Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ
ze dne 13. 12. 2016
Místo: Teplice nad Metují

Přítomni:

p. Urban, p. Rejchrt, p. Králová, p. Harasevič, p. Hermonová, p. Pallová
(Jetřichov), p. Rosová, Ing. Jirka, Mgr. Mücková, Bc. Grusman,
p. Brandejs, Ing. Havrlant,

Pozdní příchod:
Dřívější odchod:
Omluveni:

Ing. Bitnar, p. Novák

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jirka, p. Brandejs
Hosté:

Ivana Červinková – SMO ČR
Jiří Herold – Marius Pedersen s.r.o.
Milan Horák – Marius Pedersen s.r.o.
Hana Dostálková – Marius Pedersen s.r.o.
Ing. Marcela Žouželková – MěÚ Broumov, odbor životního prostředí

P r o g r a m:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu schůze DSO Broumovsko
3. Odpadové hospodářství
4. Schválení rozpočtu na rok 2017
5. Projekt Centrum společných služeb
6. Různé

Z á p i s z j e d n á n í:
1. Zahájení
P. Rejchrt jako předseda DSO Broumovsko přivítal starosty a hosty, a předal slovo
starostovi Města Teplice nad Metují. P. Brandejs také přivítal starosty a hosty a shrnul,
co se Městu Teplice nad Metují za celý rok podařilo. Město si pronajalo sjezdovku, jejímž
provozovatelem je společnost Skály s.r.o. Ve skalách byla turistická sezóna v letošním
roce na vrcholu. Návštěvnost byla o 25% vyšší než vloni.
P. Rejchrt seznámil starosty s programem členské schůze a vyzval je k odsouhlasení
hlasováním.
Hlasování: 12 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

2. Volba ověřovatele zápisu schůze DSO Broumovsko
P. Rejchrt navrhnul za ověřovatele zápisu Ing. Jirku, p. Brandejse a vyzval zúčastněné
k hlasování.
Hlasování: 12 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

3. Odpadové hospodářství
P. Herold poděkoval za možnost zúčastnit se členské schůze DSO Broumovsko. Svůj
příspěvek rozdělil do několika bodů.
Úprava cen
U separovaných odpadů se od počátku roku 2017 snižuje cena vývozu o 8,4 % plošně
pro celou oblast. Ostatní ceny zůstávají stejné. V několika obcích byl zahájen svoz nádob
o velikosti 120 l se separovaným odpadem. V rámci KHK je díky tomu zaznamenáno
zvýšení produkce plastu o 23 %, což je velký přínos pro životní prostředí. U sběru papíru
do nádob 120 l nejsou výsledky tak dobré. Kdysi 96 % veškerého papírového odpadu
zpětně hradil EKOKOM jako obalový materiál. Nyní hradí pouze 76%.
Polystyren
P. Herold požádal starosty, aby následující informaci předali svým občanům. Z nařízení
EU je nutné se stavebním polystyrenem nutno nakládat jako s nebezpečným odpadem.
Občané by ho neměli dávat do plastového odpadu. P. Rejchrt požádal p. Herolda, aby tuto
informaci rozeslal obcím elektronicky. Obce ji vyvěsí na své stránky a zveřejní ji ve svých
občasnících. P. Brandejs se dotázal, jak to obce mají hlídat. P. Herold sdělil, že je potřeba
apelovat na stavební firmy, aby s polystyrenem nakládaly jako s nebezpečným odpadem.
P. Herold sdělil starostům, že tento polystyren je karcinogenní. Od roku 2015 se tento
polystyren nevyrábí.
Vyhodnocování dat ze systému Moje odpadky
Božanov - nepůjdeme zcela systémem p. Staňky, ale budeme vyhodnocovat množství
netříděného odpadu. Stejně tak bude postupovat Broumov, Křinice. Teplice
vyhodnocování a slevy pro občany začnou provádět nejdříve v roce 2019. Jetřichov začne
touto cestou řešit plasty již v roce 2017, Meziměstí se zamýšlí nad možností slev na
poplatcích za správné třídění. Mgr. Mücková sdělila starostům nepotvrzenou informaci, že
MV nesouhlasí se slevami pro občany podle toho, kdy poplatek za odvoz odpadů zaplatí.

