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Záznam č. 5/2019 
z jednání Členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko 

konané 20. 11. 2019 ve Voticích, 13:00 – 17:30 hod. 
 
Místo konání:  Městský úřad Votice – zasedací místnost   
 
Přítomni:  Obec Červený Újezd   Miroslav Dohnal, starosta 

Obec Heřmaničky   Jarmila Trachtová, starostka 
Obec Jankov    Bc. Jitka Jonsztová, starostka 
Obec Ješetice    Lenka Sladkovská, starostka 
Obec Mezno    Eva Otradovcová, starostka 
     Rudolf Vobruba 
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:  ----- 
 
Hosté: Bronislava Bolcková, Svaz měst a obcí ČR 
 
Ověřovatelé zápisu: Viktor Liška (obec Ratměřice), Václav Karda (obec Miličín) 
 
Zapsala:   Lucie Krubnerová 
__________________________________________________________________________________ 
Program: 

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

2) Povinné setkání starostů č. 8 v rámci realizace projektu CSS 
3) Cyklostezka – vyhlášení výběrového řízení „Etapa I. – Votice – Olbramovice – DSP a DPS“, 

znalecký posudek nádraží Střezimíř 
4) Integrace dopravy – aktuální informace 
5) Dotační příležitosti a MAP (Místní akční plán rozvoje školství) – aktuální informace 
6) Sociální koordinátor, Sociální fond na rok 2020 
7) Finanční záležitosti – návrh rozpočtu 2020 a rozpočtového výhledu, financování činnosti 
8) Informace MAS 
9) Diskuse, různé, závěr 
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1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů 
Jednání členské schůze Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko zahájil předseda svazku 
Viktor Liška. Ověřovateli zápisu byli navrženi Viktor Liška (obec Ratměřice) a Václav Karda                    
(obec Miličín). 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. V průběhu jednání se dostavili L. Sladkovská (Ješetice) a 
D. Čermochová (Smilkov). 

 
Usnesení č. 1: 
Členská schůze schvaluje program jednání počtem 13 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 Václava Kardu (obec Miličín).  
(Hlasování 13 pro) 
 

 
2) Povinné setkání starostů č. 8 v rámci realizace projektu CSS 
V rámci členské schůze mikroregionu Voticko se uskutečnilo 8. povinné setkání starostů v rámci 
realizace projektu CSS – viz samostatná prezentace a zápis z jednání. 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace.  

 
 

3) Cyklostezka – vyhlášení výběrového řízení „Etapa I. – Votice – Olbramovice – DSP a DPS“, 
znalecký posudek nádraží Střezimíř 

Předseda svazku V. Liška seznámil přítomné s postupem přípravy společného projektu využití 
drážního tělesa na území Mikroregionu Voticko a představil přítomným zadávací dokumentaci na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci „Etapa I. – Votice – Olbramovice – 
Dokumentace pro stavební povolení a Etapa I. – Votice – Olbramovice – Dokumentace pro 
provedení stavby“. Jedná se o dílčí část projektu „Projekt Páteřní cyklostezka Voticko, projektové 
dokumentace“. Zakázka musí být dle pravidel poskytovatele dotace – Středočeského kraje –
zveřejněna na oficiálním Profilu zadavatele Mikroregionu Voticko. 

 
Usnesení č. 2: 
Členská schůze po projednání schvaluje počtem 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel se 
předložené znění výzvy a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
s názvem „Etapa I. – Votice – Olbramovice – Dokumentace pro stavební povolení a Etapa I. – 
Votice – Olbramovice – Dokumentace pro provedení stavby“. 
 
M. Jelínek informoval přítomné o proběhlých jednáních se SŽDC a seznámil přítomné se 
znaleckým posudkem na ocenění železničního svršku a spodku v rámci železniční stanice 
Střezimíř zpracovaného Ing. Pavlem Longinem a hodnotou zjištěnou a tržní předmětného 
majetku. 
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Následně proběhla diskuse o možnostech financování a zajištění majetku pro budoucí provoz 
tratě pro železniční drezínu v úseku do budoucna opuštěného železničního úseku „Střezimíř – 
Mezno“. 
 
