 hodin Ing. Mrkos, starosta města Žďáru nad 
Sázavou. Po přivítání všech přítomných oznámil zahájení jednání ustavující schůze DSO 
Mikroregion Žďársko. 

 

2. Schválení programu  

Ing. Ilona Vráblová, zaměstnankyně městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, přivítala 
přítomné a seznámila je s navrženým programem jednání. Vyzvala přítomné k návrhům na 
doplnění programu. Nikdo z přítomných k programu připomínky nevznesl, proto bylo 
přistoupeno k hlasování o programu. 

Návrh usnesení č.01/2022/01 

Ustavující členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje navržený program jednání 
Ustavující členské schůze č.1/2022 



Hlasování č.1:  pro 29           proti: 0            zdržel se: 0                    Usnesení bylo přijato 

 

 

3. Ověřovatelé zápisu a zapisovatel 

Ing. Vráblová za ověřovatele zápisu navrhla p. Šikla a p. Vášu, za zapisovatelku svou osobu. 

Návrh usnesení č.01/2022/02 

Ustavující členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje navržené ověřovatelé zápisu 
p. Šikla a p. Vášu, za zapisovatelku Ing. Vráblovou 

Hlasování č.2:   pro 29          proti: 0            zdržel se: 0              Usnesení bylo přijato 

 

4. Schválení zakladatelských dokumentů svazku 

Ing. Vráblová přítomné informovala o zakládajících dokumentech svazku : smlouvě, 
stanovách a dodatku ke stanovám. Všem přítomným byly tyto dokumenty doručeny spolu 
s pozvánkou na jednání ustavující členské schůze. Po vyzvání, zda k dokumentům nemá 
někdo z přítomných připomínky nebo je chce doplnit, se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení č.01/2022/03 

Ustavující členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje zakladatelské dokumenty – 
Smlouvu o založení DSO Mikroregion Žďársko, Stanovy DSO Mikroregion Žďársko a 
Dodatek č.1 ke Stanovám DSO Mikroregion Žďársko 

Hlasování č.3:    pro 28            proti: 0            zdržel se: 1               Usnesení bylo přijato 

 

5. Volba orgánů svazku 

Přítomní byli seznámeni s navrženými členy orgánů DSO v tomto znění: 

Předseda svazku: 

• Ing. Martin Mrkos ACCA, starosta města Žďár nad Sázavou 

Místopředseda svazku: 

• MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse Nové Veselí 

Rada svazku ve složení:  

• Ing. Martin Mrkos ACCA, starosta města Žďár nad Sázavou 



• MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse Nové Veselí 

• Mgr. František Žák, starosta obce Polnička 

• Jiří Šikl, starosta obce Jámy 

• Antonín Váša, starosta městyse Radostín nad Oslavou 

• Martin Havlíček, místostarosta městyse Vojnův Městec 

• František Mládek, starosta města Svratka 

Kontrolní komise ve složení: 

• Ing. Hana Sochorová, starostka obce Škrdlovice 

• Zdeněk Gregor, starosta obce Herálec 

• Josef Vlček, starosta obce Nížkov 

• Ing. Arnošt Juda, starosta městyse Bohdalov 

• Bc. Svatopluk Klusáček, starosta obce Velká Losenice 

Manažer: 

Ing. Ilona Vráblová 

Jednotliví navržení členové orgánů svazku s tímto souhlasili a přítomní k tomuto navrženému 
obsazení pozic neměli připomínky. 

Návrh usnesení č.01/2022/04 

Ustavující členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje obsazení orgánů svazku 
danými zástupci obcí, měst, městysů a MěÚ v tomto složení: 

Předseda svazku: Ing. Martin Mrkos ACCA, starosta města Žďár nad Sázavou 

Místopředseda svazku: MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse Nové Veselí 

Rada svazku ve složení: Ing. Martin Mrkos ACCA, starosta města Žďár nad Sázavou, 

MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse Nové Veselí, Mgr. František Žák, starosta 

obce Polnička, Jiří Šikl, starosta obce Jámy, Antonín Váša, starosta městyse Radostín 

nad Oslavou, Martin Havlíček, místostarosta městyse Vojnův Městec, František 

Mládek, starosta města Svratka 



Kontrolní komise ve složení: Ing. Hana Sochorová, starostka obce Škrdlovice, Zdeněk 

Gregor, starosta obce Herálec, Josef Vlček, starosta obce Nížkov, Ing. Arnošt Juda, 

starosta městyse Bohdalov, Bc. Svatopluk Klusáček, starosta obce Velká Losenice 

Manažer: Ing. Ilona Vráblová 

 

Hlasování č.4:     pro 28            proti: 0             zdržel se: 1             Usnesení bylo přijato 

 

6. Financování svazku 

Ing. Mrkos (předseda DSO) seznámil přítomné s návrhem na financování svazku, vložením 
vstupního poplatku 1 000 Kč za každou členskou obec. Vysvětlil, že poplatek by byl použit na 
financování webových stránek svazku a příspěvek na pozici manažera projektu.  Přítomní byli 
dále seznámení s možnostmi budoucího financování svazku, které bude dále řešeno s radou 
a navržený systém projednán se všemi zástupci obcí, měst a městysů. 

Návrh usnesení č.01/2022/05 

Ustavující členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje vstupní poplatek ve výši 
1 000 Kč za každého člena svazku. Poplatek bude převeden na nově zřízený účet DSO 
Mikroregion Žďársko, jehož číslo bude členům zasláno e-mailem ihned po jeho zřízení. 

Hlasování č.5:     pro 28           proti: 1           zdržel se: 0             Usnesení bylo přijato 

 

7. Odpadové hospodářství 

Přítomní byli Ing. Mrkosem seznámení s problematikou odpadového hospodářství ve vazbě 
na žďárský region.  Přivítal expertku na tuto oblast RNDr. Martinu Vrbovou, která měla 
odbornou přednášku o problematice odpadů, platné legislativě, výhledech do budoucna, 
finanční náročnosti apod. Dobrovolnému svazku nabídla odbornou pomoc ve formě 
zpracování koncepce odpadů pro celé území pokrývající svazkové obce, městyse a města. 

Návrh usnesení č.01/2022/06 

Ustavující členská schůze DSO Mikroregion Žďársko bere na vědomí informace o 
současném stavu odpadového hospodářství a možnosti zpracování koncepce pro území 
svazku  na toto téma. 

 

 

 



8. Různé, diskuze 

Diskuze probíhala na téma hlavního současného zaměření svazku – odpadů, směřování 
k jednotnému smysluplnému a efektivnímu sběru, třídění a financování v návaznosti na 
platnou legislativu. 

 

 

9. Závěr 

Na závěr Ing. Mrkos poděkoval všem přítomným za účast, p. Vrbové za odbornou přednášku 
a jednání Ustavující členské schůze DSO Mikroregion Žďársko ukončil v 16.45 hodin.                                                                            

        

 

 

Předseda: Ing. Mrkos                  

    

                                                                                      

Zapsala:  Ing. Ilona Vráblová                                                  Zápis ověřil: p. Šikl 

                                                                                                                     p. Váša 


