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. 1/2017
z jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko
konané 22. 2. 2017 v Červeném Újezdu, 14 – 17:00 hod.
Místo konání:
Přítomni:

Červený Újezd
Obec Červený Újezd
Obec Heřmaničky
Obec Jankov
Obec Ješetice
Obec Mezno
Obec Miličín
Městys Neustupov
Obec Olbramovice
Obec Ratměřice
Obec Smilkov
Obec Střezimíř
Obec Vojkov
Město Votice
Městys Vrchotovy Janovice
Obec Zvěstov

Miroslav Dohnal, starosta
Tomáš Hrdinka, místostarosta
Jarmila Trachtová, starostka
Jitka Jonsztová, starostka
Luboš Hanták, zastupitel
Luboš Marek, zastupitel
Rudolf Vobruba, starosta
Jiří Zíka, starosta
Josef Škréta, starosta
Ivan Novák, starosta
Viktor Liška, starosta
Dana Dohnalová, starostka
Miloš Jelínek, starosta
František Baťka, starosta
Jiří Slavík, starosta
Marcela Čedíková, starostka
Karel Babický, starosta

Omluveni:
Hosté:

Eliška Melicharová (Specialista pro rozvoj regionu), Olga Marvanová,
Lucie Krubnerová (Manažer CSS), Městská Policie Votice – L. Bindl, M. Prokeš
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jonsztová (Jankov), František Baťha (Vojkov)
Zapsala:
Lucie Krubnerová
__________________________________________________________________________________
Program:
1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů
2) Činnost kanceláře CSS za období leden – únor 2017
3) Společné projekty - studie krajiny ORP Votice, studie veřejných prostranství ORP Votice
4) Informace Městské policie Votice
5) Informace ze Středočeského kraje
6) Informace z MAS – Posázaví, Krajina srdce
7) Společné projekty - dopravní obslužnost
8) Sociální fond ORP Votice
9) Ostatní, diskuse
10) Závěr
__________________________________________________________________________________

1

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

1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů
Jednání členské schůze Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko zahájil předseda svazku Viktor
Liška a starosta obce Červený Újezd - Miroslav Dohnal, který představil aktivity obce – realizované
aktivity (přestavba bývalé školy na byty z vlastních zdrojů, dotace na zateplení budovy hospody
a obecního úřadu, chodníky v obci) a plánované akce za přispění dotačních titulů i z vlastních zdrojů
(vybudování sociálních bytů, hasičská zbrojnice, rekonstrukce kapličky).
Ověřovateli zápisu byli navrženi paní Jitka Jonsztová (Jankov) a pan František Baťha (Vojkov).
Následně předseda svazku Viktor Liška představil členské schůzi předpokládaný program jednání,
spočítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost členské schůze, kdy bylo přítomno 15 zástupců
obcí z 15. Plánovaný program byl doplněn o zprávu o činnosti Městské policie Votice a postup
činnosti v případu řešení týraných koní v Jankově a volně pobíhajících psů v Řikově.
Usnesení:
Viktor Liška konstatoval, že členská schůze je usnášení schopná, neboť je přítomno 15 zástupců obcí
z 15 ti. Členské obce berou na vědomí přehled bodů jednání a schvalují program jednání počtem 15
hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Jako prvního ověřovatele zápisu volí členská schůze Mikroregionu
paní Jitku Jonsztovou (obec Jankov) počtem 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel, jako druhého
ověřovatele volí členská schůze pana Františka Baťhu (obec Vojkov) počtem 15 hlasů pro, 0 hlasů
proti, 0 se zdržel.

