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Program

 Schůze ORP Votice
 Návrh rozpočtu 2018, rozpočtový výhled
 Prezentace aktivit – jaký byl rok 2017
 4. oficiální setkání starostů ORP (CSS)
 Aktivity pro rok 2018
 Diskuse

 Neformální část setkání

Votice, 24. 11. 2017

Co jsme dělali v roce 2017

 Odborné poradenství – Centrum společných služeb (CSS)
 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Votice (MAP)
 Společné projekty 
◦ Sociální fond ORP Votice
◦ Cyklostezka (železniční koridor)
◦ Dopravní obslužnost regionu
◦ Územní studie krajiny ORP Votice a veřejných prostranství obcí
◦ Komunitní centrum 

 Příprava a administrace akcí podpořených v rámci dotací
 Výběrová řízení 
 Provozování webu mikroregionu Voticko

www.mikroregionvoticko.cz

Spolupráce s partnery
 Geopark Kraj blanických rytířů 

(cestovní ruch, informační materiály, certifikační komise
regionální značky Kraj blanických rytířů, kalendář akcí KBR, 
turistické destinace Středočeského kraje)

 Toulava
 MAS Krajina srdce
 MAS Posázaví 

(Programový výbor, Výkonný výbor, Dozorčí rada)

 Členství v Regionální stálé konference Stř. kraje – Výboru 
pro sport zastupitelstva Středočeského kraje

 Členství v Celorepublikové komunikační platformě (CKP) v 
rámci projektu Center společných služeb

Tým mikroregionu Voticko

Předseda 
mikroregionu

(0,5 úvazku)

Hlavní manažer 
MAP

(0,5 úvazku)

Odborný 
pracovník pro 

analýzy 

a strategie 
(0,6 úvazku)

Odborný 
pracovník pro 

realizaci 
komunikační 

strategie

a budování 
kapacit (0,3 úvazku)

Finanční manažer

a účetní
(0,25 úvazku)

Administrativní 
pracovník
(0,1 úvazku)

Manažer CSS
(1,3 úvazku)

Specialista 

pro rozvoj 
regionu

(0,7 úvazku)

Specialista 

pro veřejné 
zakázky

(0,6 úvazku)

Administrativní 
pracovník
(0,3 úvazku)

Účetní svazku

4. oficiální setkání starostů ORP
 Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 
meziobecní spolupráce reg. č.: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

 Období 7 – 12/2017
 Mzdové úvazky 
◦ Manažer CSS (Lucie Krubnerová)

◦ Specialista pro rozvoj regionu (Eliška Melicharová)

◦ Specialista pro veřejné zakázky (Olga Marvanová)

 Spoluúčast Mikroregionu 8 500 Kč měsíčně + DPH

Zpráva o činnosti CSS

• Prezence účastníků
• Zpráva o činnosti Centra společných služeb (CSS) mikroregionu 

Voticko za uplynulé období
(ISP – vykazování 50 aktivit měsíčně, společné projekty,   měsíční
hodnotící zprávy, školení, celorepublikové setkání, regionální   
koordinátor)

• Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb 
• DOTAZNÍK

• Projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS
• Analýza přínosů CSS
• Zpravodaj č. 3 (2/2017)
• DOTAZNÍK k začlenění DSO do systému veřejné správy v území
• Diskuse
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Zpráva o činnosti CSS
 Zřízení a administrace Profilů zadavatele, provázání s Věstníkem veřejných 

zakázek
(Ješetice, Zvěstov, Miličín, Ratměřice, Červený Újezd, …)

 Odborné poradenství – směrnice a vyhlášky obcí, spisový a skartační řád, 
Informace dle z. 106 (Heřmaničky, Vojkov, …), informace k zákonu o pohřebnictví

