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Záznam č. 5/2016 

z jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko 

konané 3. 8. 2016 v refektáři kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích, 13 – 16:30 hod. 

 

 

Místo konání:  Votice 

Přítomni: Rudolf Vobruba (Mezno), Jiří Zíka (Miličín), František Baťha (Vojkov), Viktor 

Liška (Ratměřice), Lenka Sladkovská (Ješetice), Hana Dohnalová (Smilkov), 

Ivan Novák (Olbramovice), Jiří Slavík (Votice), Karel Babický (Zvěstov), 

Romana Jiráková (Střezimíř), Jitka Jonsztová (Jankov), Marie Škrétová 

(Neustupov), Marcela Čedíková (Vrchotovy Janovice), Jarmila Trachtová 

(Heřmaničky) 

Omluveni:  Miroslav Dohnal (Červený Újezd)  

Hosté: Ivana Brehovská (účetní svazku), Olga Marvanová (Specialista pro rozvoj 

regionu), Lucie Krubnerová (Manažer CSS) 

 

Ověřovatelé zápisu: Marcela Čedíková (Vrchotovy Janovice), Jiří Zíka (Miličín) 

Zapsala:  Lucie Krubnerová 

__________________________________________________________________________________ 

 

Program: 

1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů 

2) Kontrola usnesení / úkolů z Členské schůze ze dne 22. 6. 2016 

3) Finanční bilance mikroregionu na období srpen – prosinec 2016 

4) Rozpočtová opatření 

5) Výběrové řízení na zpracování studie cyklostezky Voticko I. (Votice – Olbramovice – Bystřice) 

6) Společná propagace v rámci regionu Posázaví – nabídka prezentace v rámci turistických novin 

7) Digitální regionální knihovna – nabídka firmy RAS media 

8) Projekt Místní akční plán ORP Votice 
9) Projekt Centrum společných služeb Mikroregionu Voticko 

10) Aktuální dotační možnosti, individuální projekty obcí 

11) Novela zákona 128/2000 Sb. o obcích účinná od 1. 7. 2016 

12) Diskuse 

13) Závěr 

__________________________________________________________________________________ 

 

Členské schůzi mikroregionu předcházelo od 13:00 hod. setkání obcí s vedením Středočeského kraje 

– Ing. Miloš Petera  - hejtman Středočeského kraje, Ing. Lukáš Navrátil – vedoucí oddělení IZS a 

obrany – Odbor KHT, MUDr. Pavel Kubíček – vedoucí Odboru zdravotnictví, Mgr. Vladislav Fryč – 

vedoucí oddělení sociálních služeb a humanitární činnosti – Odbor sociálních věcí, Bc. Jan Chuchler – 

vedoucí oddělení ekonomiky škol – Odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Zuzana Urbancová – 
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vedoucí oddělení pozemních komunikací – Odbor dopravy, Mgr. Nikol Moravcová – projektová 

manažerka pro podporu projektů v oblasti sociální integrace – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR, Mgr. Kristýna Mixová – projektová manažerka pro podporu projektů v oblasti zaměstnanosti, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

 

 

1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů 

Jednání členské schůze Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko zahájil předseda svazku Viktor 
Liška a místopředseda svazku Jiří Slavík v 14:45. Ověřovateli zápisu byli navrženi paní Marcela 
Čedíková (Vrchotovy Janovice) a pan Jiří Zíka (Miličín). Následně Viktor Liška představil členské schůzi 
předpokládaný program jednání, spočítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost členské schůze, 
kdy bylo přítomno 14 zástupců obcí z 15. Žádný zástupce nevznesl návrh k doplnění navrženého 
programu. 

 

Usnesení: 
Viktor Liška konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná, neboť je přítomno 14 zástupců obcí 
z 15 ti. Členské obce berou na vědomí přehled bodů jednání a schvalují program jednání počtem 14 
hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Jako prvního ověřovatele zápisu volí členská schůze Mikroregionu 
Voticko paní Marcelu Čedíkovou (obec Vrchotovy Janovice) počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se 
zdržel, jako druhého ověřovatele volí členská schůze pana Jiřího Zíku (obec Miličín) počtem 14 hlasů 
pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. 
 