2) Činnost Centra společných služeb (CSS)
Manažerka svazku představila činnost kanceláře Centra společných služeb za období leden – únor
2017. CSS plní požadavky dané smlouvou o poskytnutí dotace, průběžně probíhá financování
projektu – mzdových nákladů. Za první kvartál hodnoceného období byly splněny všechny
deklarované parametry dané smlouvou (počet aktivit, procento odborného poradenství, společné
projekty, Zpravodaj, pravidelná setkání, …).
Došlo ke změně obsazení pozice regionálního koordinátora projektu – pí. Bronislava Bolcková
nahradila p. Černého. Dne 3. 3. 2017 se uskuteční návštěva ze Svazu měst a obcí B. Bolcková,
Marek Vetýška. V lednu se L. Krubnerová, E. Melicharová a O. Marvanová zúčastnily výjezdního
jednání ve Štěkni – schůzka cca 20 týmů CSS a zástupců Svazu měst a obcí, kde byl konzultován
průběh a výstupy projektu.
Do konce února kancelář CSS vypracuje návrh Zpravodaje č. 2, který na přelomu března a dubna bude
distribuován prostřednictvím oficiálních webových stránek mikroregionu a obecních zpravodajů. Další
oficiální setkání starostů se dle harmonogramu projektu uskuteční v průběhu května až června 2017
a budou na něm mimo jiné představeny výstupy zpracované Analýzy přínosů v oblasti
realizace společných projektů. Toto setkání bude spojeno s členskou schůzí mikroregionu Voticko.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou.
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3) Společné projekty
Studie krajiny ORP Votice
Manažerka svazku informovala přítomné o realizaci výběrového řízení na dodavatele zakázky
malého rozsahu „Územní studie krajiny ORP Votice“. Zakázka byla zveřejněna na Profilu
zadavatele města Votice (žadatel o dotaci) v období od 11. 1. do 30. 1. 2017 plus přímo byli
poštou osloveni 3 uchazeči. Celkem bylo v termínu pro podání předloženo 5 nabídek.
Hodnotícími kritérii zakázky byly cena díla s váhou 40 % a popis způsobu realizace zakázky
s váhou 60 %. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek bylo provedeno na jednání Rady
města Votice. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložil Ing. arch. Milan Salaba
s nabídkovou cenou 1 802 900 Kč. V současné době probíhá odvolací lhůta. Po jejím uplynutí
bude uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem a městem Votice a následně podána
žádost o dotaci do IROP – výzvy č. 9 (termín: do 31. 3. 2017).
Možnost získání dotace až do výše 90 %, v případě úspěšného projektu budeme žádat na
dofinancování projektu ve výši 10 % z národních zdrojů (Ministerstvo pro místní rozvoj).
Studie veřejných prostranství ORP Votice
Manažerka svazku informovala přítomné o realizaci výběrových řízení – vyhlášených v režimu
zjednodušených podlimitních řízení:
Územní studie veřejných prostranství: ÚSVP 1 – Votice – sídliště
Územní studie veřejných prostranství: ÚSVP 2 – Votice – lokalita Pilař, lokalita U vodojemu
Územní studie veřejných prostranství: ÚSVP 3 – Votice – místní části
Územní studie veřejných prostranství: ÚSVP 4 – Miličín, Olbramovice, Vrchotovy Janovice
Územní studie veřejných prostranství: ÚSVP 5 – Zvěstov, Jankov, Neustupov
Územní studie veřejných prostranství: ÚSPV 6 – Střezimíř, Červený Újezd, Heřmaničky, Smilkov

