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Záznam č. 4/2017 

z jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko 

konané 23. 8. 2017 ve Voticích, 13:30 – 16:00 hod. 

 

Místo konání:  Votice, obřadní síň    

 

Přítomni:  Obec Červený Újezd   ---- 

Obec Heřmaničky   Jarmila Trachtová, starostka 

Obec Jankov    Jitka Jonsztová, starostka 

Obec Ješetice    Lenka Sladkovská, starostka 

Obec Mezno    Rudolf Vobruba, starosta 

Obec Miličín    Jiří Zíka, starosta 

Městys Neustupov   Josef Škréta, starosta 

Obec Olbramovice   Ivan Novák, starosta 

Obec Ratměřice   Viktor Liška, starosta 

Obec Smilkov    Hana Dohnalová, starostka 

Obec Střezimíř    ----- 

Obec Vojkov    Miroslav Babický, místostarosta 

Město Votice    Jiří Slavík, starosta 

Městys Vrchotovy Janovice  Marcela Čedíková, starostka 

Obec Zvěstov    Karel Babický, starosta 

 

Omluveni:  Miroslav Dohnal (Červený Újezd), Miloš Jelínek (Střezimíř) 

 

Hosté: Ivo Šanc (Radní Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a 

zemědělství), Václav Pošmurný (Posázaví),  Eliška Pošmurná (Posázaví), Eliška 

Melicharová (Specialista pro rozvoj regionu), Olga Marvanová (Specialista na 

veřejné zakázky), Lucie Krubnerová (Manažer CSS)  

 

Ověřovatelé zápisu: Josef Škréta (Neustupov), Jiří Zíka (Miličín) 

 

Zapsala:  Lucie Krubnerová 

__________________________________________________________________________________ 
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Program: 

 
1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů, kontrola 

usnesení z minulé Členské schůze 
2) Problematika odpadů v souvislosti s novým zákonem o odpadech   

(Ivo Šanc, radní Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství) 
3) Informace k plánovanému vodovodu při D3 (Ivo Šanc, Václav Pošmurný) 
4) Studie odtokových poměrů řeky Sázavy (Václav Pošmurný) 
5) Digitalizace obecních kronik (Jana Špačková) 
6) Projekt CSS mikroregionu Voticko 
7) Aktuální dotační možnosti, individuální projekty obcí – slavnostní otevření domu 

s pečovatelskými byty č. p. 53 Zvěstov za účasti hejtmanky Stř. kraje J. Jermanové 
8) Ostatní, diskuse 
9) Závěr 

__________________________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů 

Jednání členské schůze Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko zahájil předseda svazku Viktor 
Liška, který konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná, neboť je přítomno 13 zástupců obcí 
z 15 ti. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi Josef Škréta (Obec Neustupov) a Jiří Zíka (Obec Miličín). Následně 
předseda svazku Viktor Liška představil členské schůzi předpokládaný program jednání, spočítal 
přítomné a konstatoval usnášeníschopnost členské schůze, kdy bylo přítomno 13 zástupců obcí z 15ti.  
 

Usnesení: 
Členské obce berou na vědomí přehled bodů jednání a schvalují program jednání počtem 13 hlasů 
pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Jako prvního ověřovatele zápisu volí členská schůze Mikroregionu  
Josefa Škrétu (Obec Neustupov) počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel, jako druhého 
ověřovatele volí členská schůze Jiřího Zíku (Obec Miličín) počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se 
zdržel. 
 
 

2) Problematika odpadů v souvislosti s novým zákonem o odpadech  

V rámci jednání členské schůze mikroregionu Voticka proběhla debata se středočeským radním pro 
oblast životního prostředí a zemědělství p.  I.  Šancem. 

 
Od 2024 nebude možné ukládat komunální směsný odpad na skládkách. Jedná se o možné 
prodloužení termínu (investiční náklady, využití tepla, cena za odběr odpadu,…). Kraj poskytuje za 
pomoci partnerů pomoc s vytvořením koncepce (Program odpadového hospodářství). Odpad by měl 
být separovaně sbírán a využíván. Reálná pravděpodobnost, že ČEZ vystaví ZEVO v Mělníku -zařízení 
na spalování směsného komunálního odpadu SKO (odbyt na teplo – natažený teplovod, který 
zásobuje část PH).  
V rámci Středočeského kraje vznikla pracovní skupina SKO – zpracování analýzy a informace, která dá 
doporučení obcím, jak dále postupovat – vydání pokynu - předpoklad podzim 2017. 
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Ivo Šanc poukázal na dobrý příklad řešení dané problematiky na Dolnobřežansku (starosta p. Švec) – 
praktické zkušenosti, vlastní svozová firma a překladiště odpadů, společné postupy.  

