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@mikroregionvoticko.cz, 604 451 815

Záznam č. 1/2018
z jednání Členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko
konané 7. 2. 2018 v Jankově, 13:30 – 17:15 hod.
Místo konání:

Jankov, zasedací místnost obecního úřadu

Přítomni:

Obec Červený Újezd

Tomáš Hrdinka, místostarosta

Obec Heřmaničky

Jarmila Trachtová, starostka

Obec Jankov

Bc. Jitka Jonsztová, starostka

Obec Ješetice

Lenka Sladkovská, starostka

Obec Mezno

Rudolf Vobruba

Obec Miličín

Jiří Zíka, starosta

Městys Neustupov

Josef Škréta, starosta

Obec Olbramovice

Ivan Novák, starosta

Obec Ratměřice

Mgr. Viktor Liška, starosta

Obec Smilkov

Hana Dohnalová, starostka

Obec Střezimíř

Bc. Miloš Jelínek, starosta

Obec Vojkov

František Baťha, starosta

Město Votice

Jiří Slavík, starosta (od 14:30 hodin)

Městys Vrchotovy Janovice

Marcela Čedíková, starostka

Obec Zvěstov

Karel Babický, starosta

Omluveni:

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

Hosté:

Eliška Melicharová (Specialista pro rozvoj regionu), Olga Marvanová
(Specialista na veřejné zakázky), Jan Počepický (Mikroregion Voticko),
Jan Vachtl (Město Votice), Martin Rataj (Město Votice), Josef Kocourek (Obec
Jankov), Soňa Janoušová (Město Votice), Jaroslava Pokorná (MKC Votice),
Ivana Brehovská ( Mikroregion Voticko), zástupci společnosti VSP STAV s.r.o.
(p. Kouba, p. Najman, p. Kvasnička)