Výzvy byly zveřejněny na Profilu zadavatele města Votice (žadatel o dotaci) ve dnech 26. 1. –
20. 2. 2017. K podání žádosti je nutné mít uzavřenou smlouvu o dílo s dodavatelem. Ve
smlouvě bude uvedena podmínka, že pokud žadatel nebude mít k dispozici právní akt
o poskytnutí dotace do 31. 12. 2017, je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy
odstoupit. V rámci jednotlivých výběrových řízení bylo doručeno 4 – 6 nabídek, 3 uchazeči
podali nabídky na všechna výběrová řízení.
Na přelomu února a března budou probíhat jednání hodnotících komisí, ke kterým budou
přizváni odborníci (autorizovaní architekti), zástupce mikroregionu a zástupci jednotlivých
obcí, v rámci nichž budou studie konkrétních veřejných prostranství realizována.
Hodnotící kritéria: výše nabídkové ceny (váha 35 %), portfolio (35%), popis způsobu realizace
zakázky (30%).
Po uzavření smluv o dílo smlouva mezi vítěznými uchazeči a městem Votice bude podána
žádost o dotaci do IROP – výzvy č. 9 (termín: do 31. 3. 2017).
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou.
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4) Informace Městské policie Votice
Zastupitelé obce Ješetice přednesli problém s podezřením na týrání psů a jejich volné
pobíhání a ohrožování obyvatel v osadě Řikov. Následně proběhla za účasti Městské policie
Votice diskuse nad možnostmi řešení této problematiky. Městská policie stejně tak jako
státní provádí zdokumentování protiprávního jednání a tyto podněty podstupuje příslušným
orgánům – přestupková komise MÚ Votice – Mgr. Jiří Čáp, pokud věc nelze vyřešit na místě
(např. pokutou). V diskusi bylo účastníky poukázáno na nedostatečnou legislativu v této
problematice a obtížnou vymahatelnost pokut v případě sociálně slabších občanů při
zachování nezbytného životního minima. V případě správního řízení není obec účastníkem
řízení, tj. nemá nárok na poskytnutí informací ohledně řešení problému.
V rámci diskuse p. starosta Mezna předal svoji zkušenost s řešením daného problému, ve své
obci.
Jiří Slavík a Jitka Jonsztová seznámili přítomné s postupem řešení problému týrání koní v obci
Jankov.
V souvislosti s činností Městské policie Votice p. starosta J. Slavík požádal přítomné o
schválení příspěvků na spolufinancování mzdových nákladů jednotlivými obcemi a dořešení
rozsahu spolupráce (dle rozhodnutí zastupitelstvech jednotlivých obcí). V současné době
město Votice zaměstnává 3 strážníky, jeden z nich slouží pro širší region Voticka.
Starostové obcí očekávají od města Votice výzvu k uhrazení příspěvků, příp. doladění detailů
návrhů veřejnoprávních smluv. Konkrétním jednáním je za město Votice pověřen
místostarosta města Martin Rataj. V současné době 7 obcí Mikroregionu deklarovalo příslib
spolufinancování Městské policie Votice.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané zástupci Městské
policie Votice a starostou města Votice Jiřím Slavíkem a starostkou obce Jankov paní Jitkou
Jonsztovou.

5) Informace ze Středočeského kraje
Předseda svazku Viktor Liška přednesl informace ze setkání starostů s vedením
Středočeského kraje – pí. hejtmankou za účasti všech radních dne 21. 2. 2017. Současně
představil návrh dotační politiky Středočeského kraje do konce roku 2020.
FOND OBNOVY VENKOVA
Všechny obce do 2 000 obyvatel budou mít do roku 2020 možnost získat dotaci ve výši 1 000
Kč na obyvatele (podle počtu obyvatel ČSÚ k 31. 12. 2016) v oblastech podpory: dopravní
infrastruktura, technická infrastruktura, občanské vybavení, veřejná prostranství, zpracování
projektové dokumentace (DSP nebo vyššího stupně) na projekty spolufinancované z jiných
veřejných zdrojů (mimo příjemce a SČK).
Žádosti bude možné podávat průběžně (18. 4. 2017– 30. 6. 2020). Dotace bude ve výši 80 %,
spoluúčast obce 20%, v maximálně 2 projektových žádostech (100 000 – 2 mil. Kč).
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STŘEDOČESKÝ INFRASTRUKTURNÍ FOND
Pro obce, města a DSO Středočeského kraje. Předkládání žádosti je možné od 18. 4. 2017 do
2. 5. 2017 v oblastech podpory:
- Podpora rozvoje a obnovy základních škol (MF, MŠMT)
- Životní prostředí (MZe – vodovody a kanalizace, OPŽP)
- Zlepšení kvality vod a snižování rizika povodní
Maximální dotace 10 mil. Kč (spoluúčast na kofinancování), minimální spoluúčast na
kofinancování projektu je ze strany obce 15 %, současně minimální výše spolufinancování je
vyšší než 35 % daňových příjmů za rok 2016.
Dále pro rok 2017 budou vyhlášeny programy (alokace 140 mil. Kč):
- Fond sportu a volného času
- Fond kultury a obnovy památek
- Humanitární fond
- Fond IZS a dobrovolných hasičů (podpora pro JSDHO – 3 díly ministerstva vnitra, 2 díly
kraj, 1 díl obec)
- Fond hejtmanky
V rámci cykloturistiky bude kraj ze svého rozpočtu financovat cyklostezky nadregionálního
(krajského) významu.
Jednotlivé dotační tituly bude schvalovat Zastupitelstvo kraje na svém jednání 7. 3. 2017.
V rámci podmínek přidělené dotace budou akce – výběrová řízení na dodavatele - nad 200
tis. Kč povinně uveřejňovány na Profilu zadavatele.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou.

