Zápis z Rady Mikroregionu Voticko ze dne 17. 6. 2016
(zasedací místnost mikroregionu Voticko)
Přítomni:

Viktor Liška (předseda svazku)
Jarmila Trachtová (starostka obce Heřmaničky)
Jiří Slavík (starosta města Votice)
Marcela Čedíková (starostka městyse Vrchotovy Janovice)

Omluveni:

Rudolf Vobruba (starosta obce Mezno)

Hosté:

Daniel Štěpánek (město Bystřice)
Lucie Krubnerová (kancelář mikroregionu)
Olga Vinšová (kancelář mikroregionu)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Vyhlášení poptávkového řízení na zpracovatele Studie proveditelnosti cyklostezky
Votice - Bystřice
3. Dopravní obslužnost – návrh změn na KÚ SČK k 30. 6. 2016
4. Systém sociálních služeb v ORP Votice
5. Centrum společných služeb
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 ti a
konstatoval usnášeníschopnost Rady. Dále seznámil přítomné s programem jednání.
Zapisovatelkou byla pověřena Olga Vinšová
Usnesení:
Viktor Liška konstatoval, že Rada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni 4 členové Rady
z 5ti, bere na vědomí přehled bodů jednání a schvaluje program jednání Rady Mikroregionu
Voticko počtem 4 hlasů. Rada schvaluje počtem 4 hlasů zapisovatelkou Olg Vinšovou
Add 2) Vyhlášení poptávkového řízení na zpracovatele Studie proveditelnosti
cyklostezky Votice – Bystřice
Předseda svazku Viktor Liška informoval přítomné o proběhlých jednáních:
- Mikroregion Venkov (Sudoměřice, Nemyšl) – zájem o připojení se k realizaci
projektu (zajištění návazností)
- Memorandum s p. ministrem Danem Ťokem
Předseda svazku Viktor Liška předložil Radě mikroregionu návrh výzvy na Zpracování Studie
proveditelnosti Cyklostezka Voticko I. a navrhl výběrová kritéria. Následně proběhla diskuse.
Kritéria pro hodnocení nabídek - cena (80 %), kvalita zpracování (20 %)
Předpokládaná cena – 250 tis. Kč (bez DPH), zadavatel: DSO Mikroregion Voticko

Navrhované firmy pro oslovení:
• Suncad, s. r. o.
(reference – Polabská cyklostezka Brandýs, chodníky Jankov, Zvěstov, Červený
Újezd) – Ing. Framberk, p. Kulíšek
• Ing. Tomáš Rak, Hradec Králové – Slezské Předměstí, 500 03
• Grant & Project partners s.r.o.
(reference - p. Heikenwalder - Táborská ulice Votice)
Návrh komise pro otevírání obálek – J. Slavík, T. Semrád, V. Korec, I. Novák (náhradníci
D. Štěpánek, J. Maršíčková).
Otevírání obálek: 15. 7. 2016
Termín vyhotovení: 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016
Usnesení:
Rada Mikroregionu Voticko schvaluje počtem 4 hlasů výzvu k veřejné zakázce malého
rozsahu na zpracování Studie proveditelnosti Cyklostezka Voticko I. včetně příloh a návrhu
oslovených firem a pověřuje kancelář mikroregionu Voticko vyhlášením výběrového řízení
na dodavatele.

Add 3) Dopravní obslužnost
Místopředseda svazku p. Slavík informoval přítomné o změnách v jízdních řádech na základě
informací ze Středočeského kraje – Odboru dopravy – pí. Dřízalové.
Spoj Vlašim – Votice – posunuto, Neustupov – posunuto k rychlíkům, Mezno- Miličín –
Votice – dopolední, odpolední spoje zajistí dopravu z úřadů a od lékařů. K odpoledním
rychlíkům do Olbramovic – budou zřízeny 2 spoje.
ČSAD a Arriva se řeší, po 20. 6. bude další informace o zapracování připomínek regionu.
Z rozpočtu Středočeského kraje bylo přidáno na Benebus 400 tis. Kč, a příští rok bude
přidáno 1,2 mil. Kč.
Úkol:
Kancelář mikroregionu zjistí od p. Čiháka (ČSAD Benešov) na kterých linkách (jsou posuny)
a kde jezdí malé autobusy plus zajistí informování veřejnosti.

Add 4) Systém sociálních služeb v ORP Votice
P. Slavík informoval o situaci na ORP Votice – p. Janoušová (Sociální odbor) – zpracuje
komplexní zprávu, jejíž výstupem budou informace – jaké služby jsou na ORP Votice
poskytované, kolik se za ně platí, kdo je poskytuje. Jaké služby jsou nejvíc potřebné
v současnosti a jaké bude třeba zjistit do budoucna jako podklad pro návrhy rozpočtů
jednotlivých obcí a podklad k diskusi o potřebnosti služeb a zamezení jeho překryvu na území
Voticka.
Předpokládá se, že nejvíce služeb budou potřebovat senioři (z demografického vývoje ORP
Votice) – následně zjistit možnosti vybudování Centra společných služeb (Klášter?) se
zázemím pro terénní pracovnice, místem pro setkávání a činnost.
Informace o poskytovaných službách a příspěvcích za ně od jednotlivých obcí – předat
pí. Janoušové.

Add 5) Různé
P. Slavík informoval přítomné o schválení pořízení Územní studie veřejného prostranství
městem Votice (dotace 85 % EU, 5% SR, 10% spoluúčast obec) – možnost přidání se –
ostatní obce ORP Votice – návrh na prokonzultování v obecních zastupitelstvech. Celkový
návrh bude přednesen na členské schůzi mikroregionu.

Zapsala: Olga Vinšová, 17. 6. 2016

Ověřil:

Viktor Liška

____________________________

Jiří Slavík

____________________________

