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@mikroregiondzbany.cz, 604 451 815

Záznam č. 7/2016
z jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko
konané 2. 11. 2016 v zasedací místnosti MÚ ve Voticích, 14 – 17:00 hod.

Místo konání:
Přítomni:

Votice
Rudolf Vobruba (Mezno), Jiří Zíka (Miličín), František Baťha (Vojkov),
Mgr. Viktor Liška (Ratměřice), Lenka Sladkovská (Ješetice), Hana Dohnalová
(Smilkov), Ivan Novák (Olbramovice), Jiří Slavík (Votice), Karel Babický
(Zvěstov), Miloš Jelínek (Střezimíř), Jitka Jonsztová (Jankov), Marcela
Čedíková (Vrchotovy Janovice), Jarmila Trachtová (Heřmaničky), Miroslav
Dohnal (Červený Újezd)
Omluveni:
Josef Škréta (Neustupov)
Hosté:
Ing. Eliška Melicharová (Specialista pro rozvoj regionu), Ing. Lucie Krubnerová
(Manažer CSS), Olga Marvanová, Dis., pí. Lučanová, pí. Bartůňková, pí.
Janoušová, pí. Peroutková
Ověřovatelé zápisu: Karel Babický (Zvěstov), Viktor Liška (Ratměřice)
Zapsala:
Ing. Eliška Melicharová
__________________________________________________________________________________
Program:
1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů
2) Kontrola usnesení / úkolů z Členské schůze ze dne 21. 9. 2016
3) Centrum společných služeb (2. Setkání starostů)
4) Činnost Občanské poradny
5) Projekt: Sociální fond ORP Votice
6) Projekt: Cyklostezka Voticko I.
7) Projekt: Místní akční plán ORP Votice
8) Dotační možnosti (MMR – územní plány, komunikace, …)
9) Dílčí audit, směrnice ZVZ MR
10) Návrh rozpočtu na rok 2017 a Návrh rozpočtového výhledu 2018 - 2020
11) Ostatní, diskuse
12) Závěr
__________________________________________________________________________________
Členské schůzi mikroregionu Voticko předcházelo od 14:00 hod. do cca 15:30 hod. setkání starostů
Mikroregionu Voticka – viz samostatná prezentace a prezenční listina v rámci realizace projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ (CSS) – viz bod 3.
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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 a místopředseda svazku Jiří Slavík v 15:30. Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Karel Babický
(Zvěstov) a pan Viktor Liška (Ratměřice). Následně Viktor Liška představil členské schůzi
předpokládaný program jednání, spočítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost členské schůze,
kdy bylo přítomno 14 zástupců obcí z 15. Žádný zástupce nevznesl návrh k doplnění navrženého
programu.
Usnesení:
Viktor Liška konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná, neboť je přítomno 14 zástupců obcí
z 15 ti. Členské obce berou na vědomí přehled bodů jednání a schvalují program jednání počtem 14
hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Jako prvního ověřovatele zápisu volí členská schůze Mikroregionu
Karla Babického (obec Zvěstov) počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel, jako druhého
ověřovatele volí členská schůze pana Viktora Lišku (obec Ratměřice) počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů
proti, 0 se zdržel.
2) Kontrola usnesení / úkolů z členské schůze ze dne 21. 9. 2016
Předseda svazku Viktor Liška informoval přítomné o splněných úkolech z minulého jednání.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou.
3) Centrum společných služeb (2. Setkání starostů)
Manažerka svazku L. Krubnerová představila činnost CSS formou samostatné prezentace (viz
samostatný zápis) dle metodiky a požadavků Svazu měst a obcí.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou.