6) Informace z MAS – Posázaví, Krajina srdce
Viktor Liška a Lucie Krubnerová představili aktuální informace z místních akčních skupin.
V současné době nemá ani jedna z MAS schválenou strategii, probíhá zapracování
připomínek. Aktuální předpoklad vyhlášení výzev – léto 2017. Členové mikroregionu se
budou účastnit jednání výkonného výboru MAS Posázaví (příprava výzev) + příp. pracovních
skupin v MAS Krajina srdce.
Informace z MAS Krajina srdce
Zaměření oblastí podpory SCLLD:
- Soc. služby (poskytovatel musí být registrován v krajské síti soc. služeb)
- Školy – rozšíření kapacity MŠ, ZŠ učebny (klíčové kompetence)
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-

-

-

Doprava – jednání s dopravci stojí na bodě, do jaké výše bude nutné jednotlivé linky
dotovat ze strany obcí, dotace na ekologické mikrobusy, možnost přealokace finančních
prostředků
Dětské skupiny – dotace 85% na mzdové náklady, na 3 roky
Příměstské tábory – min. 400 tis. Kč na 3 roky
Svoz dětí do školy
Sociální podniky – 85% na mzdové prostředky (možnost kombinace s IROP –
rekonstrukce, vybavení), oblast podpory – pro handicapované, environmentální zaměření
(lidi nad 50 let, absolventi, ženy po MD)
Obecní prodejna (zřízení, vybavení), nutnost mít podepsané 2 smlouvy s místními
producenty
Autobusové zastávky – bezbariérové
Bezpečnost v obcích (retardéry, radary) na zdůvodněných místech – školy, návsi
Lesní cesty
Lesní relax (100 % dotace)

Kancelář MAS Krajina srdce je nově společně s turistickou destinací Toulava – v Táboře,
Vančurova ulice (pod hotelem Palcát). Ředitelkou Toulavy se stala Štěpánka Barešová.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou a
Viktorem Liškou.

7) Společné projekty - dopravní obslužnost
Starosta města Votice J. Slavík seznámil přítomné s průběhem jednání s Krajským úřadem
a společností BENEbus ohledně řešení dopravní obslužnosti. Od 5. 3. 2017 bude v platnosti
nový jízdní řád, do kterého byly zapracovány další podněty - Mezno, Heřmaničky a dále
Olbramovice (spoje od rychlíků). Dále se řeší integrace s Prahou, region prosazuje požadavek
na urychlenou integraci Vlašimska a Voticka, dle informací by se mohlo podařit integrovat cca
v polovině roku 2018. Cílem je zajištění pravidelných spojů do všech obcí a jednotná jízdenka
pro vlak, autobus i pražskou integrovanou dopravu.
Od obcí byl vznesen požadavek na vyvěšení nových jízdních řádů na webu, propagace ve VN
a obecních zpravodajích a vytvoření letáčku – s cílem širší informovanosti. Prostor pro jednání
se SČK pro nové nastavení jízdních řádů (měly by vycházet skutečně z požadavků obcí a ne
požadavků dopravců). P. Baťha informoval přítomné o schůzce 6. 3. se SČK v Benešově
(Posázaví) s cílem připomínkování železničních jízdních řádů.
Diskutována byla problematika parkování ve Voticích u výrobních podniků a nádraží (Votice,
Olbramovice).
Studie cyklostezky – Voticko I.
Viktor Liška informoval přítomné o jednání o cyklokoncepci SČK - propojení obcí
cyklostezkami – doprava do školy a zaměstnání, zpřístupnění krajiny, bezpečná doprava dětí
do školy (jako součást obecné mobility a dopravní obslužnosti, obnova cest – cca 2 – 5 km).
SČK zpracovává generel cyklotras a cyklostezek, zanesen požadavek cyklostezky Sudoměřice –
Bystřice, Zvěstov – Ratměřice - Jankov.

