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Záznam č. 3/2016 

z jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko 

konané 25. 5. 2016 ve Voticích, 13 – 16:30 hod. 

 

 

Místo konání:  Votice 

Přítomni: Viktor Liška (Ratměřice), Jiří Slavík (Votice), František Baťha (Vojkov), Jiří Zíka 

(Miličín), Jitka Jonsztová (Jankov), Marcela Čedíková (Vrchotovy Janovice), 

Karel Babický (Zvěstov), Jarmila Trachtová (Heřmaničky), Ivan Novák 

(Olbramovice), Rudolf Vobruba (Mezno), Hana Dohnalová (Smilkov), Miroslav 

Dohnal (Červený Újezd), Josef Škréta (Neustupov) 

Lucie Krubnerová, Olga Vinšová 

Omluveni:  Lenka Sladkovská (Ješetice), Miloš Jelínek (Střezimíř) 

Hosté:  Spolek MaPa Kosova Hora, pí. Lučanová (Občanská poradna), p. Salaba 

(Atelier U24), Hana Pejřilová (MÚ Votice), Zdeněk Poula (MÚ Votice) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Program: 

1) Zahájení, kontrola usnesení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2) Sociální oblast – fungování občanské poradny, představení činnosti MaPa, RUAH 
3) Územní studie 
4) Informace z ORP – sociální oblast, krizové řízení, informace o změnách zákona o obcích 
5) Diskuse 
6) Usnesení 
7) Závěr 

___________________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení, kontrola usnesení z valné hromady 
Jednání zahájil předseda svazku Viktor Liška a místopředseda svazku Jiří Slavík. Ověřovateli 

zápisu byli jednohlasně zvoleni Viktor Liška a Jarmila Trachtová. 

 
2) Sociální oblast 

Pí. Lučanová (Občanská poradna Votice) představila činnost a statistiku využívání služeb 
občanské poradny za období jejího fungování v období 1 – 5/2016. Vzhledem ke stoupajícímu 
zájmu o využití služeb poradny bude na podzim 2016 provedeno vyhodnocení činnosti 
s možností rozšíření stávajících úředních hodin i na jeden den dopoledne včetně návrhu na 
financování provozu. Tato analýza bude předložena na podzim 2016, aby bylo možné 
zohlednit náklady na provoz poradny v rozpočtu (mikroregionu, obcí, jako podklad pro 
žádosti o dotace) na rok 2017. 
 
Spolek MaPa z. s. z Kosovy Hory (Markéta a Pavel Vohnoutovi) na jednání představili sociálně 
akviziční služby pro seniory a zdravotně postižené a nově poskytovanou službu MaPa 
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doprava (asistovaná doprava k lékařům, na úřady, nákupy, …) a možnosti jejího využití pro 
občany ORP Votice.  
Podrobné informace na stránkách spolku: http://www.spolekmapa.cz/  
Příloha č. 1 – Prezentace MaPa 

 

Mgr. Marta Vacková – RUAH o.p.s. představila činnosti společnosti v oblasti specializované 
domácí péče v okrese Benešov spočívající v paliativní péči o nevyléčitelně nemocné 
a umírající pacienty (domácí hospicová péče, domácí zdravotní péče, sociální poradenství 
a sociální služby). Přijetí do péče je zpoplatněno jednorázovým poplatkem 1.000,- Kč. Tento 
poplatek částečně hradí především pohotovostní službu 24 hodin denně, zapůjčení 
potřebných pomůcek. V případě využití pomoci osobní asistence je tato služba zpoplatněná 
dle aktuálního ceníku. 
O.p.s. pracuje s rozpočtem cca 6,5 – 7 mil. Ročně, z toho cca 3,5 mil. Kč je hrazeno 
prostřednictvím zdravotních pojišťoven, cca 1,5 mil. Kč prostřednictvím dotací, zbývající část 
tvoří platby klientů, příspěvky obcí. 
Společnost nabízí lektorskou činnost – přednášky na témata spojená s činností o.p.s. např. 
„Umírá mi táta a mám doma 3 malé děti“. 
Podrobné informace: http://ruah-ops.cz/  
 
Na jednání bylo konstatováno, že obcím chybí zpětná vazba od poskytovatelů sociálních 
služeb, zda pro jejich občany zajišťují služby, a to v jakém počtu a rozsahu – předpoklad pro 
poskytnutí finančních příspěvků na činnost. Sociální odbor MÚ Votice na podzimní jednání 
zpracuje souhrnnou analýzu poskytovatelů, jejich služeb a financování. 
 

