Zápis z Rady Mikroregionu Voticko ze dne 31. 1. 2017 od 8:00
(zasedací místnost Mikroregionu Voticko)
Přítomni:

Viktor Liška (předseda svazku)
Jarmila Trachtová (starostka obce Heřmaničky)
Jiří Slavík (starosta města Votice)
Rudolf Vobruba (starosta obce Mezno)

Hosté:

Miloš Jelínek (starosta obec Střezimíř)
Mgr. Soňa Janoušová – vedoucí odboru sociálních věcí (město Votice)
Bc. Jan Počepický (kancelář mikroregionu)
Olga Marvanová (kancelář mikroregionu)

Omluveni: Marcela Čedíková (starostka městyse Vrchotovy Janovice)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Sociální fond ORP Votice
3. Komunitní plánování sociálních služeb
4. Využití drážního tělesa
5. Dopravní obslužnost mikroregionu
6. Různé, diskuse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Add 1) Zahájení, schválení programu
Rada MR Voticko se konala ve Voticích na MěÚ, v zasedací místnosti mikroregionu Voticko.
Předseda svazku Viktor Liška přivítal všechny přítomné v počtu 4 zástupců obcí z 5 a
konstatoval usnášení schopnost Rady. Dále seznámil přítomné s programem jednání.
Usnesení:
Viktor Liška konstatoval, že Rada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni 4 členové z 5ti,
bere na vědomí přehled bodů jednání a schvaluje počtem 4 hlasů program jednání Rady
Mikroregionu Voticko. Rada schvaluje zapisovatelkou Olgu Marvanovou počtem 4 hlasů.

Add 2) Sociální fond ORP Votice
Předseda svazku Viktor Liška seznámil přítomné s průběhem schvalování Sociálního fondu
ORP Votice na jednotlivých obcích.
Během cca 14 dnů bude známa celková finanční částka shromážděná na Sociální fond
(předpoklad 510 tis. Kč) - vznikne rozdíl cca 20 - 40 tis. Kč oproti návrhu (obce, které fond
neschválily) a bude třeba navrhnout řešení finančního schodku.
Přidělení dotace bude v roce 2017 předloženo návrhovou komisí na základě již zaslaných
žádostí sociálnímu odboru tak, aby zastupitelstvo Města Votice mohlo rozhodnout na svém
zasedání na konci února.
Výdaje obcí na Sociální fond OFP Votice v roce 2017 – viz příloha zápisu
Pravidla Sociálního fondu pro rok 2017 – viz příloha zápisu
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Add 3) Komunitní plánování sociálních služeb
Předseda svazku Viktor Liška informoval a seznámil přítomné s možností podání žádosti o
dotaci do 63. výzvy Operačního programu zaměstnanost – realizace projektu od ledna 2018.
Spoluúčast Mikroregionu Voticko: 45 tis. Kč (hrazena z členských příspěvků – bez
navyšování členských příspěvků). V rámci projektu – vznik 1,5 úvazku, Žadatel: Mikroregion
Voticko.
Usnesení:
Rada schvaluje podání žádosti o dotaci do 63. výzvy Operačního programu zaměstnanost a
pověřuje předsedu svazku podáním žádosti o dotaci.
Add 4) Využití drážního tělesa
Předseda svazku informoval o jednání o převodu pozemků Českých drah a.s. do vlastnictví
obcí – jedná se o obce Votice, Olbramovice, Heřmaničky, Ješetice a Střezimíř
- jednání se uskutečnilo 10. 1.
- za České dráhy se zúčastnil T. Neklapil z GŘ ČD a.s., odbor správy majetku a
pracovníci odboru Regionální správy majetku pro SK, za mikroregin J. Slavík, J.
Trachtová, M. Jelínek a V. Liška
- byly projednány jednotlivé záměry obcí a došlo k dohodě na písemné předložení
konkrétních požadavků obcí (konkrétní pozemky či jejich části a budovy) – půjde o
prodej ve veřejném zájmu podle pravidel ČD
Předseda svazku informoval přítomné o obdržení stanoviska SŽDC ke studii proveditelnosti
Cyklostezky Voticka I. – nyní se čeká na vyjádření dalších dotčených orgánů k předložené
studii
Dále předal informaci z jednání o „Cyklokoncepci“ Středočeského kraje – Středočeský kraj
shromažďuje informace o záměrech obcí v oblasti cyklodopravy a obecně mobility
- mikroregion za obce zpracoval předložený dotazník a předložil zpracovatelům
cyklokoncepce záměr vybudovat páteřní cyklostezku na opuštěném drážním tělese
v úseku Bystřice – Votice – Mezno včetně dosavadních materiálů
Add 5) Dopravní obslužnost mikroregionu
Předseda svazku informoval o plánované schůzce 7. 2. 2017 od 13:00 hod s radním Sk pro
dopravu Petrtýlem, která se bude týkat systému dopravní obslužnosti kraje
Je třeba získat informace z Krajského úřadu SČ kraje o nových spojích – p. Dřízalová (zajistí
p. starosta Slavík)
Pan starosta Slavík informoval o jednání, které se uskutečnilo s BeneBusem. V roce 2018 je
naplánována integrace dopravy Voticka. Bude třeba, aby byli přizváni zástupci mikroregionu
k jednáním pracovní skupiny.
Add 6) Různé, diskuse
Viktor Liška seznámil přítomné s koncepcí dotační politiky Středočeského kraje (viz Příloha
zápisu) a poděkoval všem zúčastněným a informoval o příštím konání jednání členské schůze
mikroregionu ve středu 22. 2. od 14 hodin v hospodě v Č. Újezdě.
Zapsala: Olga Marvanová, 31. 1. 2017
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Ověřil:
Viktor Liška
Jiří Slavík
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_______________________
_______________________

