
 
Komenského náměstí 700, 259 01 Votice, IČ:705 67 646;  č. ú. 324986339/0800, Česká spořitelna a.s. 

Předseda mikroregionu Mgr. Viktor Liška, starosta@ratmerice.cz , 776 580 584 
Manažerka mikroregionu Ing. Lucie Krubnerová, krubnerova@mikroregionvoticko.cz, 604 451 815 

 

 

 

1 

 

Záznam č. 6/2017 

z jednání Členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko 

konané 25. 10. 2017 ve Voticích, 15:00 – 16:50 hod. 

 

Místo konání:  MěÚ Votice, obřadní síň    

 

Přítomni:  Obec Jankov    Bc. Jitka Jonsztová, starostka 

Obec Ješetice    Lenka Sladkovská, starostka 

Obec Mezno    Rudolf Vobruba, starosta 

Obec Miličín    Jiří Zíka, starosta 

Městys Neustupov   Josef Škréta, starosta 

Obec Olbramovice   Ivan Novák, starosta 

Obec Ratměřice   Viktor Liška, starosta 

Obec Smilkov    Hana Dohnalová, starostka 

Obec Střezimíř    Bc. Miloš Jelínek, starosta 

Obec Vojkov    František Baťha, starosta 

Město Votice    Jiří Slavík, starosta 

Městys Vrchotovy Janovice  Marcela Čedíková, starostka 

Obec Zvěstov Karel Babický, starosta    

 

Omluveni:  Miroslav Dohnal (Obec Ješetice), Jarmila Trachtová (Obec Heřmaničky) 

 

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

(Specialista na veřejné zakázky), Lucie Krubnerová (Manažer CSS), Jiří Stuchlík 

 

Ověřovatelé zápisu: Ivan Novák (Olbramovice), Bc. Miloš Jelínek (Střezimíř) 

 

Zapsala:   Eliška Melicharová 

__________________________________________________________________________________ 

 

Program: 

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

usnesení z minulé Členské schůze 
2) Záměr vybudování STK ve Voticích 
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3) Rozpočtové opatření č. 5 
4) Rozpočet na rok 2018 – výše příspěvků, informace o dílčím auditu 
5) MAP II – informace k přípravě žádosti 
6) 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 usnášeníschopná, neboť je přítomno 13 zástupců obcí 
z 15ti. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi Ivan Novák (Obec Olbramovice) a Bc. Miloš Jelínek (Obec Střezimíř). 
Následně předseda svazku Viktor Liška představil členské schůzi předpokládaný program jednání, 
spočítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost členské schůze, kdy bylo přítomno 13 zástupců 
obcí z 15ti.  
 

Usnesení: 
Členské obce berou na vědomí přehled bodů jednání a schvalují program jednání počtem 13 hlasů 
pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Jako prvního ověřovatele zápisu volí Členská schůze mikroregionu  
Ivana Nováka (Obec Olbramovice) počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel, jako druhého 
ověřovatele volí členská schůze Bc. Miloše Jelínka (Obec Střezimíř) počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů 
proti, 0 se zdržel. 
 
 

2) Záměr vybudování STK ve Voticích 

J. Stuchlík představil zástupcům obcí záměr vybudování STK pro vozidla ve Voticích – záměr dostal od 
Středočeského kraje zamítavé stanovisko se zdůvodněním, že kapacita stávajících STK v regionu je 
dostatečná, ale v tomto nebyla zohledněna potřebnost v regionu vzhledem k registračnímu místu na 
MěÚ Votice, přesah do sousedního kraje, specifika regionu. Proto bude využito možnosti odvolání 
proti zamítavému stanovisku na Ministerstvo dopravy. Pro úspěšnost tohoto odvolání by bylo dobré 
mít podporu obcí z regionu. Proto pan Stuchlík požádal zástupce obcí o projednání podpory svého 
záměru v rámci jednotlivých obcí mikroregionu. Město Votice zašle jednotlivým obcím dopis se 
žádostí o projednání záměru. 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané p. Stuchlíkem. 