2) Kontrola usnesení / úkolů z členské schůze ze dne 22. 6. 2016 

Předseda svazku Viktor Liška informoval přítomné o splněných úkolech z minulého jednání. Pí. účetní 
svazku provedla nápravné opatření a o této skutečnosti informovala odbor kontroly Středočeského 
kraje. Kancelář mikroregionu zpropagovala výsledky optimalizované dopravní obslužnosti v rámci 
regionu (nové autobusy, nové spoje). Dne 20. 6. 2016 byla uzavřena mezi Mikroregionem Voticko a 
Svazem měst a obcí České republiky Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování 
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, reg. č. projektu: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017. 
 
Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou. 
 

3) Finanční bilance mikroregionu na období srpen – prosinec 2016 

Předseda svazku V. Liška informoval členskou schůzi o finanční situaci mikroregionu v souvislosti 
s nutností předfinancování projektů MAP a CSS. Na projekt Centrum společných služeb byla uzavřena 
smlouva, první záloha na mzdové prostředky (2 pracovní úvazky) by dle harmonogramu měla být 
poskytnuta na účet mikroregionu do 30. 9. 2016, a to ve výši 237  600 Kč. Mzdové prostředky jsou 
vypláceny na projekt od 1 7. 2016 (L. Krubnerová, O. Marvanová).  
Na projekt MAP bude poskytnuta první platba až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a 
zpracování žádosti o platbu – cca prosinec 2016 (?). Mzdové prostředky jsou vypláceny od 1. 5. 2016  
(V. Liška, J. Počepický, E. Melicharová, I. Brehovská, J. Maňák, T. Feřtek, O. Marvanová). Vzhledem 
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k nutnosti plnění závazků a plynulého fungování mikroregionu je nezbytné zajistit předfinancování 
projektů, na které bude zpětně poskytnuta dotace. Vzhledem k prodlužujícím se termínům 
administrace smluv a harmonogramu termínů plateb se jedná o předfinancování ve výši 500 tis. Kč. 
Zapůjčené finanční prostředky budou poskytovateli úvěru / zápůjčky navráceny v závislosti na 
obdržení plateb ze žádostí o platbu jednotlivých poskytovatelů průběžně. 
 
Předseda svazku seznámil přítomné s možnostmi financování činnosti svazku v souvislosti s dotačními 
akcemi: 
 

 půjčka prostřednictvím České spořitelny na základě nabídky zpracované p. P. Chotívkou 

 bezúročná půjčka od Města Votice na základě smlouvy o zápůjčce (po projednání 

zastupitelstvem Města Votice) 

Usnesení: 
Členská schůze schvaluje zápůjčku ve výši 500 tis. Kč od Města Votice na předfinancování projektů 
CSS a MAP na období do 12/2017 a pověřuje předsedu svazku podpisem smlouvy počtem 13 hlasů 
pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel. 
 
 

4) Rozpočtová opatření 

Paní  účetní informovala členskou schůzi o aktuálním plnění rozpočtu na základě skutečného čerpání 
a požádala o schválení následujících rozpočtových opatření: 
 

 Rozpočtové opatření č. 2 – navýšení občerstvení o 8 tis. Kč.  Jednalo se o občerstvení na 

semináře a jednání Mikroregionu. 

 Rozpočtové opatření č. 3 – navýšení spotřeby materiálu o 10 tis. Kč -  jde  zejména 

o používání tiskárny města a spotřebu kancelářských potřeb.  

Navýšení školení o 3,66 tis. Kč – školení v květnu – Jak efektivně využít čas a peníze při řízení 

změny ve škole (jedná se o přijatelný výdaj dotace MAP*) 

 Rozpočtové opatření č. 4  -  navýšení školení o 13 tis. Kč – školení v červnu Respektovat a být 

respektován, navýšení DPP o 36 tis. Kč  – p. Maňák, p. Feřtek  (jedná se o přijatelné výdaje 

dotace MAP*). 

