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. 8/2016
z jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko
konané 21. 12. 2016 ve školní restauraci Scolarest Votice, 15 – 17:00 hod.

Místo konání:
Přítomni:

Votice
Josef Škréta (Neustupov), Jiří Zíka (Miličín), František Baťha (Vojkov),
Lenka Sladkovská (Ješetice), Hana Dohnalová (Smilkov), Ivan Novák
(Olbramovice), Jiří Slavík (Votice), Karel Babický (Zvěstov), Miloš Jelínek
(Střezimíř), Jitka Jonsztová (Jankov), Marcela Čedíková (Vrchotovy Janovice),
Jarmila Trachtová (Heřmaničky), Miroslav Dohnal (Červený Újezd)
Omluveni:
Rudolf Vobruba (Mezno), Mgr. Viktor Liška (Ratměřice)
Hosté:
Ing. Eliška Melicharová (Specialista pro rozvoj regionu), Ing. Lucie Krubnerová
(Manažer CSS), Olga Marvanová, Dis., Bc. Jan Počepický, Ing. Ivana Brehovská,
Tomáš Hrdinka, Lenka Litošová, Jaroslava Toužimská, Alena Mrázková, Blanka
Volková, Marie Podzimková, Jana Čabanová, Irena Šopejstalová, Irena
Vyskočilová,
Ověřovatelé zápisu: Karel Babický (Zvěstov), Hana Dohnalová (Smilkov)
Zapsala:
Ing. Eliška Melicharová
__________________________________________________________________________________
Program:
1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů
2) Kontrola usnesení / úkolů z Členské schůze ze dne 2. 11. 2016
3) Zhodnocení činnosti za rok 2016
4) Schválení rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu 2018 - 2020
5) Spádovost ZŠ a MŠ v regionu
6) Sociální fond ORP Votice
7) Ostatní, diskuse
8) Závěr
__________________________________________________________________________________
1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů
Jednání členské schůze Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko zahájil místopředseda svazku
Jiří Slavík v 15:00. Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Karel Babický (Zvěstov) a paní Hana Dohnalová
(Smilkov). Následně Jiří Slavík představil členské schůzi předpokládaný program jednání, spočítal
přítomné a konstatoval usnášeníschopnost členské schůze, kdy bylo přítomno 13 zástupců obcí z 15.
Žádný zástupce nevznesl návrh k doplnění navrženého programu.
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Usnesení:
Jiří Slavík konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná, neboť je přítomno 13 zástupců obcí
z 15 ti. 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
Karla Babického (obec Zvěstov) počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel, jako druhého
ověřovatele volí členská schůze paní Hanu Dohnalovou (obec Smilkov) počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů
proti, 0 se zdržel.
2) Kontrola usnesení / úkolů z členské schůze ze dne 2. 11. 2016
Místopředseda svazku Jiří Slavík informoval přítomné o splněných úkolech z minulého jednání.
Všechny obce řádně vyvěsily na svých úředních deskách i elektronických úředních deskách návrh
rozpočtu mikroregionu na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018 – 2020.
Kancelář mikroregionu zajišťuje vytvoření minimální síťě sociálních služeb na území ORP s vyčíslením
finančních nákladů na stabilizaci a udržení minimální sítě soc. služeb.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Jiřím Slavíkem.
3) Zhodnocení činnosti za rok 2016
Manažerka svazku L. Krubnerová představila činnost svazku obcí v roce 2016 formou samostatné
prezentace (viz. samostatná příloha zápisu). Prezentován byl i přehled podaných projektů v roce
2016.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou.
4) Schválení rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu 2018 – 2020, inventarizační komise
Účetní mikroregionu I. Brehovská přednesla návrh rozpočtu na rok 2017 - celkové příjmy ve výši
2971,62 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 2934,50 tis. Kč. Rozdíl tvoří přebytek ve výši 37,12 tis. Kč.
Současně předložila rozpočtový výhled na léta 2018-2020.
Oba dokumenty byly řádně vyvěšeny na úředních deskách fyzických i elektronických všech členských
obcí DSO minimálně po dobu 15 dní před projednáváním.