 
 

3) Rozpočtové opatření č. 5 

Účetní požádala o schválení Rozpočtového opatření č. 5: 
- navýšení příjmů z fakturace             100 tis. Kč 
- navýšení výdajů - poštovné                  1 tis. Kč 
- navýšení výdajů - občerstvení                2 tis. Kč 
- navýšení výdajů na služby (akce Šelmberk) 50 tis. Kč 
- snížení výdajů na školení                               50 tis. Kč 
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Usnesení: 
Členská schůze schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. 
 
 

4) Rozpočet na rok 2018 – výše příspěvků, informace o dílčím auditu 

a) Předseda informoval o přípravě rozpočtu mikroregionu na rok 2018, výše příspěvků na rok 2018 

zůstane stejná jako v minulých letech tj. 40,- Kč/obyvatele. Požádal členské obce o zařazení této 

částky do svých rozpočtů. Dále se diskutovalo o zachování Sociálního fondu ORP Votice – obce chtějí 

podpořit i nadále jeho fungování dle pravidel z roku 2017. Zde se výše příspěvku nebude rovněž 

měnit, příspěvek na dofinancování a koordinaci sociálních služeb bude ve výši 28,- Kč/obyvatele. 

Předseda požádal o zařazení této částky do rozpočtu obcí a schválení příspěvků v obcích, které se 

minulý rok na financování Sociálních služeb nepodílely. Výzva k zaplacení obou příspěvků bude 

odeslána ve dvou výzvách – zvlášť příspěvek na činnost mikroregionu (duben 2018) a zvlášť Sociální 

fond (leden 2018).  

b) Dílčí audit – předseda podal informaci o vykonaném dílčím auditu mikroregionu, který provedli 

pracovníci Středočeského kraje 16. 10. 2017, audit shledal nedostatek v chybném zaúčtování 

drobného dlouhodobého majetku. Členská schůze ukládá účetní přijmout opatření k nápravě chyby.  

Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané V. Liškou a ukládá účetní 
nápravu chyby uvedené v dílčím auditu. 
 
 

5) MAP II – informace k přípravě žádosti 

V. Liška podal informace k přípravě dalšího čerpání po ukončení MAP I – konec projektu 31. 12. 2017. 

MŠMT připravuje výzvu na další čerpání tohoto programu v podobě MAP II, kde se budou moci 

čerpat prostředky na realizaci navržených aktivit (např. čtenářská gramotnost – čtenářské dílny, 

sdílený školní psycholog, mentoring, podpora činnosti a spolupráce ZŠ a ZUŠ, podpora doučování 

žáků). Předpoklad začátku čerpání je únor 2018. Členská schůze souhlasí přípravou a podáním žádosti 

MAP II. 

Usnesení: 
Členská schůze bere na vědomí informace podané V. Liškou a schvaluje podání žádosti o dotaci na 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Votice II počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. 
 
 

6) Informace k výzvám MAS Posázaví a MAS Krajina srdce 

Lucie Krubnerová a Eliška Melicharová podaly informace k připravovaným výzvám místních akčních 

skupin Posázaví a Krajina srdce, výzvy  v rámci MAS Posázaví budou vyhlášeny od února do května dle 

typu projektu. MAS Krajina srdce bude vyhlašovat výzvy později, cca červen. Informace k obsahu 

jednotlivých programových rámců jsou v prezentacích, které jsou přílohou zápisu. 
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7) Závěr 

Zasedání bylo ukončeno v 16:50 hodin. 
 

 „Vánoční“ zasedání Členské schůze Mikroregionu se letos bude konat 24. 11. 2017 od 12:00 hodin 
v refektáři kláštera ve Voticích za účasti hejmanky Středočeského kraje. 
 
 

Přílohy: 
a) Prezenční listina 

 
Zapsala: Eliška Melicharová, 30. 10. 2017                               
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ivan Novák                        _____________________ 

       
 

Bc. Miloš Jelínek                         _____________________ 


