Zápis z Rady Mikroregionu Voticko ze dne 4. 4. 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)
Rudolf Vobruba (starosta obce Mezno)

Omluveni:

-

Hosté:

Lucie Krubnerová (kancelář mikroregionu)
Olga Vinšová (kancelář mikroregionu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Financování mikroregionu – dotační programy MAP školství a Centrum společných
služeb
3. Návštěva ministra dopravy D. Ťoka
4. Bene-bus (dopravní obslužnost regionu)
5. Příprava členské schůze mikroregionu Voticko
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 plném počtu (5 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 DSO Mikroregionu Voticko je usnášeníschopná, neboť
jsou přítomni všichni členové Rady, Rada bere na vědomí přehled bodů jednání a schvaluje
počtem 5 hlasů program jednání Rady Mikroregionu Voticko počtem 5 ti hlasů. Rada
schvaluje počtem 5 hlasů zapisovatelku Olgu Vinšovou.

Add 2) Financování mikroregionu
MAP bude možné realizovat až od května, potvrzení dokládají bezdlužnost, soc. pojištění,
VZP. Je nutno vyhotovit znovu (nesmí být starší než 3 měsíce), nutno podávat znovu žádost
(více pracovních pozic, méně úvazků, větší zastupitelnost) a projít administrativní kontrolou
a věcným hodnocením.
Centrum společných služeb – dopis ze dne 30. 3. 2016 – DSO Mikroregion Voticko byl
zařazen do seznamu budoucích smluvních partnerů.
Na účtu mikroregionu je cca 332 tis. Kč, 120 tis. měsíčně jsou režijní náklady (mzdy), dosud
nebyly vyúčtovány příspěvky od obcí na rok 2016.
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V. Liška informoval o činnosti kanceláře mikroregionu – jsou zpracovávány výběrová řízení
(zakázky malého rozsahu) – územní plány Červený Újezd, Střezimíř, Zvěstov, střecha klášter
Z křídlo.
Předseda svazku informoval přítomné o stavu hodnocení podaných žádostí (Stř. kraj, MMR –
posunutí termín zveřejnění výsledků – duben 2016)
Aktuální dotační možnosti – Mze rybníky, OPŽP zateplování (limity např. na fasádu 2 600 Kč
za m2). OPŽP – možnost 1% úroků.

Add 3) Návštěva ministra dopravy D. Ťoka
- nutnost zpracování EIA – oddálení realizace požadavků obcí.
- nákup drážních budov soukromým investorem?
Témata jednání:
1) hotový úsek koridoru - převod pozemků (nákup) – Votice – Olbramovice - Bystřice
2) plánovaný úsek koridoru – od Votic směrem na jih
3) dálnice D3– silnice směr Sedlčany I/18 – od sjezdu neměla by být silnice 1. třídy –
tj. ohrožen plánovaný obchvat Křešic?, pí. Čedíková podala přítomným informace o
jednání v Sedlčanech ohledně dálnice (1. 4. 2016) a informovala přítomné o jednání
11. 4. ve Vrchotových Janovicích pro veřejnost.
Starostové jednotlivých obcí považují za nejvýhodnější „stabilizovanou“ trasu dálnice,
předpoklad realizace 2024.
Projížďka v terénu – Votice, Heřmaničky, Střezimíř
(Rada mikroregionu + zástupci obcí Olbramovice, Ješetice, Olbramovice, Střezimíř, Červený
Újezd, Lucie Krubnerová, pí. Dobešová, sekretariát p. ministra)
Po jednání ministra (17:00 hod.) – pozvat celé ORP – se uskuteční schůzka s pí. poslankyní
I. Dobešovou. Občerstvení zajištěno.

Add 4) Bene-bus (dopravní obslužnost regionu)
J. Slavík informoval o aktuální situaci jednání v rámci členství obcí v Bene-busu. J. Slavík za
město Votice bude požadovat informace, kolik na jakou linku se doplácí. Požadavek obcí
mikroregionu - jaké linky hradí Benebus a kolik přesně stojí, vyčíslení spojů.
Probíhá jednání s hejtmanem Stř. kraje Milošem Peterou (přislíbeno navýšení 1,5 mil. Kč),
kraj by měl přidat další finance (ubírání spojů Bene-busu) – tj. možnost snížení příspěvku
obcí Bene-busu. Tento týden proběhne schůzka J. Slavík, M. Jeřábková, p. Hostek. Požadavek
obcí je na zefektivnění dopravní obslužnosti i za cenu zachování finančního příspěvku
Benebusu.
2019 – bude výběrové řízení – Středočeský kraj – provozování autobusových linek na dalších
10 let.
Úkol:
Sejít se během dubna s Cometem, Arrivou (autobusovými dopravci) ohledně požadavků
jednotlivých obcí na zajištění dopravní obslužnosti.
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Add 5) Příprava členské schůze mikroregionu Voticko
Přítomní členové Rady prodiskutovali program jednání další Členské schůze Mikroregionu.
Na členskou schůzi připravit statistiku návštěvnosti občanské poradny (Diakonice Střed).

Add 6) Různé, diskuse
V. Liška informoval o fichích v MAS Krajině srdce – dopravní obslužnost – příprava fiche na
nákup autobusů (mikrobusů) na alternativní pohon.

Zapsala: Olga Vinšová, 4. 4. 2016

Ověřil:
Viktor Liška

____________________________

Jiří Slavík

____________________________
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