 
V současné době se hledá optimální právní zakotvení partnerů ČEZ pro jednání (spalovna Mělník) 
s cílem zajištění dostatečné kapacity potřebného odpadu pro investici (problém s právním statusem – 
mikroregion není optimální, s.r.o. (max. 5o obcí), a.s. – problémy se jměním společnosti – 
přistupováním nových členů, nejlepší formou pro toto právní ukotvení se jeví právní forma 
„družstvo“. ČEZ nebude jednat s obcemi samostatně (nepatrní producenti odpadů), ale optimálně 
s většími celky, které budou jednotlivé obce zastupovat. Kapacita spalovny v Mělníku se předpokládá 
cca 320 tis. tun ročně. 

 
Kromě plánované spalovny je našemu území zatím nejblíže spalovna v Chotíkově (Plzeň), dále 
Malešice v Praze, v jižních Čechách se lokalita zatím hledá. 

 
Nutnost vybudování překládacích stanic – do kontejnerů, speciálních aut. Bude snaha, co nejvíce 
přepravovat po železnici – odzkoušené systémy z Německa. Kontejner z kamionu se přendá na vlak 
bez nutnosti větší manipulace. 
 
EKOKOM, ing. Kovařík (Ostrava) – přehled o dostupných technologiích nakládání s SKO (i 
neověřených) včetně decentralizovaných spaloven (pro okresní město) – příliš drahé investiční 
náklady. 

 
Kraj chce samo-financovatelné odpadové hospodářství. V současné době cca 50 % nákladů 
odpadového hospodářství jde na vrub jednotlivých obcí, tj. jsou dopláceny z obecních rozpočtů (např. 
Votice, Ratměřice). 

 
Existuje Studie překládacích stanic z r. 2014 (aktualizovaná v roce 2016) – může být podkladem pro 
jednání (Středočeský kraj). 

 
Město Votice uvažuje o příp. zřízení překládací stanice (Compag, areál skládky) s dotřiďovací linkou. 
Starosta Města Votice J. Slavík informoval o jednání s p. starostou Mladé Vožice Větrovským 
(senátor) a myšlence spojení území, na jehož území v současné době zajišťuje svoz odpadů firma 
Compag. Kromě téměř celého území mikroregionu Voticko se jedná o TS Sedlčany, město Bystřice, 
obce Maršovice a Divišov. 
 
J. Slavík dále v rámci diskuse informoval o zkušenostech s nakládáním s SKO v Rakousku a dále o 
výběrovém řízení na dodavatele další etapy skládky Votice.  To probíhalo tří-kolově. Nejvýhodnější 
nabídku předložila firma Berdych s.r.o. (Rokycany) za cca 18 mil. Kč. Při stejném návozu odpadu, jaký 
je v současné době, tato plánovaná etapa skládky zajistí uložení odpadů po dobu dalších 10 ti let. 

 
V současné době je problematický odbyt na tříděný odpad a neefektivita třídění u plastů -  obsah 
žlutých kontejnerů, diskuse - proč podněty nejdou pro firmy s cílem zlepšení stavu – nákladná 
manipulace (obsah např. 20 kg, vyvezení stojí 200 Kč, neekonomičnost). Problém s nadbytkem 
odpadů (několikanásobné balení, naddimenzovaná velikost obalů). 

 
Středočeský kraj provozuje inovační centrum – podnět pro detailnější řešení SKO – např. biologická 
úprava. 
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Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané I. Šancem a V. Slavíkem. 

