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Záznam č. 6/2016 

z jednání členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko 

konané 21. 9. 2016 v refektáři kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích, 14 – 16:30 hod. 

 

 

Místo konání:  Votice 

Přítomni: Rudolf Vobruba (Mezno), Jiří Zíka (Miličín), František Baťha (Vojkov), Viktor 

Liška (Ratměřice), Lenka Sladkovská (Ješetice), Hana Dohnalová (Smilkov), 

Ivan Novák (Olbramovice), Jiří Slavík (Votice), Karel Babický (Zvěstov), Miloš 

Jelínek (Střezimíř), Jitka Jonsztová (Jankov), Josef Škréta (Neustupov), 

Marcela Čedíková (Vrchotovy Janovice), Jarmila Trachtová (Heřmaničky), 

Miroslav Dohnal (Červený Újezd) 

Omluveni:   - 

Hosté: Olga Marvanová (Specialista pro rozvoj regionu), Lucie Krubnerová (Manažer 

CSS), Eliška Zemanová 

 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Slavík (Votice), Viktor Liška (Ratměřice) 

Zapsala:  Lucie Krubnerová 

__________________________________________________________________________________ 

 

Program: 

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

2) Kontrola usnesení / úkolů z Členské schůze ze dne 22. 6. 2016 

3) Centrum společných služeb (1. Setkání starostů) 

4) Rozpočtová opatření  5, 6, 7 

5) Činnost kanceláře Mikroregionu 

6) Projekt: Místní akční plán ORP Votice 

7) Projekt: Cyklostezka Voticko I. 

8) Projekt: Komunitní centrum Voticka 

9) Dotační možnosti (MMR – územní plány, komunikace, …) 

10) Vyhláška rušení nočního klidu, Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 

11) Informace z KBR, Toulavy, Posázaví a Krajiny srdce 

12) Diskuse 

13) Závěr 

__________________________________________________________________________________ 

 

Členské schůzi mikroregionu Voticko předcházelo od 14:00 hod. do cca 15:30 hod. setkání starostů 

Mikroregionu Voticka – viz samostatná prezentace a prezenční listina v rámci realizace projektu 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ (CSS). 
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1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů 

Jednání členské schůze Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko zahájil předseda svazku Viktor 
Liška a místopředseda svazku Jiří Slavík v 15:30. Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Viktor Liška 
(Ratměřice) a pan Jiří Slavík (Votice). Následně Viktor Liška představil členské schůzi předpokládaný 
program jednání, spočítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost členské schůze, kdy bylo 
přítomno všech 15 zástupců obcí z 15. Žádný zástupce nevznesl návrh k doplnění navrženého 
programu. 

 

Usnesení: 
Viktor Liška konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná, neboť je přítomno 15 zástupců obcí 
z 15 ti. Členské obce berou na vědomí přehled bodů jednání a schvalují program jednání počtem 15 
hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Jako prvního ověřovatele zápisu volí členská schůze Mikroregionu 
Voticko Viktora Lišku (obec Ratměřice) počtem 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel, jako druhého 
ověřovatele volí členská schůze pana Jiřího Slavíka (město Votice) počtem 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 
0 se zdržel. 
 

2) Kontrola usnesení / úkolů z členské schůze ze dne 3. 8. 2016 

Předseda svazku Viktor Liška informoval přítomné o splněných úkolech z minulého jednání. Předseda 
svazku Viktor Liška podepsal dne 18. 9. 2016 Smlouvu o zápůjčku finančních prostředků ve výši 500 
tis. Kč do 31. 12. 2017 od Města Votice určených na předfinancování provozu svazku na realizaci 
projektů MAP a CSS ze strany poskytovatele dotace.  
 
Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou. 
 

3) Centrum společných služeb (1. Setkání starostů) 

Manažerka svazku L. Krubnerová představila činnost CSS formou samostatné prezentace (viz 
samostatný zápis) dle metodiky a požadavků Svazu měst a obcí.  
 
Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou. 
 
 

4) Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7 

Manažerka svazku Lucie Krubnerová z pověření paní  účetní informovala členskou schůzi o aktuálním 
plnění rozpočtu na základě skutečného čerpání a požádala o schválení následujícího rozpočtového 
opatření: 
 

• Rozpočtové opatření č. 5 

- Manažerka svazku informovala členskou schůzi o obdržení zálohové platby na realizaci 

projektu Centra společných služeb (CSS) od Svazu měst a obcí ve výši 237 600 Kč  
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• Rozpočtové opatření č. 6*  

- Navýšení pohoštění - pol. 5175 o 5 tis. Kč  

- Navýšení služeb školení - pol. 5167 o 30 tis. Kč 

- Navýšení ostatních osobních výdajů - pol. 5021 o 36 tis. Kč 

 

*Jedná se o položky, které jsou uznatelné v rámci realizace projektu Místního akčního 

plánu a budou uhrazeny v poměrné výši následně v rámci předložené žádosti o platbu. 

