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. 4/2016
z jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko
konané 22. 6. 2016 ve Voticích, 13 – 15:00 hod.

Místo konání:
Přítomni:

Votice
Viktor Liška (Ratměřice), Jiří Slavík (Votice), František Baťha (Vojkov), Jiří Zíka
(Miličín), Marcela Čedíková (Vrchotovy Janovice), Karel Babický (Zvěstov),
Jarmila Trachtová (Heřmaničky), Miloš Jelínek (Střezimíř), Josef Kocourek
(Jankov), Ivan Novák (Olbramovice),
Lucie Krubnerová, Olga Vinšová, Ivana Brehovská
Omluveni:
Lenka Sladkovská (Ješetice), Rudolf Vobruba (Mezno), Hana Dohnalová
(Smilkov), Miroslav Dohnal (Červený Újezd), Josef Škréta (Neustupov)
__________________________________________________________________________________
Program:
1) Zahájení, kontrola usnesení, schválení programu, volba ověřovatelů
2) Závěrečný účet Mikroregionu 2015 a účetní závěrka
3) Informace k fungování CSS, pracovní úvazky, schválení smlouvy o vzájemné spolupráci
4) MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Votice
5) Dopravní obslužnost – aktuální informace k autobusové dopravě, vyhlášení VŘ na zpracování
studie cyklostezky Votice - Olbramovice
6) Informace z MAS Posázaví a MAS Krajina srdce
7) Diskuse
8) Usnesení
9) 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 Karel Babický.
2) Závěrečný účet Mikroregionu 2015 a účetní závěrka
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko za rok 2015 byl vypracován a
řádně vyvěšen po dobu 15 dní na fyzických i elektronických úředních deskách všech
členských obcí.
Zároveň byly vyvěšeny výkazy – výkaz o plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisků a ztrát - příloha,
závěrečná zpráva o kontrole odborem kontroly Středočeského kraje za rok 2015.
Účetní svazku paní Brehovská požádala o schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Voticko za rok 2015 s výhradou a přijmout opatření k odstranění
nedostatků zjištěných odborem kontroly Středočeského kraje při přezkoumání hospodaření
DSO Mikroregion Voticko:
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a)
b)
Hlasování:
PRO: 10

Při provedení inventarizace bude provedena inventarizace i nulových účtů, a to
zejména účtů: 321 – Dodavatelé a účtu 311 Odběratelé.
Inventurní soupisy budou obsahovat IČ účetní jednotky.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Dále paní účetní požádala o schválení účetní závěrky Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Voticko za rok 2015. Výkazy DSO byly vyvěšeny společně se závěrečným účtem a finanční
výbor 10. března 2016 provedl kontrolu účetnictví DSO.
Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2015 a současně schválila
přeúčtování hospodářského výsledku svazku obcí za rok 2015 ve výši 470 373,65 Kč z účtu
431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet č. 432 - výsledek hospodaření
předcházejících účetních období. Poté byl podepsán Protokol o schvalování účetní závěrky.
Hlasování:
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) Informace k fungování CSS, pracovní úvazky, schválení smlouvy o vzájemné spolupráci
Na jednání svazku byla představena činnost a fungování CSS (Centra společných služeb)
a závazky plynoucí ze Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ mezi Svazem měst a obcí České
republiky a Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Voticko.
Realizací projektu se Mikroregion (smluvní partner) zavazuje poskytovat obcím odbornou
podporu v oblasti veřejné správy (oblastech samostatné, příp. přenesené působnosti obcí).
Vedle všeobecné správní agendy podporující činnost obcí (např. správní a právní agenda,
organizační a ekonomické poradenství, apod.) bude CSS vykonávat specializované činnosti
navazující na zpracované strategické dokumenty rozvoje území – naplňování cílů strategií
formou meziobecní spolupráce. Činnost CSS bude průběžně monitorována a hodnocena.
Členové realizačního týmu se budou pravidelně účastnit odborných školení zajišťovaných
SMOCR v povinném rozsahu 310 – 350 kreditů.
Termín realizace projektu:
Udržitelnost projektu:

