
Město Příbram                                                      Pro jednání ZM 

Odbor řízení projektů a dotací dne : 14.09.2015 

 
Název bodu jednání: 
 

 
[>>>Schválení vstupu města Příbram do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram <<<] 

 
 
Předkládá:        Rada města            
 
Zpracoval:                  Ing. Jaroslava Poláková, vedoucí OŘPD 
   
Projednáno:       v RM dne 24.08.2015, Usnesení nebylo přijato 
                      
Text usnesení RM:                    RM  d o p o r u č u j e  ZM 

1. schválit 
a) založení Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram  
b) vstup města Příbram do Dobrovolného svazku obcí ORP 
Příbram 
c) znění smlouvy o založení Dobrovolného svazku obcí a 
stanovy tohoto svazku 
d) volbu prvních členů statutárního orgánu, kontrolního výboru 
a členů Rady svazku ustavující valnou hromadou 
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. 

2. delegovat starostu (alt.:místostarostu) města Příbram k zastupování 
v orgánech Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. 
3. zmocnit starostu města Příbram k podpisu zakladatelského 
dokumentu Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.  
   

Napsal:   Bc. Jiří Kužel 
 
Důvodová zpráva následuje po návrzích na usnesení. 
 
Návrhy na usnesení:  
 
(>>>  ZM   s c h v a l u j e  x  n e s c h v a l u j e 

a) založení Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram  
b) vstup města Příbram do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 
c) znění smlouvy o založení Dobrovolného svazku obcí a stanovy tohoto svazku 
d) volbu prvních členů statutárního orgánu, kontrolního výboru a členů Rady svazku ustavující 
valnou hromadou Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. 

 
ZM   d e l e g u j e   
Ing. Jindřicha Vařeku, starostu města Příbram, k zastupování města v orgánech Dobrovolného 
svazku obcí ORP Příbram. 
 
alt.: 
………………………… (doplnit jméno), ……………….. (doplnit funkci), k zastupování města 
v orgánech Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. 
 

 
 ZM  z m o c ň u j e   

Ing. Jindřicha Vařeku, starostu města Příbram, k podpisu zakladatelského dokumentu 
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. <<<) 
 
 
 
 

 



Důvodová zpráva: 
 

Nově vznikající DSO (dobrovolný svazek obcí) ORP (obec s rozšířenou působností) Příbram je reakcí 
na projekt Podpora meziobecní spolupráce, jehož nositelem na celém území České republiky je Svaz 
měst a obcí ČR. Cílem daného projektu je podpora meziobecní spolupráce na úrovni platformy nově 
vznikajících dobrovolných svazků obcí (DSO) zahrnujících do své působnosti vždy celé území ORP. 

Začátek projektu meziobecní spolupráce byl stanoven na listopad 2013. V průběhu celého období 
probíhala různá dotazníková šetření a na základě jejich vyhodnocení vzniklo průřezové téma 
„Administrativní podpora malých obcí“. V průběhu roku 2015 bylo rozhodnuto o pokračování  projektu 
Podpora meziobecní spolupráce, jehož cílem je vznik servisních středisek, prostřednictvím DSO, které 
by sloužily nejen k podpoře administrativy malých obcí, ale i k implementaci jednotlivých projektů, 
které byly navrženy v rámci Souhrnného dokumentu ORP Příbram, vytvořeného v rámci projektu 
meziobecní spolupráce (dokument je zveřejněn na stránkách města Příbram pod 
odkazem:http://www.pribram.eu/files/post/100940/Dokumenty/Souhrnný%20dokument%20Příbram%2
0-%20ORP%20Příbram.pdf ) 

V dubnu 2015 proběhlo II. shromáždění představitelů obcí ORP Příbram, na němž byl mimo jiné vzat 
na vědomí Souhrnný dokument ORP Příbram a kde dále 29 představitelů obcí ORP Příbram 
souhlasilo s pokračováním prohlubování vzájemné spolupráce a vznikem nového DSO ORP Příbram 
v rámci projektu. 

Náplní nového Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram bude: 

 Administrativní podpora malých obcí - Centrum společných služeb 

 Realizace projektů ze Souhrnného dokumentu ORP Příbram v oblasti školství, sociální služby, 
odpadové hospodářství, zaměstnanost a cestovní ruch. 

Ke dni  31.07.2015 vyjádřila souhlas se vstupem do nového Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 
obec Hvožďany, Dolní Hbity, Dubno, Obory, Láz, Vrančice a Drásov. 