V souvislosti s výstavbou koridoru byli přítomní zástupci obcí seznámeni s možnostmi uložení 
zeminy vzniklé při výstavbě koridoru. Jednotliví starostové sdíleli své zkušenosti s průběhem 
výstavby železničního koridoru.  
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace M. Jelínkem.  
 

 
4) Integrace dopravy – aktuální informace 
Jiří Slavík, starosta města Votice, seznámil přítomné se situací ohledně postupu jednání v rámci 
přípravy integrace veřejné dopravy v rámci jednotného systému Středočeského kraje. J. Slavík 
informoval přítomné starosty o průběhu jednání s IDSK, dopravci, ministerstvem dopravy, SŽDC a 
sdružením BeneBus. 
J. Slavík (město Votice) a I. Novák (obec Olbramovice) také informovali přítomné o situaci 
ohledně jednání na téma zřízení rychlíkové zastávky ve Voticích při zachování stávajícího 
zastavování rychlíků v Olbramovicích - tato aktivita města Votice vyvolala obavy v zastupitelstvu 
obce Olbramovice, na které reaguje předložené Memorandum společného postupu obcí Votice a 
Olbramovice. Zároveň starosta města Votice J. Slavík informoval přítomné o podpoře hejtmanek 
Středočeského a Jihočeského kraje se zřízením obou vlakových zastávek – Olbramovice i Votice a 
poukázal na analogii souměstí Tábor – Planá nad Lužnicí – Soběslav. 
V souvislosti s touto problematikou, která jistě nebude rozhodnuta do začátku předpokládaného 
spuštění integrovaného systému 1. 3. 2019, byl dále diskutován problém napojení integrovaných 
linek regionu Voticka na dálkové spoje (tj. vlak – PH – ČB). 

 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané J. Slavíkem a  
I. Novákem. 

 
 

5) Dotační příležitosti a MAP (Místní akční plán rozvoje školství) – aktuální informace 
Manažerka svazku L. Krubnerová a E. Melicharová informovaly přítomné o aktuálních dotačních 
možnostech na rok 2020 – plánované výzvy MAS Posázaví a MAS Krajina srdce v rámci realizace 
SCLLD – bezpečnost dopravy, článek 20 PRV (dotační okruhy, způsob financování, nutnost 
schválení projektových záměrů ve strategii, akčním plánu, zařazení projektu škol do MAPu, 
registrace do Portálu farmáře), dotační tituly Středočeského kraje na rok 2020 + čerpání dotací 
tzv. „1 000 Kč na obyvatele“, dotační možnosti MMR a MZe. 

 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané L. Krubnerovou a  
E. Melicharovou. 
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6) Sociální koordinátor, Sociální fond na rok 2020 
Sociální koordinátoři P. Kocourková a J. Počepický seznámili přítomné starosty se svou činností 
v rámci realizace projektů prostřednictvím projektů v rámci MAS Krajina srdce a MAS Posázaví – 
SCLLD OP Zam. – podrobněji samostatná prezentace. 
 
Předseda svazku a koordinátoři seznámili přítomné s čerpáním a využitím sociálního fondu v roce 
2019 a návrhu na rok 2020 včetně ev. změny správy sociálního fondu. V současnosti fond 
spravuje město Votice, do budoucna by tuto agendu mohl převzít mikroregion – soc. 
koordinátor. Přítomní byli dále seznámeni s detaily financování a podpořenými službami. 
Vzhledem k rozšíření sítě poskytovatelů sociálních služeb bylo navrženo navýšení příspěvků do 
sociálního fondu pro následující rok o 7 Kč na obyvatele členské obce – tj. ze současných 28 Kč na 
35 Kč / obyvatel obce dle údajů ČSÚ k příslušnému roku. 