1. 7. 2016 – 30. 6. 2019 (2 pracovní úvazky)
1. 7. 2019 – 31. 7. 2020 (1 pracovní úvazek)

Obsazení pracovní pozic od 1. 7. 2016:
Manažer CSS – 1,0 úvazku – Lucie Krubnerová
Specialista pro rozvoj mikroregionu - 0,7 úvazku Olga Vinšová, 0,3 úvazku Lucie Krubnerová
V rámci projektu budou spolufinancovány 2 úvazky. Celková výše měsíčního příspěvku na
zaměstnance je max. 59 400 Kč (super-hrubá mzda zaměstnanců). Spoluúčast mikroregionu
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na projektu je cca 9,5 % (paušální měsíční částka 5 500 Kč plus aktuální sazba DPH).
Z projektu není možné hradit provozní náklady svazku.
Za celou dobu realizace projektu bude nutné realizovat alespoň 10 projektů meziobecní
spolupráce, z nichž min. 5 bude ukončeno (v našem případě např. Využití opuštěného
drážního tělesa, Rozšíření působnosti Městské policie Votice do obcí ORP, Studie veřejných
prostranství, obcí a měst, Odpadové dny pro žáky ZŠ atd. dle metodiky SMO)
Po projednání byla odhlasována Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci výše uvedeného
projektu.
Hlasování:
PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Votice
Předseda svazku Viktor Liška informoval o realizaci projektu MAP. V současné době byl
projekt schválena Výběrovou komisí Řídícího výboru OP VVV V navrhované výši nákladů
2 161 040 Kč (z toho dotace MŠMT 95%, tj.2 052 988 Kč)
V rámci realizace projektu Mikroregion uspořádal 2 semináře:
Jak efektivně využít čas a peníze při řízení změny ve škole pro ředitele škol regionu
(Karel Derfl, ředitel ZŠ a MŠ Chraštice a lektor programu Trvalá obnova školy, 19. 5.
2016)
Seminář Respektovat a být respektován pro pracovníky škol regionu
(Soňa Rýdl, 9. 6. 2016)
Termín realizace projektu:

1. 5. 2016 – 31. 12. 2017

realizační tým:
Hlavní manažer MAP – Viktor Liška (0,5 úvazku)
Finanční manažer a účetní – Ivana Brehovská (0,2 úvazku)
Administrativní pracovník – Olga Vinšová (0,1 úvazku)
Odborný pracovník pro realizaci komunikační strategie a budování kapacit – Eliška
Melicharová (0,3 úvazku)
Odborný pracovník pro zpracování analýz a návrhů opatření a koordinace práce
pracovních skupin – Jan Počepický (0,6 úvazku)
Odborný expert a konzultant – Tomáš Feřtek (600 hodin)

Do 30. 9. 2016 je nutné shromáždit tzv. Seznam investic škol a školek na území ORP Votice
schválený zřizovateli škol – tento seznam bude podkladem pro čerpání dotace na
přestavbu ZŠ a MŠ z IROP s podáním žádostí od 1. 10. 2016
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5) Dopravní obslužnost – aktuální informace k autobusové dopravě, Jiří Slavík informoval po
konzultacích s Krajským úřadem Středočeského kraje přítomné o zapracovaných změnách
jízdních řádů v autobusové dopravě. Dále byli starostové informováni o pořízení 3 nových
malokapacitních autobusů ICOM, které od 1. 6. zajišťují dopravní obslužnost regionu Voticka.
Kancelář mikroregionu zpracuje tiskovou zprávu o nových linkách a nových autobusech.
Písemný výstup KÚ ohledně zapracovaných změn jízdních řádů bude k dispozici po jednání
Rady Středočeského kraje (7/2016).
Viktor Liška informoval o dalších aktuálních požadavcích na změny, úpravy a zavedení nových
spojů v souvislosti s nutností doručení požadavků do 30. 6. 2016 na Krajský úřad
Středočeského kraje (kancelář mikroregionu). Zároveň informoval o průběhu jednání v Mladé
Vožici dne 8. 6. 2016 o propojení spojů mezi Středočeským a Jihočeským krajem.
6) Využití opuštěného drážního tělesa
Viktor Liška informoval přítomné o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele zpracování
„Studie proveditelnosti Voticko I.“ (na trase Votice – Srbice – Veselka – Olbramovice –
Zahradnice – Tomice - Bystřice), kterou zadal mikroregion Voticko ve spolupráci s městem
Bystřice. Přepokládaná cena: 250 tis. Kč bez DPH.
Zároveň byla zpracována žádost Mikroregionu na SŽDC o prodej opuštěných pozemků
železnice ve správním území obce Olbramovice a žádost ministru dopravy ČR o podepsání
Memoranda o spolupráci při realizaci záměrů obcí Mikroregionu Voticko a Mikroregionu
Venkov na opuštěném drážním tělese v úseku Sudoměřice - Votice

