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Záznam č. 4/2019 
z jednání Členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko 

konané 16. 10. 2019 ve Voticích, 15:00 – 17:00 hod. 
 
Místo konání:  Městský úřad Votice – zasedací místnost   
 
Přítomni:  Obec Heřmaničky   Jarmila Trachtová, starostka 

Obec Jankov    Josef Kocourek, místostarosta 
Obec Ješetice    Lenka Sladkovská, starostka 
Obec Mezno    Eva Otradovcová, starostka 
Obec Miličín    Václav Karda, starosta 
Obec Neustupov   Josef Škréta, starosta 
Obec Olbramovice   Ivan Novák, starosta 
Obec Ratměřice   Mgr. Viktor Liška, starosta 
Obec Smilkov    Dagmar Čermochová, 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 Červený Újezd 
 
Hosté: Lucie Krubnerová (mikroregion Voticko), Jan Počepický (mikroregion Voticko), 

Olga Marvanová (mikroregion Voticko), Petra Kocourková (mikroregion 
Voticko), Eliška Melicharová (mikroregion Voticko) 

 
Ověřovatelé zápisu: Viktor Liška (obec Ratměřice), Jiří Slavík (město Votice) 
 
Zapsala:   Eliška Melicharová 
__________________________________________________________________________________ 
Program: 

1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů, kontrola 
usnesení z minulé Členské schůze 

2) Dopravní obslužnost – integrace dopravy 
3) Výběrové řízení – Etapa III. Sudoměřice – Votice Studie proveditelnosti 
4) Informace k činnosti CSS a založení MAS 
5) Informace k činnosti DSO – rozpočtové opatření č. 3 
6) Diskuse, závěr 
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1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů, 
kontrola usnesení 
 

Jednání členské schůze Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko zahájil předseda svazku 
Viktor Liška. Ověřovateli zápisu byli navrženi Viktor Liška (obec Ratměřice) a Jiří Slavík                     
(město Votice). Následně předseda svazku Viktor Liška představil členské schůzi předpokládaný 
program jednání, spočítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost členské schůze, kdy bylo 
přítomno 14 zástupců obcí z 15ti.  

 
Usnesení č. 1: 
Členská schůze schvaluje program jednání počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Jako 
prvního ověřovatele zápisu volí Členská schůze mikroregionu Viktora Lišku (obec Ratměřice) jako 
druhého ověřovatele volí Členská schůze mikroregionu Jiřího Slavíka (město Votice).  
(hlasování 14 pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel) 
 

 
2) Dopravní obslužnost – integrace dopravy 

 
K  bodu týkajícímu se jak mikroregionu, tak samotného města Votic, vystoupili starosta Votic Jiří 
Slavík a referent městského úřadu Jan Vachtl. 
Jiří Slavík nejprve shrnul výsledky jednání a poté předal slovo Janu Vachtlovi. Ten v úvodu sdělil, 
že na Voticku se hlavním iniciátorem navrhovaných změn stalo město Votice, které zástupcům 
IDSK předalo i díky dobrým vztahům s ostatními obcemi ORP velké množství věcných podkladů 
pro přípravu integrace, která by tak měla proběhnout dle skutečných požadavků občanů Votic a 
okolních obcí. Následně informoval o průběhu jednání. Na přelomu srpna a září 2019 byly městu 
Votice poskytnuty úvodní pracovní návrhy jízdních řádů linek PID na Voticku, které byly ze strany 
města Votic připomínkovány i dle předešlých připomínek z regionu. Podařilo se takto do návrhů 
prosadit zahuštění provozu do Ješetic a Střezimíře a určité časové korekce na linkách do Vlašimi a 
Benešova. Tyto návrhy byly následně odeslány dopravcům Arriva Střední Čechy, Comett Plus a 
ČSAD Benešov k prověření oběhů. Dle informací od IDSK je nutné upravit oběhy dopravce Comett 
Plus z důvodu nutnosti vypravení vyššího počtu řidičů při realizaci původního návrhu a 
přetrasovat linku 551 z důvodu požadavků jihočeského organizátora dopravy JIKORD. U dopravce 
Arriva Střední Čechy je nutné přepracovat přibližně polovinu oběhů a u dopravce ČSAD Benešov 
je nutné doplnit spoje do Benešova kvůli převozu tržeb a doplnění nafty. Definitivní návrhy 
budou tedy zaslány obcím v průběhu listopadu 2019 s termínem realizace jednání na konci 
listopadu 2019.  
Jiří Slavík uvedl, že není s výsledkem spokojen, přestože se věnoval prosazení změn v regionální 
dopravě a přípravě na integraci (PID) téměř dva roky. Zpočátku se situace vyvíjela velmi pozitivně 
a pracovníci IDSK se snažili maximálně respektovat naše požadavky.  
Vedl politická jednání, jak na Středočeském kraji, tak na Jihočeském kraji, aby došlo k lepšímu 
propojení obou krajů a Voticko mělo zároveň spojení s Táborskem a Vožickem. 
Na základě našich požadavků proběhla odborná jednání bez politiků mezi IDSK, JIKORDEM a 
dopravci, ze kterých vyplynulo, že nelze vyhovět našemu základnímu požadavku mít napojenou 
regionální dopravu na vlakovou dopravu (rychlíky) ve stanici Olbramovice - Veselka. 
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K danému tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse. Starosta Ratměřic poukázal na nesmyslně 
vypravované autobusové linky v nevhodných časech. 
Starostové vyjádřili názor, že integrace bez napojení Voticka na rychlíky nemá smysl. 
Vzhledem k tomu, že jihočeští dopravci nechtějí zajíždět na Veselku, pouze do Votic nebo do  
Benešova (což vyžaduje navýšení finančních prostředků), starostové se shodli, že je třeba znovu 
vznést požadavek, aby rychlíky stavěly kromě Olbramovic i ve Voticích, a to z důvodu, že Votice 
jsou vhodné pro ukončení autobusových linek vzhledem k větším prostorovým možnostem, 
připravenosti Votic investovat do nového terminálu a i proto, že by zde autobusy lépe navazovaly 
na křižování rychlíků z obou směrů. 