 Pomoc s administrací voleb (Střezimíř)
 Spolupráce při zajištění běžné agendy obce
 Zpracování ročních hlášení o vodě a odpadech (VÚME, VÚPE – Střezimíř)
 Administrace úkonů spojených s Veřejnou službou – Úřad práce (Smilkov)
 Konzultační místo pro obyvatele mikroregionu
 Dotační poradenství
 Poradenství v oblasti veřejných zakázek

Ukončené celkem: 747

Probíhající: 0

Ukončené v kvartále: 101

Poměr odborných aktivit: 78,2%

Celostátní setkání CSS, 
Medlov, 10/2017

Administrace veřejných zakázek 
k 24. 11. 2017

 Aktualizace Směrnic o zadávání VŘ
 Cenový marketing
 Zakázky malého rozsahu 
◦ v roce 2017 celkem 29 ZMR

 Zjednodušené podlimitní řízení
◦ v roce 2017 celkem 12 celkem

 Administrace Profilů zadavatele
 Dotační i nedotační akce

 Specialista pro veřejné zakázky (CSS)
 Tematická školení (CSS)

Dotační management 
k 24. 11. 2017

 Administrace dotačních akcí z roku 2016
 Letos dosud zpracováno 48 žádostí o dotace 

Mze, Stř. kraj, MŠMT, MMR, IROP,  
OPŽP, Nadace ČEZ, PRV, GŘHZ, 
MVČR, Nadace OF

 39 bylo úspěšných, o jedné žádosti není 
rozhodnuto, 8 žádostí neúspěšných

 Celková hodnota získaných dotací v r. 2017 činí 
17 283 322 Kč 
(nezapočítán MAP a CSS – mzdové náklady)
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MAP rozvoje vzdělávání 
v ORP Votice 

 Realizace 18 měsíců
 dotace 2 052 988 Kč, spoluúčast108 052 Kč
 Spolupráce škol a neformálních vzdělavatelů
 podpořené drobné akce na školách, Řemeslný 

den…
 semináře pro učitele
 nyní ke schválení finální dokument MAP a akční 

plán
 příprava projektu MAP II – od ledna 2018, podání 

15. 2.
 3 – 8 mil. Kč na ORP + 100 000 Kč na každé IZO
 v ORP Votice 14 IZO, je nutné zapojit minimálně 11
 Memorandum o spolupráci

MAP rozvoje vzdělávání 
v ORP Votice 

 Společné aktivity na rok 2018:
- Čtenářská gramotnost na školách ve spolupráci s 

Městskou knihovnou Votice
- Polytechnická a environmentální výchova na MŠ 

ve spolupráci s Ekocentrem Čapí hnízdo a RC 
Oříšek

- Doučování na ZŠ Votice a ZŠ Miličín s 
nízkoprahovým zařízením Sibiř

- Spolupráce ZUŠ Votice a škol mikroregionu 
- Příběh našich sousedů s Post Bellum
- S mentory ZŠ Votice ke kvalitě škol (např. ZŠ 

Jankov)

Společné projekty – sociální fond

 2017 – rozpočet 526 000 Kč
 Minimální síť registrovaných soc. služeb
 Financování
◦ Město Votice - 2/3 rozpočtu fondu
◦ Členské příspěvky jednotlivých obcí 1/3 rozpočtu fondu

(tj. 28 Kč / obyvatele)

 Spolupráce Mikroregion Voticko, Město Votice, Sociální odbor 
Votice, lokální síťař, poskytovatelé registrovaných sociálních 
služeb v ORP Votice 

 SF neřeší přímou pečovatelskou službu v domovech 
s pečovatelskou službou na území ORP (4)

Občanská poradna 
 Zahájení provozu leden 2016
 Financování z rozpočtu Mikroregionu Voticko v rámci 

sociálního fondu ORP Votice
 V roce 2017 – rozšíření provozní doby – jeden den v týdnu
 Změna umístění – bývalá ordinace MUDr. J. Jílka
 Od 9/2018 – v rámci Komunitního centra Voticka (klášter)