 

• Rozpočtové opatření č. 7 

- Obdržení 500 tis. Kč od města Votice na základě uzavřené Smlouvy o zápůjčce na 

předfinancování projektů CSS a MAP 

Usnesení: 
Členská schůze schvaluje předložená rozpočtová opatření číslo 5, 6, 7 počtem 15 hlasů pro, 0 hlasů 
proti, 0 se zdržel. 
 
 

5) Činnost kanceláře Mikroregionu 

Předseda svazku V. Liška a manažerka svazku Lucie Krubnerová informovala členskou schůzi o 
činnosti kanceláře mikroregionu za období srpen – září 2016. Od 1. 10. 2016 posílí tým kanceláře 
mikroregionu Ing. Eliška Melicharová, která se vrací po rodičovské dovolené. Její pracovní úvazek 
bude realizován a spolufinancován v rámci projektů CSS a MAP. 
Kancelář mikroregionu zpracovala od začátku roku 2016 celkem 61 žádostí o dotace, další 4 jsou 
v současné době rozpracovány. Dále zpracovala 14 výběrových řízení na zakázky malého rozsahu. Od 
1. 7. 2016 jsou aktivity pracovníků CSS evidovány v elektronickém prostředí ISP. V období od 1. 7. do 
21. 9. 2016 bylo pracovníky CSS (Lucie Krubnerová, Olga Marvanová) zadáno 90 aktivit (konzultace, 
výběrová řízení, žádosti o dotace, monitorovací zprávy, závěrečná vyhodnocení akcí, apod.). Ze 
systému je možné průběžně generovat soupis těchto aktivit, které se zadávají v podrobnosti: název 
aktivit, datum zahájení, datum ukončení, podnět k zahájení, oblast a podoblast činnosti 
(předdefinovaný číselník), popis aktivity, výstup aktivity, popis výstupu aktivity, vyřizuje a příp. je 
možno nahrát přílohu ke každé aktivitě (dokument, apod.). 

 

 



 
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 

 

 

 
4 
 

Předseda svazku Viktor Liška a starosta města Votice Jiří Slavík informovali přítomné o dosažených 
změnách v jízdních řádech autobusové dopravy na základě požadavků jednotlivých obcí Mikroregionu 
Středočeskému kraji. Část změn se podařilo zpracovat, některé z požadavků nejsou technicky možné, 
další z návrhů budou řešeny v rámci aktualizace jízdních řádů od 1. 1. 2017. (podrobněji viz projekt 
dopravní obslužnost regionu) 
 
Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou, 
Viktorem Liškou a Jiřím Slavíkem. 
 
 

6) Projekt: Místní akční plán (MAP) ORP Votice 

Předseda svazku V. Liška informoval členskou schůzi o postupu realizace projektu MAP. V rámci něj 
byl 29. 8. 2016 uspořádán seminář na ZŠ Jankov pro představitele všech škol regionu na téma „Jak 
efektivně sestavit individuální vzdělávací plán". Dne 7. 9. se uskutečnilo setkání pracovní skupiny pro 
předškolní vzdělávání a dne 14. 9. 2016 pro základní vzdělávání. Zápisy včetně doprovodných 
materiálů jsou součástí složky realizovaného projektu.  
Viktor Liška připomněl, že v rámci realizace projektu je nutno do 30. 10. 2016 schválit Strategický 
rámec s investičními prioritami škol regionu v jednotlivých zastupitelstvech zřizovatelů škol, který je 
nezbytnou podmínkou pro podávání žádostí o dotace spolufinancovaných prostřednictvím EU. 
 

Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou. 
 

7) Projekt: Cyklostezka Voticko I. 

Předseda svazku V. Liška informoval členskou schůzi o postupu realizace projektu Cyklostezka 

Voticko I. (Votice – Olbramovice – Bystřice). 29. 8. 2016 byla uzavřena smlouva na zpracovatele 

studie Cyklostezky Voticko I. s vítězem výběrového řízení - Grant & Project Partners, s.r.o. 

s nabídkovou cenou 181 500 Kč včetně DPH a termínem plnění do 31. 12. 2016. 

Dále V. Liška informoval o plánovaném jednání se SŽDC ohledně trvajícího zájmu o pozemky i 

v místech, kde ještě není koridor opuštěný (depo Střezimíř). Jednání se uskuteční dne 5. 10. 2016. 

Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou. 
 

8) Projekt: Komunitní centrum Voticka 

Lucie Krubnerová a Jiří Slavík informovali přítomné o postupu a připravovaném projektu na 

vybudování komunitního centra v přízemí votického kláštera, o event. přesunu občanské poradny do 

těchto prostor a možnostech rozšíření a poskytnutí zázemí pro další poskytovatele sociálních služeb, 

které na území ORP chybí (např. paliativní péče – RUAH, raná péče, sanace rodiny apod.). Město 

Votice předpokládá předložení projektu v rámci výzvy č. 38 do IROP s termínem podání do 31. 10. 