Činnost nového DSO ORP Příbram bude zaměřena na celé území ORP Příbram v rámci poskytování 
administrativní podpory malým obcím prostřednictvím kanceláře svazku a realizace projektů 
uvedených v Souhrnném dokumentu ORP Příbram. Prostřednictvím DSO ORP Příbram bude 
zajišťována nejen dostupnost veřejné správy všem obcím v ORP Příbram, ale i zajištění veřejných 
služeb pro všechny občany ve stejné  míře. 

Plánovaná reforma veřejné správy předpokládá vznik správních okresů v rozsahu velikosti 
současných ORP. Využitím možnosti založení nového DSO ORP Příbram v rámci projektu Vzájemná 
systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce by město Příbram mělo možnost zúčastnit se 
pilotního projektu Svazu měst a obcí ČR, jehož náplní bude ověření způsobu zajištění 
samosprávných činností obcí prostřednictvím Centra společných služeb na bázi dobrovolných 
svazků obcí. Tento pilotní projekt bude financován formou dotace z Evropské unie po dobu 2 let 
a následně by financování přecházelo na obce nebo státní rozpočet. Tohoto projektu se může 
zúčastnit cca 40 ORP v rámci Dobrovolných svazků obcí z celé ČR, kde nejen že budou tyto DSO 
ověřovat funkčnost tohoto způsobu zajištění veřejné správy, ale budou se podílet na přípravě 
směřování veřejné správy v budoucích letech, dále na připomínkování přípravy zákona o obcích, který 
bude vyústěním samostatného procesu pilotního projektu. Dne 27.08.2015 Svaz města a obcí ČR 
vydal informaci, že pilotní projekt bude zahájen nejdříve v dubnu 2016. 

Za účelem založení DSO ORP Příbram se sešla skupina zastupitelů obcí takzvaný přípravný výbor, 
který je tvořen zástupci obcí Obecnice, Vranovice, Láz, Kamýk nad Vltavou, Višnová, Hvožďany, Dolní 
Hbity, Dubno a města Příbram. 

Stanovy Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram byly schváleny přípravným výborem DSO 
ORP Příbram dne 21.07.2015 a jsou součástí tohoto materiálu (Příloha č. 1 Stanov Dobrovolného 
svazku obcí ORP Příbram bude vytvořena poté, co se vyjádří všechna zastupitelstva obcí ORP 
Příbram ke vstupu do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram). Rozhodnutí o případném schválení 
vstupu do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram je vhodné učinit co nejdříve, aby mohly být 
realizovány návazné kroky, které vyžaduje zápis Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram do rejstříku 

http://www.pribram.eu/files/post/100940/Dokumenty/Souhrnný%20dokument%20Příbram%20-%20ORP%20Příbram.pdf
http://www.pribram.eu/files/post/100940/Dokumenty/Souhrnný%20dokument%20Příbram%20-%20ORP%20Příbram.pdf


dobrovolných svazků obcí, týkající se založení Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. 
Předpokládané datum vzniku Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram je 01.11.2015. Z důvodu 
urychlení celého procesu vzniku nového Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram nebudou na Výpisu 
z usnesení uvedeny jmenovitě členové statutárních orgánů, kontrolního výboru a Rady svazku. Tato 
volba je v souladu se zákonem v kompetenci ustavující valné hromady. 

Jednou z podmínek pro zápis Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram do Rejstříku dobrovolných 
svazku obcí, se týká souhlasu vlastníka budovy s umístěním sídla svazku obcí. Přípravný výbor, 
projednal dne 21.07.2015 se zástupci města Příbram možnost umístění sídla Dobrovolného svazku 
obcí ORP Příbram.  Přípravný výbor jako nejvhodnější variantu doporučil umístit z důvodu 
spádovosti kancelář v budově Městského úřadu Příbram.  

Celý proces vzniku DSO ORP je metodicky řízen Svazem měst a obcí ČR, přílohou materiálu je 
Metodika k vytvoření dobrovolného svazku obcí a návrh zápisu dobrovolného svazku obcí do Rejstříku 
dobrovolných svazků obcí, zaslaná z Krajského úřadu Středočeského kraje, číslo jednací 
048529/2015/KUSK. Správnost znění usnesení pro zápis Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram do 
Rejstříku dobrovolných svazků obcí byla konzultována s odborným referentem Odboru správních 
agend a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Přílohy: 

 smlouva o zřízení Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 

 stanovy Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 

 metodika k vytvoření dobrovolného svazku obcí a návrhu na zápis do dobrovolného svazku 
obcí do rejstříku 

 
 
 
 
 
 


