
Zápis 

z Členské schůze dobrovolného svazku obcí   

„Mikroregion Žďársko“  3/2022 

 

konané dne 30. Listopadu 2022 v 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu 
ve Žďáře nad Sázavou 

Přítomni: viz. prezenční listina (34 členů) 

Hosté:  -  

Navržený program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Administrativní záležitosti 
4. Volba orgánů svazku  
5. Rozpočet   
6. Financování svazku 
7. Různé, diskuse 
8. Závěr 

 
1. Zahájení 

Jednání členské schůze zahájil v 16.00 hodin bývalý předseda DSO Ing. Mrkos. Po přivítání 
všech přítomných oznámil zahájení jednání 3. členské schůze. 

 

2. Schválení programu  

Přítomné seznámil s navrženým programem jednání. Vyzval přítomné k návrhům na 
doplnění programu. Nikdo z přítomných k programu připomínky nevznesl, proto bylo 
přistoupeno k hlasování o programu. 

Usnesení č.01/2022/03 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje navržený program jednání členské 
schůze č.3/2022 

Hlasování č.1:  pro: 34           proti: 0            zdržel se: 0                    Usnesení bylo přijato 

 

 



3. Administrativní záležitosti 

P. Mrkos za ověřovatele zápisu navrhnul  p. Havlíčka a p. Vášu, za zapisovatelku p. 
Vráblovou. Nikdo z přítomných k tomu neměl žádné připomínky a navržení s tím souhlasili. 

Usnesení č.02/2022/03 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko  schvaluje navržené ověřovatele zápisu ze 
členské schůze DSO p. Havlíčka a p. Vášu, za zapisovatelku p.  Vráblovou 

Hlasování č.2:   pro:  34          proti: 0            zdržel se: 0              Usnesení bylo přijato 

 

4. Volba orgánů svazku 

P. Mrkos přítomné seznámil s návrhem Rady DSO na obsazení orgánů svazku: 

Předseda svazku: 

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

Místopředseda svazku: 

• Antonín Váša, starosta obce Radostín nad Oslavou 

Rada svazku ve složení:  

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

• Antonín Váša, starosta městyse Radostín nad Oslavou 

• MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse Nové Veselí 

• Mgr. František Žák, místostarosta obce Polnička 

• Jiří Šikl, starosta obce Jámy 

• Martin Havlíček, starosta městyse Vojnův Městec 

• František Mládek, místostarosta města Svratka 

Kontrolní komise ve složení: 

• Zdeněk Gregor, starosta obce Herálec 

• Mgr. Bohuslav Musil, starosta obce Nížkov 

• Ing. Arnošt Juda, starosta městyse Bohdalov 

• Ing. Hana Sochorová, zastupitelka obce Škrdlovice 

• Mgr. Radek Pátek, starosta obce Velká Losenice 



Manažer: 

• Ing. Ilona Vráblová 

Nikdo z přítomných k tomuto neměl žádnou připomínku a dotyční s nominací souhlasili. 

Usnesení č.03/2022/03 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje obsazení orgánů svazku zástupci 
členských obcí takto: 

Předseda svazku: 

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

Místopředseda svazku: 

• Antonín Váša, starosta obce Radostín nad Oslavou 

Rada svazku ve složení:  

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

• Antonín Váša, starosta městyse Radostín nad Oslavou 

• MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse Nové Veselí 

• Mgr. František Žák, místostarosta obce Polnička 

• Jiří Šikl, starosta obce Jámy 

• Martin Havlíček, starosta městyse Vojnův Městec 

• František Mládek, místostarosta města Svratka 

Kontrolní komise ve složení: 

• Zdeněk Gregor, starosta obce Herálec 

• Mgr. Bohuslav Musil, starosta obce Nížkov 

• Ing. Arnošt Juda, starosta městyse Bohdalov 

• Ing. Hana Sochorová, zastupitelka obce Škrdlovice 

• Mgr. Radek Pátek, starosta obce Velká Losenice 

Manažer: 

• Ing. Ilona Vráblová 

Hlasování č.3:  pro: 34           proti: 0            zdržel se: 0                    Usnesení bylo přijato 



5. Rozpočet 

Přítomní byli seznámeni s: 

• Návrhem rozpočtu DSO Mikroregionu Žďársko na rok 2023, který byl rozeslán 
všem členům svazku k uveřejnění  

Přítomní k návrhu rozpočtu DSO Mikroregionu Žďársko na r. 2023 neměli připomínky, pouze 
p. Hušek nesouhlasil se strukturou rozpočtu.   

Usnesení č.04/2022/03 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje Rozpočet Mikroregionu Žďársko na rok 
2023 v předloženém znění viz. příloha č.1 

Hlasování č.4:  pro: 33           proti: 1            zdržel se: 0                    Usnesení bylo přijato 

• Návrhem střednědobého výhledu DSO Mikroregionu Žďársko, který byl 
rozeslán všem členům svazku k uveřejnění  

Přítomní k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregionu Žďársko neměli 
připomínky.   