4) Činnost Občanské poradny
Paní Lučanová a paní Bartůňková z Diakonie ČCE představily činnost občanské poradny, která funguje
ve Voticích od ledna 2017. Za 9 měsíců své činnosti poskytla bezplatné poradenství pro 29 klientů –
těm poskytla dohromady 56 konzultací v délce cca 1 hodiny. Dále představily přibližnou statistiku
návštěvnosti dle jednotlivých obcí, vzhledem k anonymitě klientů není možné zajistit kompletní
přehled klientů dle jednotlivých obcí.
(anonymní dotazníky pro klienty – trvalé bydliště: Heřmaničky – 12 klientů, Votice – 11, Olbramovice –
5, Miličín – 2, Jankov – 4, Střezimíř – 3, Praha – 1, Neustupov – 5, Mezno – 4, klienti bez uvedení místa
trvalého bydliště – 9 osob)
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Občané se nejčastěji obrací na poradnu s problematikou dluhového poradenství, sociálních dávek,
soužití s občany, rodinné vztahy, spotřebitelské smlouvy atd. Objednání do poradny je možné jen
v úředních hodinách poradny dle informací z letáku – požadavek na úpravu, aby bylo možné se
objednat kdykoliv i mimo úřední hodiny, popř. přes kancelář v Čáslavi se objednat do Votic. Diakonie
zašle aktualizovaný leták pro prezentaci služeb.
Vytíženost poradny - poptávka po službách v regionu je, poradna je využita a bylo by dobré rozšířit
její úřední hodiny i na pondělní dopoledne, kde by mohla poskytovat poradenství i další skupině
občanů (matky s dětmi, propuštění z výkonu trest). Paní Lučanová předloží žádost o navýšení
finančního příspěvku pro rozšíření úředních hodin poradny, současná výše příspěvku neumožňuje
hodiny rozšířit.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané paní Lučanovou a
Bartůňkovou.

