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Záznam č. 3/2017 

z jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko 

konané 31. 5. 2017 ve Voticích, 13:30 – 15:30 hod. 

 

Místo konání:  Ratměřice    

Přítomni: Obec Červený Újezd   Tomáš Hrdinka, místostarosta 

Obec Heřmaničky   Jarmila Trachtová, starostka 

Obec  Jankov    Bc. Jitka Jonsztová, starostka 

Obec Ješetice    Lenka Sladkovská 

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    Miloš Jelínek, starosta 

Obec Vojkov    František Baťka, starosta 

Městys Vrchotovy Janovice  Marcela Čedíková, starostka 

Obec Zvěstov    Karel Babický, starosta 

Omluveni:  Rudolf Vobruba (Mezno), Jiří Slavík (Votice) 

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

Lucie Krubnerová (Manažer CSS), Jan Počepický (pracovní analýz MAP),  

Marta Vacková, Bronislava Bolcková 

Ověřovatelé zápisu: Karel Babický (Zvěstov), Jitka Jonsztová (Jankov) 

Zapsala:  Eliška Melicharová 

__________________________________________________________________________________ 

 

Program: 

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

2) Informace účetní  - chválení závěrečného účtu, schválení účetní závěrky, schválení 

přeúčtování hospodářského výsledku, rozpočtové opatření 

3) Činnost Centra společných služeb (CSS)  

4) Informace k sociálním službám – Marta Vacková 

5) Společné projekty – cyklostezka 
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6) Ostatní, diskuse 

7) 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 Jitka Jonsztová (Obec Jankov) 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 13 zástupců 
obcí z 15ti. Plánovaný program nebyl doplněn. 
 

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  
Jitku Jonsztovou (Obec Jankov) počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel, jako druhého 
ověřovatele volí členská schůze Karla Babického (Obec Zvěstov) počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů proti,  
0 se zdržel. 
 
 

2) Informace účetní – chválení závěrečného účtu, schválení účetní závěrky, schválení 

přeúčtování hospodářského výsledku 

a) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko za rok 2016 byl vypracován a 
řádně vyvěšen po dobu 15 dnů na fyzických i elektronických úředních deskách všech 
členských obcí.  Zároveň byly vyvěšeny výkazy -  výkaz o plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisků 
a ztrát příloha, závěrečná zpráva o kontrole odborem kontroly Středočeského kraje - za rok 
2016. 
Účetní žádá o schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko za 
rok 2016 s výhradou a přijmutí opatření k odstranění nedostatků zjištěných odborem 
kontroly Středočeského kraje při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Voticko - 
chybné účtování pořízení drobného majetku na položku 5139 namísto 5137 a chybné 
účtování  pořízení drobného majetku na účet 558 namísto na účet 501 tak, aby  v budoucnu 
bylo účtováno správně.  
Tuto nápravu opatření provede účetní svazku obcí Ing. Ivana Brehovská.  Zároveň účetní do 
15 dnů od přijetí těchto opatření uvědomí o této skutečnosti odbor kontroly Středočeského 
kraje.   
 

b) Dále účetní požádala o schválení Účetní závěrky Dobrovolného svazku obcí Mikroregion 
Voticko za rok 2016.  
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c) Účetní požádala o schválení přeúčtování hospodářského výsledku svazku obcí za rok 2016 ve 
výši  - 355 136,01 Kč přeúčtovat z účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na 
účet č. 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.  

 
d) Účetní požádala o schválení Rozpočtového opatření č. 3 – Navýšení příjmů – fakturace 

činnosti Mikroregionu ve výši 200 tis. Kč a navýšení zpět výdajů na služby 181 500 Kč. 
 

Usnesení: 
Členská schůze bere na vědomí informace podané účetní svazku a schvaluje Závěrečný účet 
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko za rok 2016 s výhradou, Účetní závěrku za rok 2016 a 
přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2016 počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.  
Členská schůze schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 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. Ing. Bolcková ze Svazu měst a obcí ČR 
informovala o hodnocení mikroregionu z pozice poskytovatele dotace a informovala o plnění 
povinností vůči projektu. Vše viz. samostatný zápis CSS. 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou a  
Ing. Bolckovou.  
 

 
4) Informace k sociálním službám  

Marta Vacková z obecně prospěšné společnosti RUAH představila zástupcům obcí činnost organizace. 

Upozornila, že v regionu je třeba kromě paliativní a hospicové péče řešit i sociální péči o např. 

bezdomovce, týrané osoby, osoby sociálně vyloučené a tato problematika narůstá a dotýká se řady 

obcí. Starostové potvrdili, že řada z nich tuto problematiku aktuálně řeší s občany ve svých obcích.  

M. Vacková informovala o připravovaném projektu Obce blíže lidem, který by měl pomoci menším 

obcím lépe řešit sociální problematiky občanů, a to vytvořením sociálního pracovníka, který by se 

věnoval práci v terénu, depistáži a posílil pracovníka MěÚ Votice z odboru sociálních věcí. Projekt 

nabízí sérii 9 školení pro tyto nové pracovníky (specifika práce s bezdomovci, zdravotně postiženými 

atd.), propagační a instruktážní materiály pro obce a možnost supervizí pro sociálního pracovníka 

z území. V budoucnu by bylo ideální tyto služby řešit sociálním pracovníkem pro území mikroregionu. 

Tento pracovník by mohl fungovat v rámci Komunitního centra ve Voticích. 

 J. Počepický upozornil, že tuto problematiku by měl primárně řešit sociální odbor ORP, ale je zde 

řada dalších agend a kapacity pracovníků jsou plně vytíženy. Mikroregion CHOPOS se zabývá 

myšlenkou sociálního pracovníka mikroregionu a stejnou myšlenku bychom rozpracovali i za náš 

mikroregion (J. Počepický). M. Vacková sdělila, že na tohoto pracovníka by bylo možné sehnat 

dotační prostředky z MPSV. 

Bod bez návrhu na usnesení: 
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Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané M. Vackovu a J. 
Počepickým. 
 
 
 
 

 

5) Společné projekty - cyklostezka 

Viktor Liška podal informace k vyhlášení Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Cyklostezka Voticko I – zpracování DUR úsek č. 1“ a seznam obesílaných dodavatelů a požádal o 

schválení této Výzvy k podání nabídek a seznamu obesílaných dodavatelů. 

Usnesení: 
Členská schůze schvaluje vyhlášení Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Cyklostezka Voticko I – zpracování DUR úsek č. 1“ a seznam obesílaných dodavatelů počtem 13 
hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.  
 
 

6) Ostatní, diskuze 

O. Marvanová informovala o požadavku na doplnění Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu – 
zapracování požadavku k předložení prokázání základní kvalifikace již při podání nabídky. 
 
Usnesení: 
Členská schůze schvaluje doplnění Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu o počtem 13 hlasů 
pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.  
 
 

7) Závěr 

Zasedání bylo ukončeno v 15:30 hodin. 
 

Termín dalšího zasedání Členské schůze Mikroregionu bude 26. 7. 2017 ve Voticích. 
 
 

Přílohy: 
1) Prezenční listina 
2) Zápis se setkání starostů CSS 

Zapsala: Zapsala Eliška Melicharová, 1. 6. 2017                               
 

 
 
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jonsztová                       _____________________ 

       
 

Karel Babický                 _____________________ 