 
 

3) Informace k plánovanému vodovodu při D3 

Radní Středočeského kraje Ivo Šanc představil myšlenku spojení výstavby dálnice D3 a souběžně s ní 
v rámci jedné stavby (povolovacího řízení) vybudování vodovodního přivaděče z vodní nádrže Želivka 
do oblasti kolem D3. Středočeský kraj inicioval studii dopadů sucha – zpracovatel VRV. Želivka je 
stavěná na dvojnásobný odběr, než je v současné době (napojena PH a část Stř. kraje). Probíhá 
jednání Kraje s ŘSD o možnostech propojení (tunely, mosty, sousedící pozemky). Jako možnost 
budoucího financování se jeví národní zdroje – Min. zemědělství – součást státní politiky boje proti 
suchu. Středočeský kraj uvolnil finance na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí – 
v současné době je vyhlášeno VŘ na zpracovatele (bude součást dokumentace pro ÚR na celou 
dálnici). Problém, kdo bude vlastníkem a provozovatelem - optimálně obce, které budou vodovod 
využívat – partner pro jednání se Středočeským krajem (nový svazek obcí – obce, které budou mít 
zájem o příp. vybudování vodovodu). 
 
JEDNÁNÍ 7. 9. od 16:00 v NETVOŘICÍCH na OÚ – technická prezentace projektu, variantní řešení 
(zpracovány celkem 3), finance, řešení dopadů sucha 
 
J. Slavík informoval přítomné, že i Votice začínají pociťovat nedostatek vody, současné vedení města 
Votice uvažuje o zapojení a využití přivaděče pitné vody u Voračic (dálnice D3). Starostové 
mikroregionu poukázali na skutečnost, že limitující bude také kalkulovaná cena za m3 vody. 
 
Studie (zpracovatel VRV) je veřejně dostupná na 
http://firma.posazavi.com/cz/Article.aspx?ArticleId=5161 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané I. Šancem a V. Pošmurným. 
 
 

4) Studie odtokových poměrů řeky Sázavy 

V. Pošmurný informoval přítomné o probíhajícím a připravovaném projektu Studie odtokových 
poměrů řeky Sázavy I. a II. 
 
Studie odtokových poměrů I. (přítoky Sázavy) – Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření v povodí Sázavy – již schválená projektová žádost ve fázi realizace - 

detailní informace zde:  

http://www.rekasazava.cz/Rubrika/Studie-odtokovych-pomeru-1.aspx 
 
Dotčené obce Mikroregionu: Olbramovice, Vrchotovy Janovice, Votice, Heřmaničky 
 
Posázaví opětovně osloví dotčené obce mikroregionu se žádostí o spoluúčast na projektu. Na základě 
dodatečné podpory Středočeského kraje bude žádost o příspěvek ponížena, a to: Olbramovice 10 711 
Kč, Votice 9 788 Kč, Vrchotovy Janovice 15 241 Kč, Heřmaničky 501 Kč. 

http://firma.posazavi.com/cz/Article.aspx?ArticleId=5161
http://www.rekasazava.cz/Rubrika/Studie-odtokovych-pomeru-1.aspx
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Studie odtokových poměrů II. (přítoky Blanice) - Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření v povodí Sázavy  – jedná se o projektový záměr –předpokládané zahájení 
realizace projektu je 1. března 2018 a doba realizace je odhadována na 26 měsíců. V rámci projektu 
budou detailně zpracovány 4 případy, které budou mít vydáno územní rozhodnutí. 

http://www.rekasazava.cz/Rubrika/Studie-odtokovych-pomeru-2.aspx 
 
Dotčené obce Mikroregionu: Jankov, Miličín, Neustupov, Ratměřice, Votice, Zvěstov 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané V. Pošmurným. 
 
 

5) Digitalizace obecních kronik 

V dalším bodě jednání J. Špačková seznámila přítomné starosty se zásadami vedení a digitalizace 
obecních kronik, podmínkami archivace a způsoby prezentace veřejnosti v souvislosti a s ohledem na 
ochranu osobních údajů. K danému tématu předložila J. Špačková starostům obcí podrobné 
informace (viz příloha). 
 