 
Usnesení č. 3: 
Členská schůze po projednání schvaluje počtem 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel, návrh na 
změnu financování – navýšení příspěvku do sociálního fondu Mikroregionu Voticko od roku 2020 
na 35 Kč na obyvatele členské obce dle údajů ČSÚ k příslušnému roku. 

 
 

7) Finanční záležitosti – návrh rozpočtu 2020 a rozpočtového výhledu, financování činnosti 
Předseda svazku V. Liška seznámil přítomné s aktuálním výsledkem hospodaření v roce 2019, 
aktuálním a očekávaným zůstatkem na účtu svazku, průběhem čerpání dotačních prostředků 
v rámci realizace společných projektů a jejich průběžného financování (MAP, CSS, cyklostezka) a 
představil návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu 2021 – 2023.  
Členská schůze projednala a seznámila se s návrhem rozpočtu na rok 2020 a návrhem 
střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 – 2023. Dále předseda svazku požádal přítomné o 
vyvěšení dokumentů na fyzických a elektronických úředních deskách jednotlivých členských obcí.   

 
Dle návrhu účetní E. Melicharová seznámila přítomné s návrhem na vyřazení zastaralého a 
nepotřebného majetku v tomto rozsahu: 

 Rollup Mikroregionu ( z r. 2011) inv. číslo 2142   ve výši 6636 Kč, 
 Projekt značení cyklostezek Mikroregionu Džbány (z r. 2002), inv. Číslo 4010   

ve výši 9000 Kč, 
 Studie značení cyklostezek Mikroregionu Džbány (z r. 2003), inv. číslo 4016    

ve výši 30 000 Kč, 
 Banner Mikroregionu Džbány ( z r. 2007) inv. číslo 9001  ve výši 717 Kč,  
 Banner Mikroregionu Džbány ( z r. 2007) inv. čislo 9002  ve výši 717 Kč. 

 
Dále byl schválen plán inventur, inventarizační komise ve složení Bc. Jitka Jonsztová, Jarmila 
Trachtová, Ing. Ivana Brehovská a zaškolení komise.  
 
Usnesení č. 4: 
Členská schůze po projednání schvaluje počtem 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel, návrh na 
vyřazení majetku, plán inventur, složení inventarizační komise a zaškolení komise. 
 



 
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 

 
 

 
5 
 

 
 

8) Informace MAS 
Předseda svazku V. Liška a manažerka svazku L. Krubnerová informovali přítomné o dalším 
programovacím období a územní působnosti v rámci místních akčních skupin. Diskutována byla 
možnost založení vlastní MAS – podmínky, způsob přípravy strategie území, financování, zapojení 
území – neziskové organizace, podnikatelé. Prezentovány byly zkušenosti z dalších MAS a situace 
v rámci Středočeského kraje. 

 
Usnesení č. 5: 
Členská schůze po projednání pověřuje počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 se zdržel (Jankov, 
Vrchotovy Janovice), kancelář mikroregionu Voticko k přípravě založení vlastní místní akční 
skupiny. 
 

 
9) Diskuse, různé, závěr 
Termín příštího zasedání je 12/2019 a bude upřesněn. 

 
Zasedání bylo ukončeno v 17:30 hodin.  

 
Přílohy: 
a) Prezenční listina 
b) Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého rozpočtového výhledu 2021 – 2023 
c) Soupis vyřazeného majetku 
d) Prezentace CSS – 8. setkání starostů 
e) Prezentace – činnost sociálního koordinátora + sociální fond 
f) Návrh financování sociálního fondu 2020 
g) Znalecký posudek Nádraží Střezimíř 

 
 
Zapsala: Lucie Krubnerová, 22. 11. 2019     
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Viktor Liška                   _____________________ 

        
 

         Václav Karda              _____________________ 