Pracoviště Votice
Husova 587, 259 01 Votice
poradnavotice.stred@diakonie.cz, 
734 516 733
Otevírací doba:
Pondělí 8:00 - 16:00
Doporučujeme si vždy domluvit

Společné projekty – cyklostezka

 Voticko I. (Votice – Olbramovice)
 smlouva na zpracování DÚR
◦ Předpoklad dokončení 4/2018
◦ 320 650 Kč
◦ Podklad pro podání žádosti o dotaci

Společné projekty – dopravní obslužnost

 2017 – 2018 – Integrace
 Optimalizace linek a spojů
 Jednotná jízdenka
 P. Vachtl – kontaktní osoba MÚ Votice
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Společné projekty  (2017 – 2019)

 Územní studie krajiny ORP Votice
◦ Zpracovatel: Ing. arch. Milan Salaba
◦ Rozpočet: 1 802 900 Kč – dotace IROP 90%, 

předpoklad spolufinancování národní zdroje 10 %

 Územní studie veřejných prostranství
◦ 4 zpracovatelé
◦ Zapojeno 11 obcí mikroregionu
◦ Rozpočet 5 278 150 Kč
◦ Dotace IROP 90 %
◦ Spolufinancování obcí

10%
Žadatel – město Votice

PROJEKTY ČLENSKÝCH 
OBCÍ 

REALIZOVANÉ VE SPOLUPRÁCI S  

ČERVENÝ ÚJEZD
 Územní plán obce Červený Újezd (MMR, 133 tis. Kč)
 Oprava kapličky (dotace 51 tis. Kč, Mze)
 Rekonstrukce č.p. 5 na sociální byty (dotace 5 mil. Kč, 

IROP, realizace 2017 – 2018)
 Oprava hasičské zbrojnice v Červeném Újezdu 

(548 tis. Kč, Mze, realizace 2018)

HEŘMANIČKY
 Rekonstrukce havarijního stavu vnitřních a venkovních 

prostor MŠ Heřmaničky - I. etapa 
(dotace 2016 ve výši 1,224 mil. Kč, Stř. kraj, 
realizace 2017)

 Územní plán obce Heřmaničky (MMR, 400 tis. Kč)
 Oprava 4 válečných pomníků (dotace MOČR, 84 tis. Kč)
 Hasičská zbrojnice Velké Heřmanice 

(dotace 194 tis. Kč) – realizace 2018
 Dopravní automobil (GŘHZS, dotace 450 tis. Kč, 2018)

JANKOV
 Oprava hasičské zbrojnice Bedřichovice 

(Mze, 546 tis. Kč)
 Oprava kapličky Odlochovice (Mze, 205 tis. Kč)
 Pořízení dopravního automobilu – hasiči 

(Stř. kraj, 296 tis. Kč)

MILIČÍN
 Územní plán obce Miličín (MMR, 400 tis. Kč)
 Pořízení 4 ks dýchacích přístrojů pro hasiče 

(Stř. kraj, 190 tis. Kč)
 Oprava hasičské zbrojnice v Petrovicích 

(Mze, 143 tis. Kč, realizace 2018)
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NEUSTUPOV

 Oprava hasičské zbrojnice (Mze, 
dotace 248 tis. Kč, realizace 2018)

 Oprava 4 křížů (Mze, dotace 99 tis. 
Kč, realizace 2018)

OLBRAMOVICE

 Oprava hřbitovní zdi 
(Mze, dotace 489 tis. Kč, realizace 2018)

 Pořízení dopravního automobilu – hasiči 
(GŘHZS, dotace 450 tis. Kč, realizace 
2018)

RATMĚŘICE
 Rekonstrukce budovy OÚ 

(zateplení – dotace OPŽP, rekonstrukce 
MŠ – dotace Stř. kraj 1,9 mil. Kč)

 Rybník Jordánek - odbahnění, stavební úpravy 
(Mze, 545 tis. Kč)