6

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

Dále proběhlo jednání s ČD a SŽDC o prodeji pozemků, nyní je požadavek na soupis pozemků
žádaných od ČD od Votic a Olbramovic.
SŽDC umožňuje bezúplatný převod pozemků pro veřejný zájem. ČD prodává za tržní cenu, ale
v rámci veřejného zájmu je možné jednat o ceně. Votice a Olbramovice – podklady pro
jednání s majiteli pozemků, motivační dopis pro majitele pozemků, oslovení majitelů
pozemků a nabídka na odkup. Požadavek na propagaci stávajících cyklotras v regionu
(reedice Votické kopretiny).
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Jiřím Slavíkem a
Viktorem Liškou.
8) Sociální fond ORP Votice
V rámci navrhovaného Sociálního fondu (cca 530 tis. na rok 2017) – město Votice – schváleno
320 700 Kč (3/5 z celkového rozpočtu), ostatní obce (2/5 z celkového rozpočtu – z toho
zastupitelstvy jednotlivých obcí schváleno 217 672 Kč) – podrobněji viz příloha. Obce
mikroregionu se budou podílet na financování sociálního fondu ve výši 28 Kč / na obyvatele.
Pracovníci mikroregionu po konzultaci se sociálním odborem připravili návrh čerpání fondu
pro jednotlivé registrované poskytovatele sociálních služeb pro další diskusi. Konečný návrh
čerpání na rok 2017 bude odsouhlasen Radou mikroregionu a následně předán ke
konečnému odsouhlasení Zastupitelstvu města Votice.
V. Liška mimo to představil registrované poskytovatele sociálních služeb a počty jejich klientů
v ORP Votice za rok 2016. (viz přílohy zápisu).
P. starosta Miloš Jelínek vysvětlil přítomným situaci ohledně stanoviska zastupitelstva obce
Střezimíř.
Platba příspěvků se uskuteční formou avíza – příspěvku Městu Votice – obdobně jako je
placen členský příspěvek Mikroregionu.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou a
Jiřím Slavíkem.

9) Ostatní, diskuze
Viktor Liška informoval přítomné o povinnosti obcí zajistit povinnou předškolní docházku a
k tomu mít zřízeny školské obvody od 1. 1. 2017. Pokud by v případě kontroly nebyly zřízeny,
je Středočeský kraj oprávněn tyto školské obvody ustanovit. Z hlediska obcí je nutné mít
vyřešené – uzavřené smlouvy se zřizovateli příslušných ZŠ, MŠ do zápisů těchto škol.
Problematika se týká zejména MŠ a deklarace, aby mohla být zajištěna docházka 4 letých (a
posléze 3 a 2 leté děti) dětí do MŠ.
Viktor Liška informoval přítomné o chystané podpoře MZe – na podporu venkovských
obchodů. Chystaná výše podpory bude odstupňována dle velikosti obce, podmínkou bude, že
obec bude provozovatelem obchodu, pak by bylo možné obdržet dotaci na mzdové
prostředky.
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Karel Babický pozval přítomné na ukázku zrekonstruovaného veřejného osvětlení dne 21. 3.
od 16:30 v Libouni, prezentace a prohlídka moderního LED osvětlení v obci.
Rudolf Vobruba poukázal na nutnost propagace volných pracovních míst ve Voticích – např.
formou letáku do obecní vývěsky.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace v rámci diskuze.
10) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 17:00 hodin.
Termín dalšího zasedání Členské schůze Mikroregionu bude upřesněn v průběhu března. Další
jednání se uskuteční ve Voticích a bude spojeno s informacemi z odborů MÚ Votice.

Přílohy:
(1) Prezenční listina
(2) Podklady k sociálnímu fondu - přehled vybraných příspěvků, návrh rozdělení příspěvků
k diskusi, přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb působících v ORP
(3) Prezentace dotačních fondů Středočeského kraje

Zapsala: Zapsala Lucie Krubnerová, 23. 2. 2017

Ověřovatelé zápisu:

Jitka Jonsztová

_____________________

František Baťha

_____________________
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