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Zápis z Rady Mikroregionu Voticko ze dne 14. 6. 2017 od 8:00 

(zasedací místnost Mikroregionu Voticko) 
 

Přítomni: Viktor Liška (předseda svazku) 

Marcela Čedíková (starostka městyse Vrchotovy Janovice) 

  Rudolf Vobruba (starosta obce Mezno)  

 

 

Hosté:  Lucie Krubnerová (Mikroregion Voticko) 

  Eliška Melicharová (Mikroregion Voticko) 

  Olga Marvanová (kancelář mikroregionu) 

 

Omluveni:  Jiří Slavík (starosta města Votice) 

Jarmila Trachtová (starostka obce Heřmaničky) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program: 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Výběrové řízení - „Cyklostezka Voticko I. – zpracování DUR úsek č. 1“ 

3. Sociální fond Mikroregionu Voticko 

4. Dopravní obslužnost mikroregionu 

5. Společné projekty – studie krajiny ORP Votice, veřejných prostranství, KC 

6. Různé, diskuse 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Add 1) Zahájení, schválení programu  

Rada MR Voticko se konala ve Voticích na MěÚ, v zasedací místnosti mikroregionu Voticko. 

Předseda svazku Viktor Liška přivítal všechny přítomné v počtu 3 zástupců obcí z 5 a 

konstatoval usnášení schopnost Rady. Dále seznámil přítomné s programem jednání.  

 

Usnesení: 

Viktor Liška konstatoval, že Rada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni 3 členové z 5ti, 

bere na vědomí přehled bodů jednání a schvaluje počtem 3 hlasů program jednání Rady 

Mikroregionu Voticko. Rada schvaluje zapisovatelkou Lucii Krubnerovovou počtem 3 hlasů. 

 

 

Add 2) Výběrové řízení – Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (cyklostezka) 

V. Liška seznámil přítomné s postupem prací na realizaci společného projektu vybudování 

cyklostezky Voticko I. – Votice – Olbramovice, postupu možnosti převodu a prodeje 

pozemků. V. Liška seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení. Rada provedla otevírání 

obálek a hodnocení – viz samostatné protokoly, které jsou součástí dokumentace 

k výběrovému řízení – zakázky malého rozsahu zadané dle Směrnice MD. 

 

Usnesení: 

Rada mikroregionu Voticko schvaluje výsledek výběrového řízení „Cyklostezka Voticko I. – 

zpracování DUR úsek č. 1“ a pověřuje předsedu mikroregionu Voticko podpisem smlouvy o 

dílo s vítězným uchazečem - Ing. Tomáš Rak, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, 

IČ: 74156179 s nabídkovou cenou 265 000 Kč bez DPH a termínem realizace do 31. 3. 2018. 
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Add 3) Sociální fond 

V. Liška informoval o fungování soc. fondu Mikroregionu Voticko. V současné době 

schváleno zastupitelstvem Města Votice na návrh členské schůze mikroregionu a komise 

rozdělení příspěvků. V současné době je ve fondu rezerva ve výši cca 40 tis. Kč. 

V. Liška na základě jednání členské schůze mikroregionu informoval členy Rady o možnosti 

terénního soc. pracovníka – problematické financování, spíše možnost přes soc. odbor ORP 

Votice nebo prostřednictvím EU dotací a předal informaci o postupu řešení situace 

v sousedním mikroregionu Chopos. 

V. Liška přednesl žádost Nalžovického zámku, poskytovatele soc. služeb o příspěvku ze soc. 

fondu z rozpočtu města Votice na rok 2017 ve výši 5 000 Kč (pobytová služba). Žadatel 

předloží zpětnou vazbu o počtu klientů z regionu v roce 2017. 

 

Usnesení: 

Rada mikroregionu Voticko doporučuje Městu Votice schválit žádost Nalžovického zámku o 

příspěvek z rezervy sociálního fondu ve výši 5 000 Kč na rok 2017. 

 

 

Add 4) Dopravní obslužnost mikroregionu 

V. Liška seznámil přítomné s postupem a realizací dopravní obslužnosti – dílčími změnami 

v jízdních řádech – problém s dojížděním do /z Mezna – spoje nadále i přes připomínky jezdí 

přes Miličín a nikoliv přes místní části / osady – jedná se o opakované připomínky. V nových 

řádech nebyly uspokojeny Ješetice. Nově přidaný spoj supluje dálkové spoje a nikoliv 

obslužnost místních částí. 

R. Vobruba navrhuje propojení k zastávkám – přiblížení spojů a návaznosti – vlak a autobus. 

 

Add 5) Společné projekty – studie krajiny ORP Votice, veřejných prostranství, KC 

Manažerka CSS Lucie Krubnerová seznámila přítomné s postupem přípravy a realizace 

společných projektů podaných do výzev IROP: 

 

- Projekt: Územní studie veřejných prostranství ORP Votice 

- Projekt: Územní studie krajiny ORP Votice 
- Projekt: Komunitní centrum Voticka 

 

Všechny podané projekty jsou v současné době v režimu doporučeny k financování. 

Žadatelem všech společných projektů je město Votice (dle pravidel poskytovatele dotace – 

IROP). Na územní studie krajiny město Votice podá samostatnou žádost o dofinancování akce 

10 % SFŽP. Dofinancování jednotlivých studií veřejných prostranství se bude realizovat na 

základě dílčích smluv mezi městem Votice a jednotlivými obcemi (Střezimíř, Č. Újezd, 

Heřmaničky, Smilkov, Zvěstov, Jankov, Neustupov, Miličín, Olbramovice, Vrchotovy 

Janovice) - připraví kancelář CSS. Vybudování komunitního centra Voticka bude finančně 

dofinancováno pouze městem Votice. 

 

Add 6) Různé, diskuse 

V rámci diskuse R. Vobruba požádal kancelář CSS o zprostředkování kontaktu na právníka 

pro pracovní právo – v souvislosti s možnostmi rozvázání pracovního poměru v případě 

pochybení. 

R. Vobruba nabízí prostřednictvím mikroregionu prezentaci volných pracovních míst – 

vývěsky obcí, obecní zpravodaje, Facebook – prostřednictví úřadu práce (nabídka) / 

zaměstnavatelů – nedostatečná informovanost. 
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Společné úložiště – záloha datových schránek plnící podmínky spisové služby, aby nemuselo 

být vše vytištěno (pošta) – Vrch. Janovice, Zvěstov (?), Mezno. 

Spisový a skartační řád -  poslat aktuální verzi, co se změnilo, jaká je aktuální informace, 

školení – datovky, spisový služba, administrativa. 

Nabídka sociálního podniku – veřejné práce v obcích – zjištění zájmu obcí a připomínek 

k návrhu. 

 

Usnesení: 

Rada města pověřuje kancelář CSS zprostředkováním kontaktu právníka na pracovní právo, 

projednání možností propagace volných pracovních míst dle domluvy s úřadem práce Votice, 

prověření možností zálohování datových stránek, aby splnily podmínky spisové služby a 

zajištění školení nebo předání informace starostům k spisovému a skartačnímu řádu, datovým 

schránkám, vedení administrativy. 

 

 

Zapsala: Lucie Krubnerová, 14. 6. 2017 

 

 

 

 

 

Ověřil:  

 Marcela Čedíková               _______________________ 

 

   

 Rudolf Vobruba                   _______________________ 