Možnosti digitalizace: 

a) digitalizace prostřednictvím komerčních firem – bez záruky, jsou známy případy ztráty 
kroniky, výměna kroniky za kopii, cena za digitalizaci se pohybuje v rozmezí cca 19 – 47 Kč za 
stránku, doporučení využívat referencí 

b) nascanování kroniky (pozor na lepenou vazbu – poškození, osvícení scanem kroniku rovněž 
ničí, tj. vyhnout se opakovanému scanování 

c) přefocení digitálním foťákem – lze pořídit zdarma - a vydání s grafickými úpravami – 
komentáři (např. převody jednotek – staré míry a váhy, aby informace byly současnému 
čtenáři srozumitelné) – takto vydána např. kronika obce Ješetice – doslovný přepis kroniky 
opatřený edičními poznámkami a vysvětlivkami, lze poptat nízkonákladový tisk, finančně 
vydání kroniky obce Ješetice vyšlo na cca 235 Kč 

d) kroniku je možno nechat zdigitalizovat okresním archivem – je to zdarma, podmínkou ovšem 
je odevzdání kroniky k archivaci, ve smlouvě je možné si vymínit kdykoliv její zapůjčení 
(oslavy, výročí, …), obec je stále majitelem kroniky 

 
- Vedení kroniky je povinné, za její nevedení však nejsou sankce 
- Při prohlížení se kroniky ničí (pot z rukou, který se projeví až v delším časovém horizontu 100 

let, po 10 – 20 letech viditelné poškození fotografií 
- Pokud kronikář žije, kronika by neměla být na internetu – soudní pře – ochrana osobních 

údajů, kronika, která začíná po 1945 – problém ochrany osobních údajů – může být uveden 
výčet podnikatelů ale ne vlastníků domů, obec musí zajistit kroniku proti neoprávněnému 
využití (např. PH – komerční firma bez souhlasu obce a vydala kroniku místní části získanou 
z internetových stránek)  

- Může do ní nahlížet občan starší 18 let nebo ten, kdo má v obci domovské právo 
- Kronika – nejsou autorská práva, autorskému právu podléhají ale fotografie a přílohy  

 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané J. Špačkovou. 

http://www.rekasazava.cz/Rubrika/Studie-odtokovych-pomeru-2.aspx
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6) Projekt CSS mikroregionu Voticko 

Manažerka svazku L. Krubnerová seznámila přítomné s činností kanceláře CSS za období od 
posledního zasedání členské schůze do dnešního dne a představila zprávu Svazu měst a obcí o plnění 
povinností vůči projektu – bez výhrad (viz příloha). 
Kancelář CSS poskytuje služby členským obcím dle jejich aktuálního zájmu a dle metodik a 
doporučení SMO. 
 
Společný projekt: Územní studie krajiny ORP Votice – vydaný Právní akt, žadatel Město Votice, 
dofinancování z národních zdrojů na základě další samostatné žádosti o dotaci, realizace projektu 
bude ze 100 % pokryta dotačními prostředky, projekt se v současné době realizuje (p. Salaba).  
 
Společný projekt: Územní studie veřejných prostranství ORP Votice – projekt doporučen 
k financování, zatím není vydán Právní akt, po jeho vydání kancelář CSS připraví smlouvy mezi 
městem Votice (žadatel – investor) a jednotlivými obcemi na zajištění spolufinancování dílčích studií 
pro dotčené obce jako podklad pro jednání Rady / Zastupitelstva jednotlivých obcí. 
 
Starostové dotčených obcí doporučují realizujícím firmám dopředu avizovat měření a pohyb svých 
pracovníků na území obcí (pro informování místních obyvatel např. zprávou v rozhlase, odpovědi na 
dotazy apod.) – kancelář CSS zajistí informování realizujících firem. 
  
J. Jonsztová upozornila přítomné starosty na novelu zákona o střetu zájmů s platností od 1. 9. 2017 – 
nutnost vyplnění informací o příjmech – nově zřejmě prostřednictvím datových schránek (statutární 
zástupci + uvolnění členové zastupitelstva, členové rady). Zodpovědným orgánem za to, že všichni 
členové toto oznámení podají je obec (statutární orgán). 
Podrobné informace jsou dostupné na: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/sprava-
obce/oznameni-podle-zakona-o-stretu-zajmu-se-bude-letos-podavat-dvakrat.aspx 
 
V letošním roce byl novelizován zákon č. 159/2006 Sb.,o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, čímž dojde 
od k několika zásadním změnám zejména v podávání a obsahu oznámení. Protože novela nabývá účinnosti až 
1. 9. 2017, bude mimořádně v letošním roce povinnost podat čestné prohlášení dvakrát. Poprvé do 30. 6. 
2017 za předchozí rok 2016 písemným vyplněním formuláře dle vyhlášky č. 578/2006 Sb. a předáním  
tajemníkovi obecního úřadu nebo starostovi obce v obcích, kde není tajemník. Podruhé se bude oznámení 
podávat ve lhůtě od 1. října do 30. listopadu 2017 a to elektronicky vyplněním příslušného formuláře, jehož 
struktura je stanovena vyhláškou č. 79/2017 Sb. Evidenčním orgánem bude Ministerstvo spravedlnosti a 
registr oznámení bude informačním systémem veřejné správy. 
 
