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Záznam č. 2/2017 

z jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko 

konané 12. 4. 2017 ve Voticích, 14 – 15:30 hod. 

 

Místo konání:  Votice    

Přítomni: Obec Červený Újezd   Miroslav Dohnal, starosta 

Obec Heřmaničky   Jarmila Trachtová, starostka 

Obec Miličín    Jiří Zíka, starosta 

Městys Neustupov   Josef Škréta, starosta 

Obec Olbramovice   Ivan Novák, starosta 

Obec Ratměřice   Viktor Liška, starosta 

Obec Smilkov    Dana Dohnalová, starostka 

Obec Střezimíř    Miloš Jelínek, starosta 

Obec Vojkov    František Baťka, starosta 

Město Votice    Jiří Slavík, starosta 

Městys Vrchotovy Janovice  Marcela Čedíková, starostka 

Obec Zvěstov    Karel Babický, starosta 

Omluveni:  Bc. Jitka Jonsztová (Jankov), Rudolf Vobruba (Mezno),  

Lenka Sladkovská (Ješetice) 

Hosté: Eliška Melicharová (Specialista pro rozvoj regionu), Olga Marvanová, 

Lucie Krubnerová (Manažer CSS) 

Ověřovatelé zápisu: Karel Babický (Zvěstov), Marcela Čedíková (Vrchotovy Janovice) 

Zapsala:  Eliška Melicharová 

__________________________________________________________________________________ 

 

Program: 

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

2) Informace účetní – audit, rozpočtová opatření 

3) Činnost Centra společných služeb (CSS)  

4) Sociální fond ORP Votice 

5) Společné projekty - cyklostezka 

6) Informace z MAS – Posázaví, Krajina srdce, Středočeský kraj 

7) Ostatní, diskuse 
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8) Závěr 

__________________________________________________________________________________ 

 

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

Jednání členské schůze Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko zahájil předseda svazku Viktor 
Liška, který konstatoval, že členská schůze je usnášení schopná, neboť je přítomno 12 zástupců obcí 
z 15ti. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi Marcela Čedíková (Městys Vrchotovy Janovice) a Karel Babický (Obec 
Zvěstov). Následně předseda svazku Viktor Liška představil členské schůzi předpokládaný program 
jednání, spočítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost členské schůze, kdy bylo přítomno 12 
zástupců obcí z 15. Plánovaný program nebyl doplněn. 
 

Usnesení: 
Členské obce berou na vědomí přehled bodů jednání a schvalují program jednání počtem 12 hlasů 
pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Jako prvního ověřovatele zápisu volí členská schůze Mikroregionu  
Marcelu Čedíkovou (Městys Vrchotovy Janovice) počtem 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel, jako 
druhého ověřovatele volí členská schůze Karla Babického (Obec Zvěstov) počtem 12 hlasů pro, 0 
hlasů proti, 0 se zdržel. 
 
 

2) Informace účetní – audit, rozpočtová opatření  

a) Účetní svazku Ing. Brehovská informovala o auditu za rok 2016, který provedli pracovníci 
Krajského úřadu. Audit probíhal v termínu 11. – 12. 4. 2017 a zjistil 2 nedostatky, které budou 
napraveny. 
Bylo chybně účtováno o pořízení drobného dlouhodobého majetku na položku 5139 - Nákup 
materiálu j.n. (správně mělo být účtováno na  položku 5137), bylo chybně účtováno o 
pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku pod stanovenou hranicí na nákladový 
účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku (správně mělo být účtováno na  účet 
501). 
 

b) Dále účetní požádala o schválení Rozpočtového opatření č. 1 - navýšení položky 5137. 
Předmětem navýšení je pořízení vybavení financovaného v rámci projektu MAP o 50 000,- Kč. 
Předseda Viktor Liška vysvětlil, jakým způsobem lze pořizovat nákup vybavení kanceláře 
v rámci realizace MAP – hlavní část rozpočtu projektu tvoří přímé náklady na mzdy, dalších 
40% jsou nepřímé výdaje rozpočtu a lze je použít na vzdělávání pedagogů, nákup vybavení a 
další související výdaje projektu a činnost v rámci MAP. 
 

c) Účetní požádala o schválení Rozpočtové opatření č. 2 - navýšení příjmů v celkové výši 181 500 
Kč - přefakturace výdajů na studii cyklostezky na 3 obce. Výdaj na tuto studii je ve 
schváleném rozpočtu na rok 2017. 
Součástí tohoto rozpočtového opatření bude i navýšení příjmů a výdajů ve stejné výši 
205 830 Kč - jde o příjem mimořádných členských příspěvku na financování sociálních služeb, 
všechny mimořádné příspěvky budou přeposlány Městu Votice. 
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Usnesení: 
Členská schůze bere na vědomí informace podané účetní svazku a schvaluje Rozpočtová opatření  
č. 1 a č. 2 počtem 11 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel.  
 
