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Zápis 

ze schůze Rady dobrovolného svazku obcí   

„Mikroregion Žďársko“  2/2022-R 

 

konané dne 8.června 2022 v 9.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Žďáře 
nad Sázavou, 4. patro 

Přítomni: viz. prezenční listina – počet 5 

Omluveni: MVDr. Křivánek, p. Mládek 

Hosté: - 

 

Navržený program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Odpadové hospodářství, strategie 
4. Účtování DSO 
5. Financování DSO 
6. Administrativní záležitosti DSO 
7. Různé, diskuse 
8. Závěr 

 
 
1. Zahájení 

Jednání schůze Rady zahájil v 9.00 hodin Ing. Mrkos, předseda DSO.. Po přivítání všech 
přítomných oznámil zahájení jednání. 

 

2. Schválení programu  

Ing. Ilona Vráblová, manažerka DSO, 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. 

Usnesení č.01/2022/02-R 

Rada DSO Mikroregion Žďársko schvaluje navržený program jednání schůze Rady č.2/2022-
R 
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Hlasování č.1:  pro : 5           proti: 0            zdržel se: 0                    Usnesení bylo přijato 

 

3. Odpadové hospodářství 

Předseda DSO přítomné informoval o cestě některých členů Rady DSO do ZEVO SAKO Brno, 
a.s.  Upozornil na nutnost vypracování koncepce odpadového hospodářství, aby bylo jasné 
jaké množství jakého typu odpadu obce DSO produkují. Kolik by se ho mohlo vozit do 
spalovny v Brně, jaké jsou další možnosti apod. Pan předseda má naplánovanou schůzku se 
zástupci firmy ŽĎAS, jako potencionálního partnera v případných snahách řešení likvidace 
odpadů v jejich areálu. Předjednání možnosti odvozu odpadu do spalovny v Brně není 
definována žádnou smlouvou ani jiným dokumentem, je zde prostor k jednání.   

V řešení je svozová firma a ceny za odvoz odpadu. Přichází v úvahu schůzka s firmou AVE o 
podmínkách svozu jejich vozidly. 

Manažerka DSO seznámila přítomné s výsledkem poptávkového řízení na zpracovatele 
Strategie odpadového hospodářství pro DSO Mikroregion Žďársko. Osloveni byli 3 
potencionální zpracovatelé, nabídku poslali všichni. Rada DSO vybrala uchazeče, p.Vrbovou, 
s nejnižší nabídkovou cenou a cennými zkušenostmi v oblasti odpadového hospodářství. 
Cena díla je 217 001 Kč. 

Usnesení č.02/2022/02-R 

Rada DSO Mikroregion Žďársko schvaluje vítěznou nabídku p.Vrbové na vypracování 
Strategie odpadového hospodářství pro DSO Mikroregion Žďársko a pověřuje předsedu 
DSO podpisem smlouvy.   

Hlasování č.2:  pro : 5           proti: 0            zdržel se: 0                    Usnesení bylo přijato 

 

4. Účtování DSO 

Manažerka seznámila přítomné s nutností pořízení účetního programu pro potřeby vedení 
účetnictví svazku (povinnost ze zákona) a s rozsahem této agendy. Přítomní se shodli na 
pořízení účetního programu Triáda a pověřili manažerku jeho pořízením a instalací. Dále se 
shodli na potřebě zaměstnat na dohodu účetní DSO. 

Usnesení č.03/2022/02-R 

Rada DSO Mikroregion Žďársko schvaluje pořízení účetního programu Triáda pro potřeby 
účtování DSO Mikroregionu Žďársko za cenu v místě obvyklou.   

Hlasování č.3:  pro : 5           proti: 0            zdržel se: 0                    Usnesení bylo přijato 
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Manažerka přítomné seznámila s návrhem rozpočtu DSO na rok 2022 viz. příloha zápisu a 
upozornila na nutnost vyvěšení návrhu na úřední desky všech členských obcí (15 dnů). 

Usnesení č.04/2022/02-R 

Rada DSO Mikroregion Žďársko schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 pro DSO Mikroregion 
Žďársko a pověřuje manažerku rozesláním návrhu na členské obce DSO k uveřejnění na 
úředních deskách.   

Hlasování č.4:  pro : 5           proti: 0            zdržel se: 0                    Usnesení bylo přijato 

 

 
5. Financování DSO 

Předseda členy Rady seznámil s vizí financování DSO. Vstupní poplatek bude použit na: 
pořízení účetního programu, webových stránek DSO a razítka. 

Strategie odpadového hospodářství bude rozpočítána na obce dle počtu obyvatel s tím, že 
Žďár by mohl  zaplatit určitou fixní částku dle schválení orgánů města Žďáru a zbytek se 
rozpočítal mezi členské obce (tento model funguje v sousedním Novém Městě na Moravě) 
Finální rozhodnutí bude na základě výsledku diskuse v RM Žďár nad Sázavou 

Manažerka byla pověřena přípravou výpočtu nutných ročních nákladů na provoz DSO. Podle 
toho bude vypočítán roční poplatek za obyvatele na provoz DSO. Služby svazku obcím (např. 
vypracování žádostí o dotace, VŘ  apod.) budou obcemi hrazeny individuálně.  

 

Usnesení č.05/2022/02-R 

Rada DSO Mikroregion Žďársko bere na vědomí návrh financování DSO Mikroregion 
Žďársko a pověřuje manažerku vypracováním přehledu ročních nákladů DSO.   

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

 

6. Administrativní záležitosti 

Přítomní byli seznámeni s průběhem zřizování webových stránek svazku a nákupem razítka 
pro potřeby zejména při podávání žádostí o dotace.  

 

7. Různé, diskuze 

Manažerka navrhla osobní návštěvy jednotlivých členských obcí za účelem monitoringu 
potřeb v dotační oblasti. Přítomní se shodli, že lepší bude vytvoření dotazníku a rozeslání 
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všem členským obcím k vyplnění. Jako prioritu shodně označili úspory energií a možnosti 
využívání obnovitelný zdrojů. 

8. Závěr 

Na závěr předseda DSO poděkoval všem přítomným za účast a schůzi Rady DSO Mikroregion 
Žďársko ukončil v 10.00 hodin.   

 

Příloha: Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Žďársko na rok 2022 

 

 

Předseda: Ing. Martin Mrkos  

 

Mgr. František Žák 

 

Zapsala:  Ing. Ilona Vráblová                