Součástí tohoto rozpočtového opatření bude i navýšení mzdových prostředků na § 3900 – 

dotace CSS (SMO) – hrubé mzdy 5011 247 tis. Kč, sociální pojištění 61,75 tis. Kč a  zdravotní 

pojištění 22,23 tis. Kč (jedná se o přijatelné výdaje dotace CSS, které budou uhrazeny 

v poměrné výši následně v rámci předložené žádosti o platbu). 

*Jedná se o položky, které jsou uznatelné v rámci realizace projektu Místního akčního plánu a budou 
uhrazeny v poměrné výši následně v rámci předložené žádosti o platbu. 

 

Usnesení: 
Členská schůze schvaluje předložená rozpočtová opatření číslo 2, 3 a 4 počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů 
proti, 0 se zdržel. 
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5) Výběrové řízení na zpracování studie cyklostezky Voticko I.  

(Votice – Olbramovice – Bystřice) 

Předseda svazku V. Liška informoval členskou schůzi o výsledku výběrového řízení na dodavatele 
studie cyklostezky Voticko I. Výzva byla odeslána 22. 6. 2016 třem uchazečům – p. Rak Tomáš, Hradec 
Králové; firma SUNCAD, Praha a Grant & Project Partners, Praha. Otevírání obálek a hodnocení se 
uskutečnilo 15. 7. 2016 v zasedací místnosti Mikroregionu Voticko (komise – Jitka Maršíčková 
(Votice), Ivan Novák (Olbramovice), D. Štěpánek (Bystřice), V. Korec (Odbor dopravy MÚ Votice), 
V. Liška (Mikroregion Voticko). Do uvedeného data podali nabídku dva z oslovených zhotovitelů – 
firma Grant & Project Partners, s. r. o. a firma SUNCAD, s. r. o. Hodnotící komise na základě 
stanovených kritérií (nabídková cena bez DPH 80% a celistvost a kvalita zpracovaných nabídek 20 %) 
vybrala vítězného uchazeče. Vítězným uchazečem se stala firma Grant & Project Partners, s.r.o., 
Wichterlova 2372/10 PRAHA 8 - LIBEŇ 180 00 PRAHA 8, IČ 02297884 s nabídkovou cenou 181 500,- 
Kč s DPH. 
 
Do konce roku 2016 bude projektová firma zpracovávat základní návrh parametrů cyklostezky včetně 
variantních řešení, zjištění majetkoprávních vztahů dotčených pozemků i předjednání záměru 
s dotčenými orgány státní správy a správci sítí. 

 

Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou. 

 

 

6) Společná propagace v rámci regionu Posázaví – nabídka prezentace v rámci turistických 

novin 

V. Liška a L. Krubnerová představili přítomným návrh smlouvy o spolupráci mezi Posázavím o.p.s. 
a Mikroregionem Voticko ve výši 28 tis. Kč bez DPH a koncept letošních turistických novin. Součástí 
návrhu smlouvy je zajištění celoroční propagace regionu mj. dle níže uvedených bodů:  

  
1.      Umístění informací o službách partnera na webových stránkách www.posazavi.com 
2.      Prezentace Partnera v propagačních materiálech Posázaví  
3.      Pomoc při propagaci akcí pořádaným Partnerem a jejich propagace v Kalendáři akcí. 
4.      Poskytnutí fotografických a textových podkladů pro propagační materiály partnera z databanky 

5.      Prezentace Partnera na akcích, které Společnost pořádá (přílohy) 
6.      Psaní tiskových zpráv prezentujících aktivity Partnera. 
7.      Spolupráce při propagaci Partnera, konzultace propagačních materiálů, jejich korektury, aj. 
8.      Distribuce propagačních materiálů. 

9.      Středočeské střípky, video reportáže do čt 24 nebo upoutávky na akce partnerů a další … 

 

Následně proběhla diskuse o možnostech, finanční situaci mikroregionu, možnostech financování 
MAS Krajina srdce a propagaci v rámci turistických destinací Kraj blanických rytířů a Toulava. 

 

Usnesení: 
Členská schůze neschvaluje předložený návrh smlouvy o spolupráci mezi Posázavím o.p.s. 
a Mikroregionem Voticko počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. 