 
Usnesení č. 2: 
Členská schůze schvaluje počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel požadovat po 
Ministerstvu dopravy České republiky doplnění Votic mezi stanice rychlíků linky R17 za účelem 
zásadního zlepšení přestupních vazeb z regionu na rychlíky, významného usnadnění linkotvorby 
regionálních autobusů, vyhovění požadavkům Jihočeského kraje, z důvodu nevhodných 
prostorových možností pro odstav autobusů i osobních automobilů v Olbramovicích a za účelem 
podstatného snížení nákladů Středočeského kraje a Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS při 
zajišťování dopravní obslužnosti ve výši přesahující 3 miliony korun ročně.  
Dále Členská schůze pověřuje Jiřího Slavíka, místopředsedu svazku obcí, aby vešel v jednání s 
Ministerstvem dopravy České republiky, Dobrovolným svazkem obcí BENE-BUS a Integrovanou 
dopravou Středočeského kraje o zajištění splnění požadavku tohoto usnesení.  
 
 
3) Výběrové řízení – Etapa III. Sudoměřice – Votice - Studie proveditelnosti 
 
E. Melicharová seznámila přítomné s průběhem a výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby na akci „Etapa III. Sudoměřice – Votice – Studie proveditelnosti“. Jedná se o dílčí část 
projektu „Projekt Páteřní cyklostezka Voticko, projektové dokumentace“. Zakázka byla dle 
pravidel poskytovatele dotace (Středočeského kraje) zveřejněna na oficiálním Profilu zadavatele 
Mikroregionu Voticko. Nabídku předložila firma TR Engineering s.r.o. s nabídkovou cenou          
175 000,- Kč vč. DPH. Valná hromada schvaluje výběr dodavatel na tuto zakázku.  

 
Usnesení č. 2: 
Členská schůze po projednání schvaluje počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel výběr 
nejvhodnější nabídky na zakázku „Etapa III. Sudoměřice – Votice - Studie proveditelnosti“. 

 
 

4) Informace k činnosti CSS a založení MAS 
 

V. Liška prezentoval současnou činnost kanceláře CSS a výhled na financování úvazků po skončení 
dotace od SMO ČR. Počet úvazků a rozsah služeb bude možné v roce 2020 zachovat.  
Další vizí pro rozvoj území ORP a mikroregionu je založení místní akční skupiny. Důležité budou 
konečné podmínky pro minimální územní velikost MAS, nyní je to 10 000 obyvatel. MAS Posázaví 
požaduje po obcích zapojených do MAS Posázaví usnesení od ZO o setrvání či nesetrvání v MAS. 
Obec Jankov usnesením ZO deklarovala setrvání v MAS Posázaví. Další obce zatím neprojednávaly 
svou územní příslušnost k MAS a zástupci obcí vedli diskusi o činnosti MAS Krajina srdce a MAS 
Posázaví, diskutovala se zejména potřeba celistvosti mikroregionu na úrovni MAS. V. Liška do 
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příštího zasedání shromáždí aktuální informace k budoucí roli MAS v rozvoji území po roce 2021 a 
poté bude finálně rozhodnuto o vytvoření MAS.  
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze bere na vědomí podané informace.  
 
 
5) Informace k činnosti DSO – rozpočtové opatření č. 3 

 
E. Melicharová seznámila přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 3, jedná se o: 
- navýšení příjmů z úroků o 700 Kč, 
- navýšení výdajů na pořízení majetku položka 5137 o 50 tis. Kč 
- navýšení výdajů na cestovné položka 5173 o 10 tis. Kč 
- snížení výdajů na nákup materiálu o 60 tis. Kč 
 
Usnesení č. 3: 
Členská schůze schvaluje počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel Rozpočtové opatření č. 3.  

 
 

6)  Diskuse, závěr 
 

V. Liška informoval o průběhu tvorby analýz odpadového hospodářství v rámci ORP  
Příští zasedání se bude konat 20. 11. společně se schůzí starostů ORP. 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17:00 hodin.  
 
Přílohy: 
a) Prezenční listina 

 
Zapsala: Eliška Melicharová, 18. 10. 2019     
 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Slavík                   _____________________ 

        
 

         Viktor Liška              _____________________ 