 Oprava hřbitovní zdi (Mze, dotace 517 tis. Kč, realizace 
2018)

STŘEZIMÍŘ
 Územní plán obce Střezimíř 

(MMR, 229 tis. Kč)
 SDH Střezimíř – účast dětí na mistrovství 
ČR 
(Fond hejtmanky, 30 tis. Kč)

VOJKOV
 Revitalizace rybníku Pražáček (Stř. kraj 2016,

dotace 897 tis. Kč, realizace 2017)
 Obnova 3 křížů v obci Vojkov 

(Mze, dotace 30 tis. Kč, realizace 2018)
 Obnova 2 zvoniček 

(Mze, dotace 68 tis. Kč, realizace 2018)
 Přístavba spolkové místnosti (Stř. kraj, 501tis. 

Kč, realizace 2018)

Vrchotovy Janovice
 Rekonstrukce márnice 

(dotace 2016 MMR, 300 tis. Kč)
 Oprava hasičské zbrojnice (Mze, 201 tis. Kč)
 Oprava hřbitovní zdi 

(Mze, 700 tis. Kč, realizace 2018)
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VOTICE
 Územní plán města Votice (IROP, 572 tis. Kč)
 Klášter Votice (Komunitní centrum – IROP, 

Vlastivědná expozice – MMR, MKČR – PZAD) – 9 mil. Kč
 Oprava 4 křížů Votice (Mze, 97 tis. Kč, realizace 2018
 Oprava Božího hrobu (Mze, 700 tis. Kč, realizace 2018)
 Oprava Kalvárie (Mze, 361 tis. Kč)
 In line dráha Votice (Stř. kraj, 500 tis. Kč)
 Výmalba klášterní kaple (Stř. kraj, 50 tis. Kč)
 Územní studie - lokalita Pilař, U vodojemu, sídliště, osady

ZVĚSTOV
 Vytvoření 6 ti pečovatelských bytů v obci 

Zvěstov (dotace MMR, 3,6 mil. Kč, realizace 
2016 – 2017)

 Zateplení budovy obchodu (dotace OPŽP)
 Záchrana zámku ve Zvěstově – I. etapa 

(MKČR, 300 tis. Kč)
 Územní plán obce Zvěstov (MMR, 284 tis. Kč)

Dotace pro spolky mikroregionu
 Skauti Votice a Vrchotovy Janovice (Stř. kraj, 7 tis. Kč)
 RC Oříšek Votice (Stř. kraj, 11 tis. Kč)
 SDH Votice (Stř. kraj, 24 tis. Kč)
 TJ Svoboda Ratměřice (Stř. kraj, 37 tis. Kč)
 TJ Sokol Jankov (Stř. kraj, 79 tis. Kč)
 TJ Sokol Votice (MŠMT, 885 tis. Kč)
 Spolek za záchranu kláštera (Nadace OF, 20 tis. Kč)
 Vlastivědný klub Votice (Mze, 48 tis. Kč)
 ŘKF Votice (Mze, 98 tis. Kč)

Co nás čeká v roce 2018?
 Tvorba Místního akčního plánu II. – školství
 Provoz „Centra společných služeb“, vydání 2 zpravodajů
 Realizace projektů spolupráce 
◦ dopravní obslužnost Voticka - integrace
◦ využití opuštěného drážního tělesa
◦ Sociální fond 
◦ Komunitní centrum Voticka
◦ Studie krajiny ORP Votice
◦ Studie veřejných prostranství ORP Votice
◦ …

 Zpracování žádostí o dotace a dotační servis - LEADER
 Provoz webu, kalendáře akcí – MIKROREGION 

VOTICKO
 Podání žádosti o dotaci na realizaci cyklostezky Voticko I. 

(Votice – Olbramovice)
 GDRP (pověřenec), odborné poradenství

Děkujeme za pozornost..

Děkujeme za spolupráci
a těšíme se na další!

Tým Mikroregionu