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Zíka (Miličín), Jarmila Trachtová (Heřmaničky)
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Zapsala:
Eliška Melicharová
__________________________________________________________________________________
Program:
1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů, kontrola
usnesení z minulé Členské schůze
2) Informace z kanceláře mikroregionu
3) Volba orgánů DSO
4) Dopravní obslužnost, Bezpečné Votice
5) Odpadové hospodářství
6) Sociální oblast
7) Zaměstnávání zdravotně postižených
8) 100 let státnosti v regionu
9) Diskuse, závěr
__________________________________________________________________________________
1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů
Jednání členské schůze Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko zahájil předseda svazku
Viktor Liška, přítomné přivítala starostka Jankova Bc. Jitka Jonsztová, popřála všem dobrou
spolupráci v pevné zdraví v roce 2018 a krátce představila realizované a připravované projekty
v obci.
Ověřovateli zápisu byli navrženi Jiří Zíka (Obec Miličín) a Jarmila Trachtová (Obec Heřmaničky).
Následně předseda svazku Viktor Liška představil členské schůzi předpokládaný program jednání,
spočítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost členské schůze, kdy bylo přítomno 14
zástupců obcí z 15ti.
Usnesení:
Členské obce berou na vědomí přehled bodů jednání a schvalují program jednání počtem 14
hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Jako prvního ověřovatele zápisu volí Členská schůze
mikroregionu Jiřího Zíku (Obec Miličín) počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel, jako
druhého ověřovatele volí členská schůze Jarmilu Trachtovou (Obec Heřmaničky) počtem 14 hlasů
pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.
2) Informace z kanceláře mikroregionu
a) Dodatek č. 2 ke smlouvě se SMO k fungování CSS mikroregionu – předseda podal informace
k uzavřenému dodatku smlouvy se Svazem měst a obcí k navýšení mezd od 1. 1. 2018 dle
minimální výše (bez navýšení spoluúčasti mikroregionu na financování projektu).
b) budoucí Dodatek č. 3 ke smlouvě SMO na GDPR - předseda podal informace plánovanému
uzavření dodatku smlouvy se Svazem měst a obcí. Jedná se o navýšení o 0,4 úvazku na zajištění
služeb v oblasti GDPR v průběhu února 2018 (bez navýšení spoluúčasti mikroregionu na
financování projektu). Mikroregion bude zajišťovat pro obce agendu GDPR včetně funkce
pověřence pro ochranu osobních údajů. V průběhu března – dubna budou zpracovány analýzy
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současného stavu ochrany osobních údajů u obcí a dalších subjektů (školy, spolky), které budou
mít o službu zájem.
c) informace o činnosti kanceláře – E. Melicharová podala informace o činnosti kanceláře od
začátku roku 2018 – výběrová řízení, podané žádosti, příprava informačního zpravodaje č. 4 k
činnosti CSS a analýzy přínosů č. 2. Dále informace o aktuálních výzvách MAS Posázaví a Krajina
srdce.
d) informace o Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání II – předseda informoval o připravované
žádosti na realizaci MAP II, předpokládaný termín podání je 14. 2. 2018, projekt je plánován na
4 roky s rozpočtem 8 200 000,- Kč. Realizační tým bude shodný s MAP I a doplněný o nové úvazky
pro implementační aktivity (0,5 koordinátor čtenářské gramotnosti, 0,3 koordinátor
volnočasových a přírodovědných aktivit, 0,2 lektor doučování). V rámci projektu budou zřízeny 4
povinné pracovní skupiny (pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost, matematickou
gramotnost, financování a rovné příležitosti) a Řídící výbor s účastí všech aktérů MAP II
(zřizovatelé, vedení škol, pedagogové, neformální vzdělavatelé, rodiče a veřejnost).
Bod bez návrhu na usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace.
3) Volba orgánů DSO
a) volba předsedy mikroregionu – bylo hlasováno o návrhu Mgr. Viktora Lišky na předsedu
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko. Členská schůze schvaluje návrh počtem 14 hlasů
pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.
b) volba místopředsedy mikroregionu – bylo hlasováno o návrhu Jiřího Slavíka na místopředsedu
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko. Členská schůze schvaluje návrh počtem 14 hlasů
pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.
c) volba Rady mikroregionu – bylo hlasováno o návrhu členů Rady ve složení Viktor Liška,
Jiří Slavík, Rudolf Vobruba, Jarmila Trachtová, Marcela Čedíková. Členská schůze schvaluje návrh
počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.
d) volba Finančního výboru mikroregionu – bylo hlasováno o návrhu členů Finančního výboru ve
složení Jitka Jonsztová (předseda), Marcela Čedíková, Jiří Zíka. Členská schůze schvaluje návrh
počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.
e) volba Kontrolního výboru mikroregionu – bylo hlasováno o návrhu členů Kontrolního výboru
ve složení Lenka Sladkovská (předseda), Josef Škréta, Ivan Novák. Členská schůze schvaluje návrh
počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.
Usnesení:
Členská schůze schvaluje volbu předsedy Mgr. Viktora Lišky, místopředsedy Jiřího Slavíka, Rady
ve složení Viktor Liška, Jiří Slavík, Rudolf Vobruba, Jarmila Trachtová, Marcela Čedíková, Finanční
výboru ve složení Jitka Jonsztová (předseda), Marcela Čedíková, Jiří Zíka a Kontrolního výboru ve
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složení Lenka Sladkovská (předseda), Josef Škréta, Ivan Novák počtem 14 hlasů pro, 0 hlasů proti,
0 se zdržel.
4) Dopravní obslužnost, projekt Bezpečné Votice
Dopravní expert Města Votice J. Vachtl informoval přítomné o průběhu dopravní integrace
regionu do Pražské integrované dopravy, o možnosti pro občany zažádat si o vydání Průkazky PID
ve Voticích a o problémech se spolufinancováním regionální autobusové dopravy ze strany obcí
ve Středočeském kraji. K této problematice se vyjádřil též starosta Votic Jiří Slavík, který
zastupuje zájmy mikroregionu na jednáních vedení Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS, který
na Benešovsku spolufinancuje autobusovou dopravu. Následovaly informace k započatému
projektu Bezpečné Votice, který se podle votického starosty bude postupně rozvíjet i na obce
mikroregionu Voticko. Projekt má za cíl zlepšení veřejného pořádku, vybudování např.
dopravního hřiště, osvětové akce, spolupráce s Policií ČR, projekt lepšího zabezpečení kol –
možnost čipování kol.
Bod bez návrhu na usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace.
5) Odpadové hospodářství
Místostarosta Votic M. Rataj přítomné informoval o změně zákona o odpadech a dopisu České
asociace odpadového hospodářství. Byl diskutován postup v rámci jednotlivých obcí, po diskuzi
nad tématem obce vyjádřily podporu společnému usnesení zástupců obcí mikroregionu
reagujícím na návrh zdražení skládkování komunálního odpadu.
Návrh usnesení:
Členská schůze projednala informaci o riziku navýšení nákladů obcí a měst na odpadové
hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující
násobné zdražení skládkovacích poplatků. Členská schůze nesouhlasí s podobnými novelizacemi
zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obcí a jejich obyvatel v oblasti odpadového
hospodářství. Členské obce zastávají názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být
provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových
evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat
povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Členské obce
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko vyzývají Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních
samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému
riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Členská schůze schvaluje návrh počtem 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.
Dále M. Rataj promluvil také o koncepci odpadového hospodářství Středočeského kraje a
jednáním se zástupci Města Benešov. Členská schůze souhlasí s tím, aby vedení Města Votice
zastupovalo členské obce mikroregionu v jednáních o problematice odpadového hospodářství na
úrovni okresu Benešov a na úrovni Středočeského kraje.
Nakonec byly diskutovány možnosti mikroregionu v odpadové oblasti, zejména možnosti
vybudovat třídící linku na tříděné odpady v areálu votické skládky a upozornění na nutnost
zlepšení kvality přebíraného vytříděného odpadu bez příměsí.

