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. 1/2019
z jednání Členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko
konané 20. 2. 2019 ve Voticích, 13:00 – 15:30 hod.
Místo konání:

Městský úřad Votice – zasedací místnost

Přítomni:

Obec Červený Újezd
Obec Heřmaničky
Obec Jankov
Obec Ješetice
Obec Miličín
Obec Neustupov
Obec Olbramovice
Obec Ratměřice
Obec Smilkov
Obec Střezimíř
Obec Vojkov
Město Votice
Městys Vrchotovy Janovice
Obec Zvěstov

Omluveni:

Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D. - Obec Mezno

Hosté:

Obec Mezno Rudolf Vobruba - tajemník, Lucie Krubnerová (manažer
mikroregionu), Soňa Janoušová (MěÚ Votice), Jan Počepický (mikroregion
Voticko), Olga Marvanová (mikroregion Voticko), Petra Kocourková
(mikroregion Voticko)

Ověřovatelé zápisu:

Karel Babický (obec Zvěstov), Jarmila Trachtová (Heřmaničky)

Miroslav Dohnal, starosta
Jarmila Trachtová, starostka
Bc. Jitka Jonsztová
Lenka Sladkovská, starostka
Václav Karda, starosta
Josef Škréta, starosta
Ivan Novák
Mgr. Viktor Liška, starosta
Dagmar Čermochová, starostka
Bc. Miloš Jelínek, starosta
František Baťha, starosta
Jiří Slavík, starosta
Marcela Čedíková, starostka
Karel Babický, starosta

Zapsala:
Lucie Krubnerová
__________________________________________________________________________________
Program:
1) Zahájení, konstatování usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatelů, kontrola
usnesení z minulé Členské schůze
2) Aktuality z kanceláře mikroregionu, dotace, CSS
3) Informace z místních akčních skupin (MAS Krajina srdce, MAS Posázaví)
4) Sociální fond ORP Votice
5) Sociální koordinátor
6) Dopravní obslužnost
7) Cyklostezky Voticko
8) Diskuse, závěr
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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. Ověřovateli zápisu byli navrženi Karel Babický (Obec Zvěstov) 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 č. 1:
Členská schůze bere na vědomí přehled bodů jednání a schvaluje program jednání počtem 14
hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Jako prvního ověřovatele zápisu volí Členská schůze
mikroregionu Karla Babického (Obec Zvěstov) jako druhého ověřovatele volí Členská schůze
mikroregionu Jarmilu Trachtovou (Obec Heřmaničky) (Hlasování 14 pro)
2) Aktuality z kanceláře mikroregionu, dotace, CSS
Manažerka svazku Lucie Krubnerová představila přítomným aktuální informace z činnosti
kanceláře Mikroregionu a Centra společných služeb – k aktuálně podaným žádostem o dotace na
rok 2019 v rámci území, probíhajícím a plánovaným výběrovým řízením, poradenské a
konzultační činnosti svazku. Dále představila programy Ministerstva pro místní rozvoj s datem
podání projektových žádostí do 28. 2. 2019. Dále představila aktuality z CSS – zpracování
Zpravodaje č. 1/2019, analýzy přínosů za rok 2018 a souhrnné analýzy za projekt za roky 2016 –
2018. Výstupy analýzy budou odprezentovány na pravidelném setkání starostů v rámci projektu
na jednání 5 – 6/2019 dle harmonogramu projektu CSS.
Bod bez návrhu na usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace.
3) Informace z místních akčních skupin (MAS Krajina srdce, MAS Posázaví)
Manažerka svazku Lucie Krubnerová představila přítomných aktuální informace z MAS Posázaví –
jednání Výkonného výboru a Programového výboru MAS Posázaví a informace ohledně stavu
administrace podaných a plánovaných projektů v rámci regionu (IROP, OP-Zam, PRV).
Bod bez návrhu na usnesení:
Členská schůze bere na vědomí podané informace.
4) Sociální fond ORP Votice
Vedoucí sociálního odboru MÚ Votice S. Janoušová představila čerpání ze sociálního fondu
mikroregionu Voticko v loňském roce a představila zpracované přehledy za rok 2018.
Na základě tohoto proběhla diskuse ohledně návrhu rozdělení příspěvků ze sociálního fondu na
rok 2019 se zohledněním poskytovaných služeb v uplynulém období a počty klientů.
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Informace k táborům – pro samoživitelky, možnost financování v rámci, dát na vědomí soc.
odboru nebo sl. Kocourkové.
Středočeský kraj – střednědobý plán sociálních služeb – příprava, bude zaslán dotazník Krajského
úřadu. Soňa Janoušová informovala o zapojení odboru / města do dne pěstounství.
Přehled dětí od 0 do 18 let /potřebuje OSPOD/, 2 406 dětí v ORP Votice (2018), vedoucí odboru
poděkovala přítomným za zaslání podkladů.
Usnesení č. 2:
Členská schůze schvaluje návrh výše příspěvků na rok 2019 jednotlivých sociálním službám dle
přílohy. (Hlasování 14 pro)
5) Sociální koordinátor
Předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška představil zahájení dalšího společného projektu
v sociální oblasti od 1. 2. 2019. Jedná se o společný projekt mikroregionu „Sociální koordinátor
Mikroregionu Voticko“. V současné době Mikroregion obdržel první zálohovou platbu na úhradu
mzdových nákladů.
Projekt je spolufinancován z Evropské Unie – Evropského sociálního fondu, Operačního programu
Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009905 Sociální práce na
území Mikroregionu Voticko prostřednictvím realizace SCLLD Místní akční skupiny Posázaví.
Manažerka svazku informovala přítomné o vydání Rozhodnutí a přijetí dotace ze dne 30. 1. 2019
na projekt.
Celkové náklady 3 - letého projektu činí 1 993 362,50 Kč včetně DPH. Projektové náklady jsou
kryty v rámci uznatelných nákladů akce z 85 % z Evropského sociálního fondu, z 10 % ze státního
rozpočtu České republiky a z 5 % z rozpočtu Mikroregionu Voticko.