Je to prý obcházení zákona. P. Rejchrt a p. Brandejs sdělili, že tuto vyhlášku mají jejich
obce mnohokrát schválenou.
Nový zákon o odpadech
P. Herold sdělil, že se blíží období, kdy nebude možné odpad skládkovat. MŽP předložilo
nový zákon o odpadech vládě v září 2016, zatím nenabyl platnosti. Pro rok 2017 zůstane
poplatek 500 Kč. Každé vytříděné kilo odpadu ušetří 2 Kč.
P. Rejchrt požádal pana Herolda, zda mají dokument, co patří do plastu, co do papíru, kam
karton, zda se musí kelímky vymývat, atd. P. Herold přislíbil, že takový dokument
zpracují a rozešlou starostům k uveřejnění.
Vážení svezeného odpadu
P. Herold sdělil, že již mají vozidlo, které váží svážený odpad. Na základě vážení mohou
obcím přesněji fakturovat odvezený odpad.
P. Horák předal starostům dodatky ke smlouvám, které řeší zlevnění vývozu plastů.
P. Rosová se otázala, jak je cena stanovena. P. Herold odpověděl, že ceny jsou sníženy
plošně s ohledem a původní smlouvu, P. Rosová sdělila, že smlouvy byly převzaty
od firmy Rumpold a následně Schelle a jsou zastaralé a požádala o aktualizaci údajů
pro obec Křinice. O totéž požádal starosta obce Šonov Bc. Grusman. P. Rejchrt se zeptal,
zda režim vývozu popelnic s tříděným odpadem je stejný jako vývoz kontejnerů. P. Horák
odpověděl, že výsyp i svoz nádob 120 l je zdarma v případě, že se odváží velké
kontejnery.
P. Urban se zeptal, zda je stejným způsobem možné svážet i pytle s odpadem. P. Horák
odpověděl, že to možné je.
Ing. Jirka sdělil, že obec nemá množství svezeného odpadu na faktuře, a že by tuto
informaci rád získal. P. Horák sdělil, že všechny obce dostanou množství svezeného
odpadu pro hlášení o odpadech.
P. Rejchrt požádal Ing. Žouželkovou, aby sdělila starostům, jak je to s vypouštěním
odpadních vod v obcích, které mají kanalizace. V každé obci je někdo, kdo porušuje
zákon a nechce se připojit. Jak je možné tyto lidi k připojení donutit? Ing. Žouželková
sdělila, že v novém roce můžou zahájit kontroly těch, kteří nemají povolení řešit odpadní
vody samostatně. Následně jim mohou uložit pokutu.
P. Harasevič sdělil, že jejich nepřipojený obyvatel se odvolal, odvolací orgán rozhodnutí
o povinnosti připojení shodil a řízení běží od počátku. Nyní to řeší přes exekutora, který
připojení bude vymáhat formou výběru stavební firmy, která připojení provede a
následnými srážkami z platu připojeného občana.
P. Urban sdělil, že v jejich obci je občan, který se ke kanalizaci připojil, smlouvu s obcí
podepsat nechce, ale zálohy platí ve výši, jakou si sám vypočetl.

4. Schválení rozpočtu na rok 2017
P. Rejchrt seznámil starosty s rozpočtem na rok 2017, který byl již vyvěšen, a požádal
starosty o odsouhlasení. Rozpočet bude schválen jako přebytkový s částkou na straně
příjmů ve výši 1 318 640,- Kč a na straně výdajů ve výši 1 274 220,- Kč.
P. Rejchrt vyzval starosty k hlasování o schválení rozpočtu na rok 2016.
Hlasování: 12 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

5. Projekt Centrum společných služeb
P. Rejchrt přivítal p. Červinkovou jako zástupkyni SMO ČR v rámci projektu Centrum
společných služeb.
p. Wilkeová navázala na setkání ve Vernéřovicích. Sdělila, že tam se starosty probrala, co
bude náplní projektu, jak bude fungovat CSS a co má být cílem, co znamenají aktivy a jak
se budou zaznamenávat atd. Sdělila, že kancelář bude starostům v tuto chvíli nápomocna
při dotacích a jiných projektech, odborném poradenství atd. Následně shrnula projekty,
které kancelář zpracovala, a které získaly dotační podporu. Dále sdělila, které žádosti o
podporu se připravují nyní.
V rámci činnosti kancelář zajistila také vydání Zpravodaje DSO Broumovsko v tištěné i
elektronické podobě. Každá obec dostala na rozdělení občanům, na infocentra a veřejná
místa požadované množství výtisků. P. Rejchrt doplnil, že kancelář zajistila sponzory a
tisk byl díky uveřejnění reklam levnější.
P. Červinková sdělila starostům, že zpravodaj je jednou z povinných aktivit projektu. Je
možné do něj zařadit, co obce považují za aktuální a potřebné.
P. Rejchrt vyzval starosty, aby sdělili, co by uvítali ve Zpravodaji a dále, co by rádi, aby
jim kancelář v dalším období zajišťovala. P. Červinková doplnila, že kancelář vznikla
proto, aby starostům pomohla s tím, s čím ztrácejí čas. Přislíbila, že rozešle seznam věcí,
které kanceláře řeší v jiných DSO.
P. Wilkeová informovala starosty o dotaznících, které mají zachytit jejich spokojenost
s poskytovanými službami a následně jim dotazníky rozdala. Nadále vyzvala starosty, aby
sdělili případné návrhy na změny v činnostech zajišťovaných CSS.
P. Harasevič se dotázal na problematiku složitějších problémů, které nebude CSS schopno
řešit. P. Červinková odpověděla, že SMO v rámci projektu CSS soutěží právní kancelář,
která bude obcím bezplatně pomáhat s jejich obecnými dotazy a problémy.
V rámci kanceláře bude možné získat finanční prostředky na 0,6 úvazku na veřejné
zakázky.
P. Harasevič se dotázal, jak to bude, až projektu CSS skončí. Budou finanční prostředky
na platy zaměstnanců kanceláře? P. Červinková odpověděla, že z činnosti kanceláře by po
dobu trvání projektu měly vyplynout jasné výstupy, že je potřeba kanceláře podporovat i
nadále. P. Rejchrt doplnil, že se stále jedná o změnách v rozpočtovém určení daní.