 

3) Činnost Centra společných služeb (CSS)  

Manažerka svazku L. Krubnerová seznámila přítomné s činností kanceláře CSS za období od 
posledního zasedání členské schůze do dnešního dne. Přítomní byli seznámeni s individualizovaným 
návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu “Posilování 
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce” – registrační číslo projektu 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017. V rámci ní je možné zejména navýšení pracovních úvazků o 0,6 
vytvořením pozice “Specialista na veřejné zakázky” – návrh Olga Marvanová. Pracovní náplní 
zaměstnance v rámci projektu bude zadávání veřejných zakázek jak v režimu zákona, tak i mimo něj, 
zaměřovat se bude i na společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, dále ji bude možné 
využít i jako konzultanta v případech, kdy veřejnou zakázku bude zadávat externí subjekt. Příspěvek 
na mzdu může být poskytován od podpisu smlouvy do max. 30. 6. 2019. Podmínky udržitelnosti 
projektu se podpisem dodatku nemění. 
  
Usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou. Členská 
schůze po projednání schvaluje počtem 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel uzavření Dodatku 
 č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu “Posilování administrativní kapacity obcí 
na bázi meziobecní spolupráce” – registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 a 
obsazením pozice “Specialista na veřejné zakázky” O. Marvanovou. Zároveň členská schůze 
mikroregionu pověřuje předsedu svazku V. Lišku podpisem tohoto dodatku. 
 

 
4) Sociální fond ORP Votice 

Viktor Liška a Jiří Slavík podali aktuální informace k rozdělení příspěvků – město Votice odsouhlasilo 

návrhy komise na rozdělení příspěvků poskytovatelům sociálních služeb. Po dohodě se sociálním 

odborem a odborem majetku budou příspěvky jednotlivých zapojených obcí zaslány ve formě 

mimořádného příspěvku na účet mikroregionu. Mikroregion následně celou částku zašle Městu 

Votice a to je rozdělí poskytovatelům soc. služeb dle schváleného dokumentu. Město Votice na konci 

období předloží vyúčtování čerpání příspěvků mikroregionu. 

Zapojeným obcím byly předány výzvy k zaplacení mimořádného příspěvku.  

Usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou a Jiřím 
Slavíkem o zaslání příspěvku do sociálního fondu a schvaluje počtem 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se 
zdržel postup pro zaslání příspěvku formou mimořádného příspěvku mikroregionu. 
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5) Společné projekty - cyklostezka 

Viktor Liška podal informace k aktuálnímu stavu jednání o trase cyklostezky – podařilo se vyjednat 

přechod silnice č. 18 v části Olbramovice – Veselka. Pokud všechna jednání budou zdárně pokračovat, 

následně bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a vyřizování stavebního 

povolení tak, aby se ideálně v roce 2018 mohla podat žádost o dotaci na úsek Beztahov - Veselka.  

Městu Votice a Obci Olbramovice byla předána faktura za studii, částka je rozdělena stejným dílem 

mezi Město Votice, Obec Olbramovice a Město Bystřice. 

Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou o výsledku 
jednání k přechodu silnice č. 18 a postupu prací na projektu cyklostezky 
 
 

6) Informace z MAS – Posázaví, Krajina srdce, BENEBUS, dotace Středočeský kraj  

Předseda svazku Viktor Liška přednesl informace o stavu vyhlašování výzev v rámci jednotlivých MAS 

– obě MAS čekají na schválení svých strategií, zatím je předpoklad vyhlášení na podzim 2017. 

V rámci jednání BENEBUSu se zatím podařilo vyjednat pouze drobné posuny u požadovaných spojů. 

V současné době je hlavním tématem jednání integrace dopravy, kde se předpokládá zapojení oblasti 

Voticka ještě před Vlašimskem. 

Eliška Melicharová podala informace k jednotlivým dotačním fondům Středočeského kraje, které jsou 

aktuálně vyhlášeny. Přehled jednotlivých fondů s termíny pro podávání žádostí je samostatnou 

přílohou zápisu. 

Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou a        
Eliškou Melicharovu. 
 
 

7) Ostatní, diskuze 

Jiří Slavík informoval přítomné o možné návštěvě hejtmanky ve Voticích – dle termínu této návštěvy 
by bylo plánováno další zasedání mikroregionu. 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace v rámci diskuze.  
 

8) Závěr 

Zasedání bylo ukončeno v 15:30 hodin. 
 

Termín dalšího zasedání Členské schůze Mikroregionu bude 31. 5. 2017 v Ratměřicích. 
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Přílohy: 
1) Prezenční listina 
2) Dodatek ke smlouvě CSS 

3) Přehled dotačních fondů Středočeského kraje 

 

 

Zapsala: Zapsala Eliška Melicharová, 13. 4. 2017                               
 
 

 
 
Ověřovatelé zápisu: Marcela Čedíková                       _____________________ 

       
 

Karel Babický                 _____________________ 
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