Dále manažerka svazku informovala přítomné členy o postupu, jednáních a možnostech podání
obdobného projektu do MAS Krajina srdce na realizaci obdobných sociálních aktivit v rámci
realizace SCLLD MAS Krajina srdce na 0,5 úvazku.
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Petra Kocourková představila svoji činnost a nabídku aktivit v rámci projektu a poskytované
služby v rámci realizace 3-letého projektu (samostatná prezentace).
Usnesení č. 4:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace. Členská schůze bere na
vědomí vydání Rozhodnutí a přijetí dotace ze dne 30. 1. 2019 na projekt registrační číslo
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009905 Sociální práce na území Mikroregionu Voticko. Členská
schůze schvaluje podání projektové žádosti a následnou realizaci obdobného projektu soc.
koordinátora na území MAS Krajina srdce na 0,5 úvazku na 3 roky do vhodné výzvy roku 2019,
pokud bude vyhlášena. (Hlasování 14 pro)
6) Dopravní obslužnost
Jiří Slavík informoval o schůzce 8. 2. 2019 o jednání (Rytířská ul.) ohledně dopravní obslužnosti
Voticka a objasnil prodlevy v kompatibilitě s pražských systémem, personální oblasti.
Prozatím proběhla integrace železniční dopravy vč. Rychlíkových spojů do Prahy. Na jednání byl
představen návrh jednotlivých linek plánu integrace, který vznikl ve spolupráci starostů
mikroregionu a dopravního experta města Votice J. Vachtla. V současné době je zpracovávána
kalkulace návrhu, reálnosti, návaznosti řešení a dalších oblastí.
J. Vachtl dále představil aktuální návrhy jednotlivých linek v rámci jednotlivých obcí mikroregionu
a snahu o návaznosti do dalších regionů – Sedlčansko, Vlašimsko. Další jednání je plánováno cca
za 2 měsíce.
7) Cyklostezky Voticko
Předseda svazku V. Liška informoval přítomné o postupu jednání a převodu pozemků na I.etapu
plánované cyklostezku – bezúplatný převod pozemků p.č. 664/2 v k.ú. Křešice u Olbramovic, p.č.
1282/4 a p.č. 1685/2 v k.ú. Olbramovice u Votic a p.č. 2255/7 v k.ú. Votice a dalších souvisejících
objektů - tří železničních mostů a silničního propustku pod mostem.
Dále zástupce obcí informoval o proběhlé schůzce s vedením Města Bystřice o koordinaci II.
etapy projektu Cyklostezky Voticko v úseku Olbramovice – Bystřice v souvislosti s březnovým
vyměřováním dotčených pozemků, o které projevil mikroregion v souvislosti s realizací
cyklostezky zájem - opět se bude jednat o bezúplatný převod ze strany SŽDC do vlastnictví DSO
Mikroregionu Voticko.
V rámci budoucí realizace III. Etapy SŽDC zpracoval Studii uložení přebytečné zeminy jako podklad
pro zpracování Studie proveditelnosti a další jednání na GŘ SŽDC – ing. J. Červenka, ředitel
odboru prodeje a pronájmu.
Usnesení č. 3:
Členská schůze schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 664/2 v k.ú. Křešice u Olbramovic,
p.č. 1282/4 a p.č. 1685/2 v k.ú. Olbramovice u Votic a p.č. 2255/7 v k.ú. Votice a dalších
souvisejících objektů – železničního spodku v rozsahu příslušenství dotčených pozemků patřících
k části původní trati v úseku Votice – Olbramovice, železniční most v km 117,080 původní tratu,
železniční most v km 117, 566 původní trati, železniční most v km 118, 147 původní trati a
silniční propustek pod mostem v km 118, 147 původní trati. (Hlasování 14 pro)
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8) Diskuse, závěr
J. Slavík informoval přítomné zástupce o činnosti městské policie Votice v rámci uzavřených
smluv mezi městem Votice a jednotlivými obcemi (např. odchytávání psů, asistence při kulturních
akcích – např. usměrnění dopravy, rušení nočního klidu, mobilní radar, společné zásahy se státní
policií, vážení vozidel v rámci výstavby koridoru, informování na sociálních sítích o ztracených
psech, … ).
Starosta obce Vojkov informoval přítomné o uzavření činnosti psího útulku v Maršovicích.
V. Liška navrhl další téma k diskusi, a to řešení odpadového hospodářství v rámci ORP
v souvislosti s prodlužováním smluv, soutěžením dodavatelů, revizí stávajících smluv, vážení
svozových aut, ukončení skládkování, třídící linky …. J. Slavík v této souvislosti informoval o
probíhajícím výběrovém řízení na svoz komunálního odpadu pro město Votice.
Plán příštích zasedání – další jednání bude uskutečněno v rámci společné schůze ORP v dubnu
2019 – přesný termín bude upřesněn.
Bod bez návrhu na usnesení:
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace.
Zasedání bylo ukončeno v 15:30 hodin.
Přílohy:
a) Prezenční listina
b) Podklady sociální fond 2018, 2019
c) Prezentace
Zapsala: Lucie Krubnerová, 20. 2. 2019
Ověřovatelé zápisu:

Karel Babický

_____________________

Jarmila Trachtová

_____________________
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