7) Informace z MAS Posázaví a MAS Krajina srdce
Lucie Krubnerová informovala přítomné o jednání Programového výboru Posázaví 21. 6. 2016
a představila aktuální verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční
skupiny Posázaví (verze k 21. 6. 2016). Současně byl představen návrh fichí MAS Krajina srdce
(viz přílohy).

8) Diskuse
Další jednání Členské schůze mikroregionu se uskuteční v souvislosti s návštěvou
hejtmana Miloše Petery ve Voticích 3. 8. 2016, čas a program bude upřesněn –
návrhy na diskusi – doprava, soc. služby, priority kraje v oblasti výstavby D3 –
obchvat Heřmaniček, Křešic
Podnět pro zajištění agendy CSS – administrativa spojená s vodovody kanalizacemi –
data VÚME, VÚPE (termíny, legislativa, hlášení), hlášení ECOCOM (nově čtvrtletně)
p. Slavík připomněl nutnost zaslání záměrů – podnětů pro zpracování studie
veřejných prostranství v rámci jednotlivých obcí ORP tak, aby mohly být zapracovány
do jednoho projektu, jehož žadatelem bude Město Votice (oprávněný žadatel pouze
ORP) – pí. Pejřilové, příp. kanceláři Mikroregionu Voticko
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Sociální odbor MÚ Votice provádí v současné době analýzu poskytovatelů soc. služeb
a jejich financování v rámci celého ORP jako podklad pro návrh strategie financování
z veřejných rozpočtů obcí
Ve čtvrtek 30. 6. Od 10 hodin proběhne školení pro starosty ORP na zadávání dat do
systému Krizového řízení Středočeského kraje

__________________________________________________________________________
9) Usnesení
Usnesení Členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticka č. 4/2016 ze dne
22. 6. 2016 – Členská schůze po projednání
9.1) schvaluje
a) ověřovatele zápisu;
b) závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko za rok 2015
s výhradou a přijala opatření k odstranění nedostatků zjištěných odborem kontroly
c) řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2015 a současně schválila přeúčtování
hospodářského výsledku svazku obcí za rok 2015 ve výši 470 373,65 Kč z účtu 431 –
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet č. 432 - výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
d) uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, registrační číslo
projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 a pověřuje předsedu svazku jejím
podpisem
9.2) ukládá
a) účetní svazku obcí provést nápravu opatření. Zároveň pí. účetní do 15 dnů od přijetí
těchto opatření uvědomí o této skutečnosti odbor kontroly Středočeského kraje.
b) Kanceláři mikroregionu zpropagovat výstupy optimalizované dopravní obslužnosti
v rámci regionu (nové autobusy, nové spoje)

___________________________________________________________________________
10) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 15:00
Další jednání Členské schůze Mikroregionu Voticka se uskuteční ve středu 3. 8. 2016
v souvislosti s návštěvou města Votice hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou.
Místo a čas bude upřesněn.
Přílohy:
(1) Aktivity kanceláře mikroregionu – duben – červen 2016
(2) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Posázaví k 21. 6. 2016
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(3) Přehled fichí v rámci SCLLD MAS Krajina srdce
(4) Prezenční listina

Zapsala: Lucie Krubnerová, 23. 6. 2016

Ověřovatelé zápisu:

Viktor Liška

________________________

Karel Babický

________________________
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