2016. 
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Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou a Jiřím 
Slavíkem. 
 

9) Dotační možnosti (MMR – územní plány, komunikace, …) 

Lucie Krubnerová informovala přítomné o aktuálně plánovaných dotačních výzvách MMR na rok 

2017, které by měly být vyhlášeny v průběhu měsíce října 2016. Jedná se zejména o územní plány za 

předpokladu schváleného zadání (Střezimíř, Heřmaničky, Červený Újezd, Miličín, Zvěstov). Zároveň 

bude znovu vyhlášen dotační titul pro obce do 3 tis. obyvatel na místní komunikace (MMR) – zde 

oproti loňskému roku budou upraveny podmínky – obec může podat žádost jen na jednu komunikaci, 

musí se jednat o tzv. „páteřní“ místní komunikaci. K žádostem je nutné mít zpracovaný rozpočet akce 

+ stručnou technickou zprávu. Podněty a projektové záměry jednotlivých obcí budou řešeny 

individuálně. 

Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Lucií Krubnerovou. 

 

10) Vyhláška rušení nočního klidu, Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 

Kancelář mikroregionu Voticko informovala zástupce obcí o nutnosti stanovit výjimky z rušení 

nočního klidu na rok dopředu. Účinnost nové vyhlášky je od 1. 10. 2016.  

Dále od 1. 10. 2016 vstupuje v platnost nový zákon č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných 

zakázek. Na základě něj a doporučení kontrol ze Stř. kraje je nutné upravit obecní směrnice. 

Z kanceláře mikroregionu se O. Marvanová a E. Melicharová zúčastní školení k veřejným zakázkám a 

k této problematice zašlou souhrnnou informaci. Kancelář mikroregionu zpracuje nové vzory 

formulářů dle aktuální právní úpravy. 

Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace podané Viktorem Liškou a dále 

ukládá kanceláři mikroregionu sledovat problematiku novelizace zákona o veřejných zakázkách, 

zpracovat formuláře dle platné legislativy a dále zpracovat návrhy na úpravy směrnic jednotlivých 

obcí o zadávání veřejných zakázek. 

 

11) Informace z KBR, Toulavy, Posázaví a Krajiny srdce 

Jiří Slavík informoval přítomné o vstupu města Votice do turistické destinace Toulava. Město i nadále 

zůstává členem Geoparku Kraj blanických rytířů (KBR). L. Krubnerová informovala přítomné 

o proběhlém setkání partnerů KBR dne 9. 9. 2016 ve votickém klášteře, o vydání kalendáře na rok 

2017 a plánovaných aktivitách (tiskoviny, banner nádraží Olbramovice). Přítomným byla představena 

nově vydaná brožura Posázaví. 



 
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 

 

 

 
6 
 

V rámci místních akčních skupin stále nejsou schváleny fiche (oblasti podpory) v rámci nového 

programovacího období. V MAS Posázaví se uskuteční jednání výkonného výboru ve dnech 4., 12. a 

18. 10., v rámci něhož budou stanovovány výběrová kritéria a priority. Těchto jednání se zúčastní 

vždy i zástupce mikroregionu Voticko. 

Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí informace ohledně turistických destinací 

a místních akčních skupin a ukládá kanceláři mikroregionu Voticko sledovat postup přípravy 

jednotlivých výzev a účastnit se jednáních s tímto spojených. 

 

12) Diskuse 

V rámci diskuse pozval Miloš Jelínek, starosta obce Střezimíř, přítomné na křest repliky historické 

drezíny dne 24. 9. 2016 do Střezimíře a nabídl možnost vyzkoušet si drezínu přímo na kolejích. 

V rámci diskuse Rudolf Vobruba (Mezno) zdůraznil nutnost více zpropagovat nové spoje např. formou 

letáčku s popisem trasy pro místní obyvatele tak, aby o nových spojích obyvatelé regionu věděli 

a využívali je. 

Návrh usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko ukládá kanceláři mikoregionu vyhotovit letáčky pro obyvatele 

k novým autobusovým spojům a propagovat dosažené úspěchy vyjednané v rámci dopravní 

obslužnosti ORP. 

 
 

13) Závěr 

Zasedání bylo ukončeno v 16:30 
 
Další jednání Členské schůze Mikroregionu Voticka se uskuteční ve středu 2. 11. 2016 od 
14:00 hod. v obřadní síni MÚ Votice (2. patro). Předvánoční setkání se uskuteční 21. 12. 2016 
(středa, 14:00). 
 
Přílohy: 
(1) Prezenční listina 
(2) Samostatný Zápis ze setkání starostů mikroregionu Voticka (CSS) + prezentace 

(3) Prezentace – Členská schůze mikroregionu Voticko 21. 9. 2016 

 

Zapsala: Lucie Krubnerová, 26. 9. 2016                               
 
 
Ověřovatelé zápisu: Viktor Liška                                    ________________________ 
       
 

Jiří Slavík           ________________________ 