3) Územní studie 
Milan Salaba a David Třešňák z Atelieru U24 představili možnosti financování územního 
plánování. MMR – předpoklad vyhlášení 1. 10. 2016 a dále ÚS krajiny pro celé území ORP 
a veřejná prostranství (ORP i jednotlivé obce v rámci OPŽP (možnost získání až 90 % dotace). 
Ukončení příjmu žádostí je do 31. 3. 2017, termín realizace max. 31. 12. 2019, 1 projekt může 
zahrnovat více územních studií. Žadatelem (realizátorem projektu) může být pouze ORP.  
Podrobně viz Příloha č. 2, http://www.u-24.cz/  

 

Pro rozhodnutí, zda Město Votice žádost podá či nikoliv, je nutné vyjádření jednotlivých obcí 
v rámci ORP. V případě podání žádosti činí spolufinancování akce 10 % (financování např. dle 
počtu obyvatel). 
 
Praktický přínos ÚSK pro obce je vytvoření jasné koncepce krajiny celého území ORP 
využitelná mimo jiné jako podklad pro žádosti o dotace na dílčí realizace v oblasti: protierozní 
opatření, protipovodňová opatření, udržení vody v krajině, prostupnost krajiny (zejména 
mezi obcemi), podklad pro pozemkové úpravy, územní plány a jejich změny, turistické stezky, 
cyklostezky. 
V rámci jednoho projektu je možné předložit žádosti o územní studie veřejných prostranství 
z více obcí z jednoho ORP – např. studie návsi Heřmaničky, Miličín, Olbramovice, … 
 

4) Informace z ORP 
- Viz samostatný zápis (Příloha č. 3) 
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5) Diskuse 
- Do 30. 6. 2016 je nutné na Krajský úřad Středočeského kraje doručit 

požadavky obcí na zajištění dopravní obslužnosti (změny, požadavky na 

nové spoje, mezikrajové požadavky, …) – požadavky na změny jízdních řádů 

od září 2016 a na rok 2017 – dne 8. 6. od 13:00 hod. se uskuteční jednání 

v Mladé Vožici ohledně mezikrajových požadavků ve spolupráci s MAS 

Krajina srdce (Monika Hienlová) 

 

__________________________________________________________________________ 
 

6) Usnesení 
Usnesení Členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticka č. 3/2016 ze dne 
25. 5. 2016 – Členská schůze po projednání 

 
6.1) schvaluje 
a) ověřovatele zápisu; 

 
6.2) bere na vědomí 
a) informaci o činnosti Občanské poradny za období leden – květen 2016 

b) informace o poskytování sociálních služeb společností RUAH a MaPa 

 

 ___________________________________________________________________________ 
 

7) Závěr 
Zasedání bylo ukončeno v 16:30 
Další jednání Členské schůze Mikroregionu Voticka se uskuteční ve středu 22. 6. 2016 
od 13:00 hodin v obřadní síni MÚ Votice. 
 
Přílohy: 
(1) Prezentace MaPa 
(2) Prezentace – Informace o dotacích na územní plánování (Milan Salaba – Atelier U24) 
(3) Záznam z jednání ORP 
(4) Prezenční listina 
 
 
 
Zapsala: Lucie Krubnerová, 31. 5. 2016                               
 
 
Ověřovatelé zápisu: Viktor Liška                  ________________________ 
    
 

Jarmila Trachtová          ________________________ 

 