6. Různé
 Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020
P. Rejchrt seznámil starosty s rozpočtovým výhledem na roky 2018 – 2020 a vyzval
starosty k jeho odsouhlasení.
Hlasování: 12 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

 Plán inventur
Starostové byli seznámeni s Plánem inventur na rok 2017. Inventarizace majetku a
závazků bude řádně zahájena dne 01. 01. 2017. Předseda jmenoval inventarizační

komisi ve složení Bc. Grusman, Mgr. Mücková a p. Rosová a vyzval starosty
k odsouhlasení inventarizace a členů komise.
Hlasování: 12 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

 Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření
Ing. Eliášová sdělila starostům, že dílčí audit hospodaření DSO Broumovsko za rok
2016 proběhl bez výhrad.
7. Velkokapacitní stany, stoly a židle – financování oprav
P. Eliášová sdělila starostům, že poplatek 500 Kč za pronájem každého ze stanů,
kterým již skončila doba udržitelnosti projektu, ze kterého byly pořízeny, bude obcím
fakturován z kraje roku 2017 jako neinvestiční transfer, který je potřeba schválit
v zastupitelstvech. Starostové se shodli na tom, že by raději platili na základě faktury
za službu. Tuto záležitost kancelář DSO prověří.
 MAS – finanční zajištění provozu
P. Rejchrt sdělil, že v novém programovém období nebude MAS Broumovsko+ moci
přijímat dar 1% z dotace. Dotace na provoz zajišťují pouze 90% nákladů. Mgr.
Mücková předala starostům návrh na zvýšení členských příspěvků, který by deficit
uhradil. P. Brandejs sdělil, že návrh podporuje a myslí si, že obce jsou v tento moment
jedinými subjekty, které mohou finančně provoz kanceláře podpořit.
 Změna názvu rychlíku Meziměstí - Praha
Ing. Havrlant sdělil starostům, že zastupitelstvo obce Vernéřovice na podnět Ing.
Kubizňáka odsouhlasilo požadavek na změnu názvu rychlíku Meziměstí – Praha
z názvu Dobrošov na název Generál Laudon.
Členská schůze bere tuto informaci na vědomí.
 Malé letní dovádění
P. Brandejs navrhnul uspořádat Malé zimní dovádění v termínu 18. 2. 2017. Konalo
by se na Zámečku Bischovstein od 10,00 hodin. Dále sdělil, že pokud obce nevymyslí
zimní disciplíny, místní spolky z Teplic nad Metují je připraví.
Dále se starostové dohodli, že nebudou soutěžícím pořizovat trička. Na rozpoznání
soutěžních družstev se soutěžícím pořídí různobarevné šály.
P. Rejchrt požádal starosty o hlasování o pořádání Malého zimního dovádění
v termínu 18. 2. 2017.
Hlasování: 12 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

Příští schůze DSO Broumovsko se bude konat ve čtvrtek 19. 1. 2017 od 9,00
v Adršpachu, v restauraci Kalírna (150 m pod zámkem), parkování před hospodou nebo
na zámku
V Teplicích nad Metují dne 13. 12. 2016
Zapsala Ing. Yvona Eliášová

USNESENÍ

Č. 11/2016

členské schůze DSO Broumovsko konané dne 13. 12. 2016 v Teplicích nad Metují

Členská schůze

I.

schvaluje

I.I.

program členské schůze DSO Broumovsko 11/2016

I.II.

za ověřovatele zápisu Ing. Jirku a p. Brandejse

I.III.

rozpočet DSO Broumovsko na rok 2017 jako přebytkový s částkou na straně
příjmů ve výši 1 318 640,- Kč a na straně výdajů ve výši 1 274 220,- Kč.

I.IV.

Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020

I.V.

plán inventarizace majetku a závazků DSO Broumovsko za rok 2016 a
jmenování inventarizační komisi ve složení Bc. Grusman, Mgr. Mücková a
p. Rosová

I.VI.

pořádání Malého zimního dovádění v termínu 18. 2. 2017

II.

bere na vědomí

II.I.

požadavek zastupitelstva obce Vernéřovice na podnět Ing. Kubizňáka na
změnu názvu rychlíku Meziměstí – Praha z názvu Dobrošov na název Generál
Laudon

V Teplicích nad Metují dne 13. 12. 2016

Milan Brandejs
místopředseda DSO
předseda DSO
Dne: 13. 12. 2016

Karel Rejchrt
předseda DSO

Zpracoval: Ing. Yvona Eliášová

