
Zápis 

ze Členské schůze dobrovolného svazku obcí   

„Mikroregion Žďársko“  2/2022 

 

konané dne 29. června 2022 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou 

Přítomni: viz. prezenční listina (20 členů) 

Hosté: Ing. Michal Bačovský 

 

Navržený program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Administrativní záležitosti 
4. Odpadové hospodářství  
5. Rozpočet a financování svazku 
6. Úspory energií a jak na ně 
7. Různé, diskuse 
8. Závěr  

 
1. Zahájení 

Jednání členské schůze zahájil v 15.40 hodin předseda DSO Ing. Mrkos. Po přivítání všech 
přítomných oznámil zahájení jednání členské schůze. 

 

2. Schválení programu  

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 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje navržený program jednání členské 
schůze č.2/2022 

Hlasování č.1:  pro 20           proti: 0            zdržel se: 0                    Usnesení bylo přijato 

 



 

3. Administrativní záležitosti 

Předseda za ověřovatele zápisu navrhnul  p. Havlíčka a Mgr. Žáka, za zapisovatelku 
manažerku svazku. 

Usnesení č.02/2022/02 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko  schvaluje navržené ověřovatelé zápisu p. 
Havlíčka a Mgr. Žáka, za zapisovatelku Ing. Vráblovou 

Hlasování č.2:   pro 20          proti: 0            zdržel se: 0              Usnesení bylo přijato 

 

4. Odpadové hospodářství 

Předseda svazku informoval o problematice odpadového hospodářství, o legislativě, o 
povinnostech obcí, o návštěvě některých členů Rady DSO ve spalovně (SAKO  Brno), o 
dlouhodobém záměru města řešit situaci likvidace odpadů ve městě. 

Přítomné seznámil s rozhodnutím Rady DSO o pořízení Strategie odpadového hospodářství a 
o ukončeném poptávkovém řízení na zpracovatele této strategie. Ze 3 odevzdaných nabídek 
Rada DSO vybrala nejvhodnější, vítězná nabídka byla s nejnižší cenou 217 001 Kč od RNDr. 
Vrbové. 

Na dotaz co bude strategie obsahovat, promítl přítomným nabídku na projektoru a doplnil 
komentářem.  

Proběhla diskuze k tomuto tématu. 

Usnesení č.03/2022/02 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko bere na vědomí zadání vypracování Strategie 
odpadového hospodářství vítěznému uchazeči a uzavření smlouvy s RNDr. Vrbovou.   

 

 

5. Rozpočet a financování svazku 

Přítomní byli seznámeni s Návrhem rozpočtu DSO Mikroregionu Žďársko na rok 2022, který 
byl schválen Radou DSO a rozeslán všem členům svazku k uveřejnění na úředních deskách 
všech členských obcí. 

Přítomní k návrhu rozpočtu neměli připomínky. Manažerka upozornila na nutnost uveřejnění 
schváleného rozpočtu na úředních deskách všech členů svazku.  

 



 

Usnesení č.04/2022/02 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje Rozpočet Mikroregionu Žďársko na rok 
2022 v předloženém znění 

Hlasování č.3:  pro 20           proti: 0            zdržel se: 0                    Usnesení bylo přijato 

 

Financování svazku 

Předseda přítomné seznámil s návrhem na financování Strategie odpadového hospodářství: 

Město Žďár nad Sázavou :  50 000 Kč 

členské obce:   4 772 Kč  - výpočet (217 001 Kč – 50 000 Kč) / 35 obcí 

Všichni přítomní s návrhem souhlasili.  

Peníze členové DSO převedou na účet Mikroregionu Žďársko a faktura bude RNDr. Vrbové 
proplacena přímo z účtu svazku. 

Usnesení č.05/2022/02 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje poplatek ve výši 4 772 Kč za každou 
členskou obec, jako podíl na financování Strategie odpadového hospodářství, kromě města 
Žďáru nad Sázavou. Město Žďár n .S.  uhradí poplatek ve výši 50 000 Kč.. Poplatky budou 
převedeny na účet Mikroregionu Žďársko, č.ú. 247408702/0600. 

Hlasování č.4:     pro:  19           proti: 0           zdržel se: 1             Usnesení bylo přijato 

 

Manažerka přítomné informovala, že ze vstupních poplatků členských obcí budou uhrazeny 
faktury za účetní program, webové stránky a vše, co s jejich fungováním souvisí, pořízení 
razítka a nutných výdajů. 

Dále předseda přednesl návrh financování svazku na rok 2023. 

Usnesení č.06/2022/02 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko bere na vědomí financování nutných výdajů pro 
fungování Mikroregionu Žďársko a návrh financování pro rok 2023.   

 

6. Úspory energií a jak na ně 

Hostem byl Ing. Michal Bačovský, energetik městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, který 
informoval o cenách energií, jejich růstu a možnostech úspor. Upozornil na možné dotace 



pro fyzické osoby z Fondu Vysočiny a pro veřejný sektor ze Státního fondu životního 
prostředí. 

No toto téma se rozpoutala diskuze. 

 Největšími odběrateli energií ve větších obcích jsou školská zařízení, rostoucí ceny zatěžují 
rozpočty obcí.  

 

7. Různé, diskuze 

Diskuze probíhala na téma úspor energií, možnostech dotací pro novostavby veřejných 
budov, nepředvídatelnosti cen v budoucnu apod. 

 

8. Závěr 

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast, p. Bačovskému za přednášku, a 
jednání Členské schůze DSO Mikroregion Žďársko ukončil v 16.55 hodin.                                                                            

        

Přílohy: 

1. Nabídka RNDr. Vrbové 
2. Schválený rozpočet 

 

 

Předseda: Ing. Mrkos                  

    

                                                                                      

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

                                                                                 

                                                                                                       Mgr. Žák 