Paní účetní požádala o schválení rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 -2020.
Dále paní účetní požádala o schválení rozpočtových opatření č. 8, 9 a 10.
RO č. 8 - jedná se o navýšení výdajů na fakturaci SMO a poštovné - oproti tomu snížení výdajů na
služby (+ 20,97 - 20,97 tis. Kč), navýšení příspěvků od obcí - příspěvek města Votic (50 tis. Kč) a příjem
části příspěvku SMO (178,2 tis. Kč)
Obě RO č. 9 a 10 se budou týkat přeúčtování výdajů na dotaci MAP – dotace MŠMT a výdajů
příspěvku SMO.
Nakonec paní účetní požádala starosty obcí o spolupráci při inventarizaci majetku DSO k 31. 12. 2016.
Po diskusi se jako členové inventarizační komise přihlásili Jiří Slavík (Votice) jako předseda
inventarizační komise a Karel Babický (Zvěstov) jako člen. Třetím členem bude účetní I. Brehovská.
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Usnesení:
Členské obce schvalují rozpočet DSO Mikroregion Voticko na rok 2017, tak jak byl předložen jako
přebytkový – přebytek ve výši 37,12 tis. Kč počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.
Členské obce rovněž schvalují rozpočtový výhled DSO Mikroregion Voticko na léta 2018 – 2020 tak
jak byl předložen počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.
Členské obce schvalují rozpočtová opatření č. 9 a 10 počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.
Členské obce schvalují navržené složení inventarizační komise počtem 13 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0
se zdržel.
5) Spádovost ZŠ a MŠ v regionu
J. Počepický informoval, že s účinností od 1. září 2017 vzniká nárok čtyřletých, s účinností od 1. září
2018 tříletých a od 1. září 2020 dvouletých dětí na přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání do
mateřských škol zřízených obcí nebo svazkem obcí, a to až do výše povoleného počtu dětí uvedeného
ve školském rejstříku. S touto změnou souvisí i zavedení pravidel pro tvorbu spádových obvodů
mateřských škol obdobně, jako je u škol základních.
Obec, která nezřizuje MŠ nebo ZŠ by se měla dohodnout (smlouva) na společném školském obvodu
školy zřizované jinou obcí (např. s ohledem na počet narozených dětí, kapacitu školy, vzdálenost
bydliště dětí a žáků a současný výběr školy zákonnými zástupci s ohledem na sourozence, kteří už do
školy chodí). V souvislosti s touto změnou byl představen doporučený postup obcí, jak se na tuto
situaci připravit.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané J. Počepickým.
6) Sociální fond ORP Votice
J. Počepický podal informace k průběhu schvalování sociálního fondu v jednotlivých obcích a
informoval o přínosu procesu komunitního plánování sociálních služeb, které by se na území mohlo
díky výzvě 63 z Operačního programu zaměstnanost rozběhnout od ledna 2018 v případě souhlasu
obcí. Starostové byli informováni o přínosu a výhodách tohoto procesu - komunitní plánování
sociálních služeb bude rozvíjet sociální služby efektivně, koordinovaně ruku v ruce s vytvořenou
Minimální sítí sociálních služeb v ORP Votice a bude tvořit zásadní podklad pro smysluplné
přerozdělování finančních prostředků na sociální služby, které budou zajišťovány v rámci „sociálního
fondu ORP“.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané J. Počepickým.
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7) Ostatní, diskuze
Starostové podali informace o aktuálním dění ve svých obcích a plánech pro rok 2017.
Usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace v rámci diskuze.
8) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 17:00 hodin.
Termín dalšího zasedání Členské schůze Mikroregionu bude upřesněn v průběhu ledna 2017.

Přílohy:
(1) Prezenční listina
(2) Prezentace aktivit v roce 2016 a přehled dotací za rok 2016
(3) Prezentace spádovosti škol
(4) Prezentace komunitního plánování soc. služeb.
Zapsala: Zapsala Eliška Melicharová, 21. 12. 2016

Ověřovatelé zápisu:

Hana Dohnalová

_____________________

Karel Babický

_____________________
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