4

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@mikroregionvoticko.cz, 604 451 815

Usnesení:
Členská schůze schvaluje usnesení k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí a
měst počtem 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Dále souhlasí se zastupováním obcí zástupci
Města Votice v jednáních o problematice odpadového hospodářství na úrovni okresu Benešov a
na úrovni Středočeského kraje.
6) Sociální oblast
Vedoucí sociálního odboru MěÚ Votice S. Janoušová seznámila zástupce obcí s agendou, kterou
odbor spravuje a představila výsledné statistiky čerpání sociálního fondu v roce 2017 včetně
počtů obsloužených klientů na území mikroregionu. Dále informovala o postupu při administraci
žádostí ze sociálního fondu pro rok 2018 a návrhem na financování jednotlivých služeb.
Dále informovala o nových službách, které budou od září 2018 poskytovány v rámci budovaného
Komunitního centra Voticka v budově kláštera a o koncepci prostupného bydlení (Město Votice
zřídilo 2 krizové byty, které mohou sloužit i pro řešení životních situací občanů z území ORP
Votice). Koncepce prostupného bydlení by měla řešit postupný návrat klientů k bydlení bez
nutnosti podpory ze strany sociálního odboru.
Bod bez návrhu na usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace.
7) Zaměstnávání zdravotně postižených osob
Zástupci společnosti VSP STAV s.r.o. (p. Kouba, p. Najman, p. Kvasnička) představili služby
společnosti a možnost financování nákladů na mzdy při zaměstnávání zdravotně znevýhodněných
občanů prostřednictvím jejich firmy, která je schopna zajistit od administrativy spojené se
zaměstnáváním až po vybavení zaměstnanců pracovními pomůckami. Podrobnější informace jsou
přílohou zápisu.
Bod bez návrhu na usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace.
8) 100 let státnosti v regionu
Ředitelka Městského kulturního centra Votice Jaroslava Pokorná přítomné seznámila
s plánovanými a již započatými akcemi ve Voticích při příležitosti oslav 100 let od založení naší
novodobé státnosti 28. října 1918 a vyzvala starosty obcí ke společné propagaci a prezentaci
takto zaměřených akcí v regionu. V případě zájmu je možné vytvořit společný leták k prezentaci
akcí z celého území miroregionu.
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9) Diskuse, závěr
Byl prezentován plán zasedání Členské schůze pro rok 2018:
28. 3. 2018
16. 5. 2018 Střezimíř (5. povinné setkání starostů v rámci CSS - 5 - 6/2018)
27. 6. 2018
29. 8. 2018
10. 10. 2018 (aktualizace dle vyhlášeného termínu komunálních voleb)
7. 12. 2018
Zasedání bylo ukončeno v 17:15 hodin.
Přílohy:
a) Prezenční listina
b) Nabídka služeb VSP STAV s.r.o.

Zapsala: Eliška Melicharová, 7. 2. 2018

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Zíka

_____________________

Jarmila Trachtová

_____________________

6

