Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Radniční 14, 666 01 Tišnov

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY DSO č. 3/2020
konané dne 29.4.2020 od 16.00 hod
OU Předklášteří

Zahájení:
Jednání Rady DSO Tišnovsko zahájil předseda svazku p. Radomír Pavlíček v 16.00 hodin.
Přítomní: viz prezenční listina – zasedání Rady č. 3 je usnášeníschopné.
Jmenovitě:
Radomír Pavlíček, předseda
Petr Tomek, místopředseda
Ladislav Tichý
Ing. Jiří Mráz
Ing. Lubomír Katolický
Ludmila Špačková
MgA. Petra Bendová
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D
Omluven:
Bc. Jiří Dospíšil
Dále přítomni:
PhDr. Miriam Jedličková, manažerka
Ing. David Lacina – specialista pro GDPR a VŘ
Ing. Jana Schovánková – projektová manažerka
Jitka Jandová – účetní svazku
Navržený program jednání:
1.
Zahájení – technické záležitosti
2.
Hlasování per rollam č. 1/2020
3.
Informace o výzvě OPZ č. 109
4.
Informace k realizaci projektu svazkové kuchyně
5.
Různé – diskuze, připomínky
6.
Závěr

1) Zahájení – technické záležitosti (schválení programu jednání, schválení zapisovatelky a ověřovatele
zápisu).
Předseda svazku p. Radomír Pavlíček zahájil jednání Rady č.3 /2020 svazku přivítáním členů. Předseda svazku
za ověřovatele navrhl paní Ladislava Tichého, zapisovatele navrhl pana Ing. Davida Lacinu.
Návrh usnesení č.03/2020/01:
Rada DSO Tišnovsko schvaluje program jednání a za ověřovatele zápisu č. 3/2020 schvaluje pana
Ladislava Tichého. Zapisovatele stanovuje pana Ing. Davida Lacinu.
Hlasováníč.1: pro: 8 proti:0
zdržel se:0
(přítomno 8)
Usnesení bylo přijato
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2. Hlasování per rollam č. 1/2020
Manažerka svazku seznámila přítomné s hlasováním per rollam. Zároveň poděkovala za rychlé hlasování
všem členům rady.
Návrh usnesení č. 03/2020/02:
Rada DSO Tišnovsko bere na vědomí informace z hlasování per rollam č1/2020, dle přílohy č. 1 zápisu.

3. Informace o výzvě č. 109 OPZ
Informace k výzvě č. 109 OPZ podala manažerka svazku. DSO Tišnovsko udělalo průzkum, zda členské obce
mají zájem o službu mobilního rozhlasu. Zájem o tuto službu byl ze čtyř obcí. Ve výzvě je možnost žádat o
LCD panely. Pro podání žádosti je zapotřebí vypracovat strategii na komunikaci s veřejností. Celková cena
projektu je cca. 2 mil korun. Paní starostka z Hradčan je pro vytvoření samotné strategie.
Členové rady DSO se dohodli na zpracování Strategie pro komunikaci s veřejností obcí svazku Tišnovsko a
zároveň nedoporučují podat žádost o dotaci z výzvy č. 109 Operačního programu Zaměstnanost.
Návrh usnesení č. 03/2020/03:
Rada DSO Tišnovsko schvaluje podání žádosti o dotaci z OPZ č. 109 pro členské obce svazku.
Hlasováníč.2: pro: 0 proti:8
zdržel se:0
(přítomno 8)
Usnesení nebylo přijato

4. Informace k realizaci projektu svazkové kuchyně
Předseda svazku seznámil přítomné se situací svazkové vývařovny. Popsal situaci za posledního půl roku.
Nejlepší variantou pro umístění vývařovny se zatím nabízí obec Předklášteří. Je to nejlepší lokalita a
v rámci tohoto projektu, je to nejlehčí cesta. Rada DSO má záměr poslat oficiální cestou dopis obci
Předklášteří. Paní starostka z Předklášteří popsala možné varianty, co s budovou zamýšlí do budoucna.
V pondělí 4.5.2020 bude zasedat stavební komise obce Předklášteří. Ve všech variantách se plánuje
výstavba kuchyně. Předseda svazku řekl, že postup by byl stejný, jak u svazkové školky. Kapacita vývařovny
by byla minimálně na 300 jídel.
Návrh usnesení č. 03/2020/04:
Rada DSO Tišnovsko schvaluje zaslání žádosti o vyjádření k využití budovy bývalé zvláštní školy v obci
Předklášteří pro účely zřízení kuchyně pro MŠ, ZŠ a seniory obcí svazku Tišnovsko.
Hlasováníč.3: pro: 8 proti:0
zdržel se:0
(přítomno 8)
Usnesení bylo přijato

5. Různé, diskuse
1) RO č. 2/2020
Informace k rozpočtovému opatření č.2/2020 podala účetní svazku p. Jandová.
Návrh usnesení č. 03/2020/05:
Rada DSO Tišnovsko bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 , dle přílohy č. 2 zápisu.
2) Schválení podání žádosti o dotaci na společný projektu z OPŽP, výzva č. 122.
Manažerka svazku seznámila přítomné s projektem a rozpočtem připravované žádosti o dotaci
společného projektu OPŽP výzvy č. 122. V podání žádosti je i obec Čebín. Celková částka 7 407 000 Kč.
Bodové hodnocení je 69 bodů. Je možnost vymazat 5 štěpkovačů a zvýšit počet bodů na 74. Rada DSO
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doporučuje štěpkovače v rozpočtu nerušit, ale obce co mají pouze štěpkovač musí do žádosti dopracovat
kompostéry. Manažerka zjistí nutné počty a podmínky navýšení u Mgr. Barákové.
Návrh usnesení č. 03/2020/06:
Rada DSO Tišnovsko schvaluje podání žádosti o dotaci na společný projekt zapojených obcí s názvem „
Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku“, výzvy č. 122 OPŽP.
Hlasováníč.4: pro: 8 proti:0
zdržel se:0
(přítomno 8)
Usnesení bylo přijato
3) Zápis dětí do Svazkové MŠ VENKOV na školní rok 2020/2021
Manažerka svazku seznámila přítomné se zápisem dětí do Svazkové MŠ VENKOV na školní rok 2020/2021.
Návrh usnesení č. 03/2020/07:
Rada DSO Tišnovsko bere na vědomí informace o zápisu a kritériích pro přijímání děti do Svazkové MŠ
VENKOV na školní rok 2020/20201, dle přílohy č. 3 zápisu.
4) Propagační materiály svazku Tišnovsko
Proběhla diskuze, zda řešit propagaci pro starosty, nebo pro všechny občany v rámci svazku DSO
Tišnovsko. Předseda svazku dal za úkol spočítat náklady. Dále pan Jiří Mráz doporučil rozeslat mail na
obce, zda ten zájem z obcí je. Zároveň se spojit s českou poštou.
5) Realizace TyJáTr FESTu v roce 2020 se v letošním roce konat nebude.

6. Závěr
Předseda svazku poděkoval za průběh jednání a 17:40 ukončil schůzi.

Radomír Pavlíček
Zápis ověřil:

předseda DSO Tišnovsko

Ladislav Tichý
člen Rady DSO Tišnovsko

Zapsal: Ing. David Lacina
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