Usnesení č.05/2022/03 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 
Mikroregionu Žďársko v předloženém znění  

Hlasování č.5:   pro: 33           proti: 0            zdržel se: 1                     Usnesení bylo přijato 

• Návrhem na pověření Rady DSO k rozpočtovým opatřením 

Z důvodu lepší operativnosti a rychlejšího svolání schůze Rady DSO než členské schůze, byl 
přednesen k diskuzi daný návrh. Diskutovalo se o možnostech využití, spíše ve výjimečných 
případech. K platbě Strategie odpadového hospodářství dojde až v roce 2023, jedná se o 
částku 217 001 Kč. 

Nad návrhem se diskutovalo.   

Usnesení č.06/2022/03 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko pověřuje Radu DSO Mikroregion Žďársko k 
provádění rozpočtových opatření do celkové výše 230 tis. Kč/rok. 

Hlasování č.6:     pro:  34           proti: 0           zdržel se: 0                      Usnesení bylo přijato 

 

6. Financování svazku 

Předseda přednesl návrh financování svazku pro rok 2023: 



o Město Žďár nad Sázavou vloží částku 50 tis. Kč  
o Ostatní členové svazku 5 Kč/obyvatele 

Přítomní k návrhu neměli připomínky ani nepřednesli jiné návrhy. 

Manažerka připomněla, že financování služeb spojených s dotačním managementem do 
31.12.2022 probíhá na základě uzavřených veřejnoprávních smluv mezi městem Žďár n. S. a 
jednotlivými obcemi. Od 1.1. 2023 bude tato aktivita realizována v rámci DSO. Financování 
bude dle časové náročnosti a připravovaného ceníku služeb. 

Usnesení č.07/2022/03 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje financování DSO Mikroregion Žďársko 
pro rok 2023 takto: město Žďár n.S. 50 tis. Kč a ostatní členské obce 5 Kč/obyvatele.   

Hlasování č.7:   pro: 34           proti: 0            zdržel se: 0                     Usnesení bylo přijato 

 

Návrh odměn za rok 2022 

Předseda navrhl odměnu pro účetní a manažerku svazku ve výši 5 tis. Kč na základě uzavřené 
dohody o provedení práce. 

Přítomní k návrhu neměli připomínky. 

Starosta z Vojnova Městce připomněl, že žádná pozice ve svazku není nijak financována 
(žádným úvazkem), vše je na bázi dobrovolnosti a bez jakékoliv mzdy. 

Usnesení č.08/2022/03 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje odměnu ve výši 5 tis. Kč pro účetní 
DSO Mikroregionu Žďársko a 5 tis. Kč pro manažerku DSO Mikroregionu Žďársko za rok 
2022.  

Hlasování č.8:   pro: 34           proti: 0            zdržel se: 0                     Usnesení bylo přijato 

 

7. Různé, diskuze 

Přítomní byli seznámeni se směrnicí pro oběh účetních dokladů, která byla zpracována na 
doporučení auditorů. 

Manažerka stručně vysvětlila, k čemu bude sloužit – vymezí příkazce operace, osobu 
zodpovědnou za věcnou správnost a za správce rozpočtu vč. účetnictví při schvalování 
daňových dokladů.  

Nikdo z přítomných k tomuto neměl připomínky. 

 



Usnesení č.09/2022/03 

Členská schůze DSO Mikroregion Žďársko schvaluje směrnici DSO Mikroregion Žďársko 
k provádění hospodářských operací a nakládání s rozpočtovými prostředky – Oběh dokladů 
v předloženém znění  

Hlasování č.9:   pro: 34           proti: 0            zdržel se: 0                     Usnesení bylo přijato 

 

Odpadové hospodářství - předseda informoval o situaci v oblasti odpadového hospodářství, 
téma spalovny, postup prací na strategii odpadového hospodářství. 

Manažerka informovala o přípravě podpisu dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování 
Strategie rozvoje odpadového hospodářství Mikroregionu Žďársko, který prodlouží 
odevzdání díla do konce února 2023. 

Pan Havlíček, starosta Vojnova Městce, člen rady, přítomné seznámil s aktivitami Rady DSO 
Mikroregionu Žďársko v oblasti odpadového hospodářství. 

Do diskuze se připojil také starosta obce Sklené s problémem špatného pokrytí obce 
telefonním signálem a nemožnosti řešení problému se zástupci telekomunikačních služeb. 

Daný problém se nejedná pouze jedné obce. 

Návrh řešení: věci k řešení zasílat mailem manažerce, a pokud se bude týkat více obcí, bude 
řešeno přes senátory popř. jiné osoby s vyššími kompetencemi. 

 

8. Závěr 

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast, popřál klidný adventní čas a hezké 
svátky. V dalším roce se budeme opět setkávat a pokračovat v práci. Jednání Členské schůze 
DSO Mikroregion Žďársko ukončil v 17.10 hodin.    

                                                                         

 Přílohy:  Schválený rozpočet DSO na rok 2023 

               Schválený střednědobý výhled DSO na r. 2023, 2024   

               Směrnice k oběhu účetních dokladů 
               

 

Předseda: Ing. Mrkos     

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