V průběhu září 2017 obce musí do registru oznámení nahlásit a zapsat dotčené veřejné funkcionáře, registr 
oznámení udělí uživatelské jméno a přístupové heslo, které obec vydá veřejnému funkcionáři. Ten ve lhůtě od 
1. 10 do 30. 11. 2017 podá oznámení elektronicky buď prostřednictvím registru oznámení, nebo prostřednictvím 
portálu veřejné správy datovou zprávou s ověřenou totožností. V oznámení uvede všechny údaje dle § 9, § 10 
odst. 2 a § 11 odst. 2 písm. b) podle stavu ke dni nabytí účinnosti novely, tedy k 1. 9. 2017 a hodnoty majetku ke 
dni podání oznámení. Důvodem pro tak rozsáhlý objem sběru údajů o veřejných funkcionářích a jejich majetku, 
který kombinuje údaje o majetku a závazcích před zahájením výkonu funkce a nově získaném majetku a 
závazcích v průběhu výkonu funkce, je vstupní naplnění centrálního registru oznámení. 

 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou a  
J. Josztovou.  
 

http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/sprava-obce/oznameni-podle-zakona-o-stretu-zajmu-se-bude-letos-podavat-dvakrat.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/sprava-obce/oznameni-podle-zakona-o-stretu-zajmu-se-bude-letos-podavat-dvakrat.aspx
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7) Aktuální dotační možnosti, individuální projekty obcí – slavnostní otevření domu 

s pečovatelskými byty č. p. 53 Zvěstov za účasti hejtmanky Stř. kraje J. Jermanové 

L. Krubnerová představila přítomným aktuální dotační možnosti: 
 

- MKČR – Program záchrany architektonického dědictví do 15. / 30. 9. 2017 
- Program Dešťovka pro domácnosti 7. 9. 2017 (50 % dotace) 
- OPŽP výzva č. 69 – sběrné dvory, nadzemní a podzemní kontejnery 
- MŽP – do 31. 10. 2017 – vrty (pitná voda) 
- MZe – odbahnění rybníků – dosud nevyhlášeno, předpoklad podzim 2017 
- MZe – výsledky dotačního řízení na hasičské zbrojnice a sakrální objekty zatím nezveřejněny 
- Středočeský kraj – 1 000 Kč na obyvatele – pro podání žádosti o dotaci nutnost podepsané 

smlouvy s dodavatelem na základě výběrového řízení zveřejněného na Profilu zadavatele 
 
K. Babický pozval přítomné na slavnostní otevření domu s pečovatelskými byty č. p. 53 ve Zvěstově, 
které se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. od 15:00 hodin ve Zvěstově za účasti hejtmanky Středočeského 
kraje Jaroslavy Jermanové. Po slavnostním otevření bude následovat prohlídka domu a členská 
schůze mikroregionu za účasti paní hejtmanky v zasedacím sále OÚ Zvěstov od cca 15:30. 

 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou a 
K. Babickým. 
 
 

8) Ostatní, diskuze 

Dne 31. 8. 2017 se uskuteční 2. Setkání s hejtmankou a radními Středočeského kraje. Je možné 
domluvit hromadnou jízdenku na toto setkání a zúčastnit se jej společně jako prvního setkání.  

(V. Liška)  . 
 
 

9) Závěr 

Zasedání bylo ukončeno v 16:00 hodin. 
 

Termín dalšího zasedání Členské schůze Mikroregionu bude 21. 9. 2017 v zasedací místnosti OÚ 
Zvěstov. Přislíbena účast hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Jermanové. 
 
 

Přílohy: 
a) Prezenční listina 
b) Hodnocení CSS na 2. kvartál 
c) Vedení obecních kronik (J. Špačková) 

 
Zapsala: Lucie Krubnerová, 25. 8. 2017                               
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Ověřovatelé zápisu:  Josef Škréta                        _____________________ 

       
 

Jiří Zíka                   _____________________ 