5) Projekt: Sociální fond ORP Votice
Předseda svazku V. Liška informoval členskou schůzi o záměru vytvořit v rámci ORP Sociální fond pro
financování sociálních služeb v regionu. Požadavkem Středočeského kraje je, aby se na financování
těchto registrovaných služeb podílely i obce. Pracovnice odboru sociálních věcí pí. Janoušová a
Peroutková informovaly o schůzce s poskytovateli soc. služeb, kde se jednotlivé služby představily a
informovaly o způsobu financování jejich aktivit. Dále pracovnice zjišťovaly na jednotlivých obcích,
jakou částkou přispívají jednotlivých službám. Pracovnice představily tabulku s přehledem
současného stavu za jednotlivé obce. Plánovaný sociální fond by řešil v rámci celého ORP příspěvky
registrovaným poskytovatelům soc. služeb s cílem zajištění a zachování různých druhů sociálních
služeb. Nedocházelo by k přeplácení nebo naopak k nepodpoření některých druhů služeb. Byl by tím
zajištěn lepší přehled o financování a počtu klientů, vytíženosti a efektivnosti služeb, byla by tak
zajištěna zpětná vazba a zmenšila by se rovněž administrativní zátěž obcí (žádosti, vykazování,
vyúčtování jednotlivých poskytovatelů).
Zřizovatelem fondu by mohlo být město Votice, které by nastavilo pravidla pro fungování fondu –
stanovy, účetnictví. Tento model podporuje i Středočeský kraj, pro který je důležitou zárukou
fungování sociální odbor města, tento model by byl prvním v kraji, což by měla být výhoda pro další
spolupráci s krajským úřadem. Pí. Jonsztová informovala, že obec Jankov si bude i nadále řešit
pečovatelské služby a rozvoz obědů vlastní spoluprácí s Domovem seniorů v Jankově. Uvítala by
společné řešení sociálního bydlení v rámci ORP. Viktor Liška upřesnil, že Sociální fond by neřešil
službu rozvozu obědů. Dále shrnul, že v podstatě jsou zde 3 kategorie obcí: a) obce přispívají a služby
zajišťuje FCHSK, b) obce s DPS a smluvně zajištěnými službami, c) obce bez DPS a nepřispívají na
žádné služby. Viktor Liška představil fungování Sociálního fondu ORP Kyjov, kde Kyjov financuje 3/5
nákladů a zbytek obce, stejný systém se předpokládá i u ORP Votice, tj. 3/5 nákladů Votice a 2/5
nákladů ostatní obce ORP.
P. Vobruba požaduje, aby byl jasný přehled, kolik má která služba klientů z které obce a za celé ORP,
stejný požadavek má i paní Jonsztová. Oba mají názor, že Sociální fond by měl fungovat na principu
solidárnosti obcí v rámci ORP. Na dotazy zástupců obcí paní Janoušová vysvětlila podstatu některých
služeb (sanace rodiny atd.).
Požadavkem členské schůze je vytvořit minimální síť sociálních služeb na území ORP a vyčíslení
finančních nákladů na stabilizaci a udržení minimální síťě soc. služeb.
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Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou a
pracovnicemi a sociálního odboru a ukládá kanceláři mikroregionu vytvořit minimální síť sociálních
služeb na území ORP s vyčíslením finančních nákladů na stabilizaci a udržení minimální sítě soc.
služeb.
6) Projekt: Cyklostezka Voticko I.
Předseda svazku V. Liška informoval členskou schůzi o postupu realizace projektu Cyklostezka
Voticko I. (Votice – Olbramovice – Bystřice) a o postupu jednání se SŽDC ohledně trvajícího zájmu o
pozemky i v místech, kde ještě není koridor opuštěný (depo Střezimíř). Dle informací pí. Sladkovské
obec Ješetice nemá zájem spolupracovat na tomto projektu.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou a pí.
Sladkovskou.
7) Projekt: Místní akční plán ORP Votice
Viktor Liška připomněl, že byl schválen a v řádném termínu odevzdán Strategický rámec
s investičními prioritami škol regionu. Právní akt (dohoda s poskytovatelem dotace) je podepsán a
platba by měla přijít v polovině listopadu.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou.
8) Dotační možnosti (MMR – územní plány, komunikace, …)
Lucie Krubnerová informovala přítomné o aktuálně plánovaných dotačních výzvách MMR na rok
2017, které jsou vyhlášeny a příjem bude ukončen 30. 12. 2016. Jedná se zejména o územní plány za
předpokladu schváleného zadání (Střezimíř, Heřmaničky, Červený Újezd, Miličín, Zvěstov). Zároveň
bude znovu vyhlášen dotační titul pro obce do 3 tis. obyvatel na místní komunikace (MMR) – zde
oproti loňskému roku budou upraveny podmínky – obec může podat žádost jen na jednu komunikaci,
musí se jednat o tzv. „páteřní“ místní komunikaci. K žádostem je nutné mít zpracovaný rozpočet akce
+ stručnou technickou zprávu. Dále je možné žádat na projekty se zapojením dětí a mládeže –
klubovny, hřiště, veřejná prostranství, stezky atd. Podněty a projektové záměry jednotlivých obcí
budou řešeny individuálně.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou.
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9) Informace o dílčím auditu, směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Kancelář mikroregionu Voticko informovala zástupce obcí o dílčím auditu, který se konal 4. – 5. 10.
2016 a doporučil mikroregionu vytvořit Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Směrnice byla vypracována a je přílohou zápisu.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou a dále
schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů proti,
0 se zdržel.
10) Návrh rozpočtu na rok 2017 a Návrh rozpočtového výhledu 2018 - 2020
Viktor Liška představil návrh rozpočtu na rok 2017 a podal komentář k jednotlivým položkám
rozpočtu.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou, schvaluje
Návrh rozpočtu na rok 2017 a Návrh rozpočtového výhledu 2018 – 2020 a ukládá členským obcím
řádně vyvěsit Návrh rozpočtu a Rozpočtový výhled na svých úředních deskách a elektronických
úředních deskách.

11) Ostatní, diskuse
Viktor Liška informoval o financování pracovních úvazků v rámci kanceláře mikroregionu.
Zápůjčka finančních prostředků od Města Votice bude splacena do 31. 12. 2016.
Jiří Slavík pozval přítomné na vánoční zasedání mikroregionu s tím, že budou vítány i účetní obcí.
Návrh usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou.

12) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 17:00 hodin.
Další jednání Členské schůze Mikroregionu Voticka se uskuteční ve středu 21. 12. 2016 od
15:00 hod. ve školní jídelně ZŠ Votice.
Přílohy:
(1) Prezenční listina
(2) Samostatný Zápis ze setkání starostů mikroregionu Voticka (CSS) + prezentace
(3) Prezentace – Členská schůze mikroregionu Voticko 21. 9. 2016
(4) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zapsala: Zapsala Eliška Melicharová, 3. 11. 2016
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Ověřovatelé zápisu:

Viktor Liška

________________________

Karel Babický

________________________
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