 

http://www.posazavi.com/
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7) Digitální regionální knihovna – nabídka firmy RAS media 

Předseda svazku V. Liška informoval přítomné o schůzce s p. Holubem a představil komplexní nabídku 
firmy RAS media. 
 
Regionální knihovna může obsahovat nejen místní publikace, ale také další informace o regionu 
(letáky, brožury, kroniky, interaktivní mapy, katalog místních firem, nemocnice, ... ). Jednotlivé 
publikace nejsou pouhé pdf soubory, ale mohou byt zcela interaktivní. Součástí publikaci mohou být 
aktivní odkazy, videa, audio i kompletní fotogalerie v plném rozlišeni. Knihovna umožňuje také 
efektivní způsob archivace.  
 
Knihovna regionu CHOPOS  :   http://chopos.rastv.cz 
 
Cena: 

- naprogramování a grafická lokalizace DRK 1.800,- Kč (jednorázově) 

- naprogramování a založení knihy obce (15 obcí) 2.541,-Kč (jednorázově) 

- roční provoz a správa knihovny 2.500,-Kč (ročně) 

- Cena za naprogramování a správu je splatná na 12 měsíců předem. 

- digitalizace jedné stránky - 26,-Kč / tiskovou stránku 

Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou. 
 

 

8) Projekt Místní akční plán ORP Votice 

Předseda svazku V. Liška stručně zrekapituloval průběh realizace projektu a jeho financování – viz 
bod č. 3. 
 
Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou. 
 
 

9) Projekt Centrum společných služeb mikroregionu Voticko 

Lucie Krubnerová informovala přítomné o postupu realizace projektu Centra společných služeb 

a dvoudenním povinném školení zaměstnanců (28. a 29. 7. 2016). Do konce září (na dalším jednání 

členské schůze) se uskuteční 1. setkání starostů v rámci realizace projektu CSS. 

Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané L. Krubnerovou. 
 

 

 

 

http://chopos.rastv.cz/
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10) Aktuální dotační možnosti, individuální projekty obcí 

Lucie Krubnerová informovala přítomné o aktuálních dotačních možnostech (Fond sportu 

Středočeského kraje – do 10. 8. 2016, OPŽP – separace a třídění odpadu) a byl prodiskutován 

současný stav jednotlivých projektů v období realizace. 

Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané L. Krubnerovou. 
 

 

11) Novela zákona 128/2000 Sb. o obcích účinná od 1. 7. 2016 

Lucie Krubnerová představila Členské schůzi Mikroregionu Voticko změny zákona o obcích 128/2000 
Sb. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze zápisu.  
 
Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou.  
 

 

12) Diskuse 

V rámci diskuse informoval J. Slavík přítomné o personálních změnách v rámci MKC Votice od 1. 9. 
2016 a dále o možnosti vstupu města Votice do turistické destinace Toulava (bude prodiskutováno na 
zastupitelstvu města). Dále J. Slavík a V. Liška informovali přítomné o plánované schůzce 
Mikroregionu Voticko s náměstkem ministra kultury p. Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D. ohledně 
možnosti financování památek v regionu (klášter, zámečky, …). 

 
V. Liška připomenul přítomným nutnost zapracovat investiční záměry škol do MAP do 30. 9. – což je 
nezbytnou podmínkou pro předložení žádostí o dotace v rámci IROP, Leader. Jednotlivé záměry musí 
být odsouhlaseny zastupitelstvy jednotlivých obcí. 
 

 

13) Závěr 

Zasedání bylo ukončeno v 16:30 
 
Další jednání Členské schůze Mikroregionu Voticka se uskuteční ve středu 21. 9. 2016 od 
14:00 hod. v obřadní síni MÚ Votice (2. patro). 
 
Přílohy: 
 (1) Prezenční listina 
(2) Novela zákona 128/2000 Sb. o obcích účinná od 1. 7. 2016 

 
 
Zapsala: Lucie Krubnerová, 8. 8. 2016                               
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Ověřovatelé zápisu: Marcela Čedíková               ________________________ 
    
 

Jiří Zíka            ________________________ 

 
 
 

 


