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Záznam č. 2/2018 

z jednání Členské schůze dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Voticko 

konané 28. 3. 2018 ve Voticích, 13:30 – 15:45 hod. 

 

Místo konání:  Městský úřad Votice – obřadní síň   

 

Přítomni:  Obec Červený Újezd   Miroslav Dohnal, starosta 

Obec Heřmaničky   Jarmila Trachtová, starostka 

Obec Jankov    Bc. Jitka Jonsztová, starostka 

Obec Mezno    Rudolf Vobruba 

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  

Městys Vrchotovy Janovice  Marcela Čedíková, starostka 

  

 

Omluveni:  Jiří Zíka (Miličín), Lenka Sladkovská (Ješetice), Karel Babický (Zvěstov) 

 

Hosté: Eliška Melicharová (Specialista pro rozvoj regionu), Lucie Krubnerová 

(manažer mikroregionu), Martin Rataj (Město Votice, místostarosta) 

 

Ověřovatelé zápisu: Viktor Liška (Ratměřice), František Baťha (Vojkov) 

 

Zapsala:   Eliška Melicharová 

__________________________________________________________________________________ 

 

Program: 

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

usnesení z minulé Členské schůze 
2) Informace z kanceláře mikroregionu 
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3) Změna stanov v souvislosti s GDPR 
4) Informace ke GDPR a činnosti Pověřence 
5) Sociální oblast 
6) Novinka v MAP  
7) Turistické destinace, cestovní ruch 
8) Odpadové hospodářství 
9) Diskuse, závěr 

__________________________________________________________________________________ 

 

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 Viktor Liška (Obec Ratměřice) a František Baťha 
(Obec Vojkov). Následně předseda svazku Viktor Liška představil členské schůzi předpokládaný 
program jednání, spočítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost členské schůze, kdy bylo 
přítomno 12 zástupců obcí z 15ti.  

 

Usnesení: 
Členská schůze bere na vědomí přehled bodů jednání a schvaluje program jednání počtem 12 
hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Jako prvního ověřovatele zápisu volí Členská schůze 
mikroregionu Viktora Lišku (Obec Ratměřice) počtem 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel, jako 
druhého ověřovatele volí Členská schůze mikroregionu Františka Baťhu (Obec Vokov) počtem 12 
hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. 

 
2) Informace z kanceláře mikroregionu 

a) Dodatek č. 3 ke smlouvě SMO na zajištění GDPR – L. Krubnerová podala informace o 
 uzavřeném dodatku smlouvy se Svazem měst a obcí. Jedná se o navýšení o 0,4 úvazku na 
zajištění služeb v oblasti GDPR (bez navýšení spoluúčasti mikroregionu na financování projektu). 
Mikroregion bude zajišťovat pro obce agendu GDPR včetně funkce Pověřence pro ochranu 
osobních údajů.  
 
b) informace o činnosti kanceláře – L. Krubnerová 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.  
 
c) 3. povinné setkání starostů v rámci projektu CSS bude spojeno se zasedáním Členské schůze 
mikroregionu a jeho termín je 16. 5. 2018, místo konání Střezimíř. 

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

 
3) Změna stanov v souvislosti s GDPR 

V souvislosti s výkonem funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů je dle stanoviska 
Ministerstva vnitra nutné změnit stanovy svazku obcí – do čl. IV. Stanov bude doplněn předmět 
činnosti e) činnost Pověřence pro ochranu osobních údajů a agenda spojená s GDPR. 
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Tuto změnu nestačí schválit pouze usnesením Členské schůze, ale je třeba, aby změnu nejprve 
schválily jednotlivé členské obce na svých zastupitelstvech a až poté bude změna schválena 
Členskou schůzí. Předpokládáme schválení na zasedání mikroregionu dne 16. 5. před termínem 
účinnosti nařízení ke GDPR.  
Kancelář svazku obcí zašle informace ke změně stanov na jednotlivé obce včetně návrhu na 
usnesení ZO. 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace. 

 
4) Informace ke GDPR a činnosti Pověřence 

E. Melicharová informovala o činnostech, které kancelář připravuje pro obce v rámci GDPR – 
zpracování Analýzy současného stavu a příprava na účinnost nařízení po 25. 5. 2018.  Pro obce, 
které budou mít zájem o zajištění této agendy, bude vypracována analýza (nutné návštěvy 
jednotlivých obcí a součinnost s účetními/admin. pracovníkem a IT specialistou). Veškeré 
metodické vedení pro nás zajišťuje SMO ČR a postupně vydává vzorové analýzy pro malé a větší 
obce a pro školy (s podporou MŠMT).  
Předseda informoval o financování agendy GDPR – část nákladů je pokryta z dotace (viz. Dodatek 
č. 3 CSS) a část by byla hrazena z plateb od jednotlivých subjektů, které budou využívat služeb. 
Cena za služby byla navržena takto: 
 
OBCE 
Zpracování prvotní Analýzy stavu ochrany osobních údajů před účinností GDPR: 5 000,- Kč /obec 
Roční sazba za činnost Pověřence pro ochranu osobních údajů: 5 000,- Kč/obec/rok 
 
ŠKOLY (cena dle počtu žáků) 

 
SPOLKY 
Nutné mít pouze jednoduchou vstupní Analýzu, cena 1 000,-Kč. 
 
Usnesení: 
Členská schůze bere na vědomí podané informace a schvaluje navržené sazby za agendu 
spojenou s GDPR počtem 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.  

 
5) Sociální oblast 

a) Předseda prezentoval konečný návrh na rozdělení Sociálního fondu v roce 2018. Příspěvek do 
Fondu zaslalo všech 15 členských obcí. Členská schůze schvaluje návrh rozdělení Fondu počtem 
12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.  

ŠKOLA Analýza Činnost Pověřence/rok 

ZŠ a MŠ Votice  5 000,- Kč 5 000,- Kč 

ZŠ a MŠ Jankov 2 500,- Kč 2 500,- Kč 

ZŠ a MŠ Miličín 2 500,- Kč 2 500,- Kč 

ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice 2 500,- Kč 2 500,- Kč 

ZŠ a MŠ Olbramovice 2 500,- Kč 2 500,- Kč 

MŠ Ratměřice 1 500,- Kč 1 500,- Kč 
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b) Ve fondu je za rok 2017 a 2018 rezerva ve výši 68 920,- Kč. Předseda informoval o možnosti 
pořízení 100 ks tištěného Katalogu sociálních služeb na okrese Benešov, cena za kus 37,- Kč. 
Katalog bude k dispozici pro starosty a pro pracovníky v sociální péči a na sociálním odboru MěÚ 
Votice. Členská schůze schvaluje pořízení 100 ks katalogu v ceně 37,- Kč/kus z přebytku Fondu 
počtem 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.  
 
c) Další návrh se týkal podpory Linky bezpečí (žádosti Linka bezpečí zasílá na jednotlivé obce). 
Návrh na podporu Linky bezpečí z Fondu ve výši 15 000,- Kč. Členská schůze schvaluje příspěvek 
Lince bezpečí ve výši 15 000,- Kč počtem 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel.  

d) Dále předseda prezentoval záměr fungování koordinátora komunitního centra a sociálních 
služeb – možnost financovat pracovníka z dotace MAS Posázaví (0,8 úvazku) a MAS Krajina srdce 
(0,2 úvazku), podání žádosti v 4/2018 a předpoklad nástupu od 1. 1. 2019. 

Usnesení: 
Členská schůze schvaluje návrh rozdělení Fondu počtem 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. 
Členská schůze schvaluje pořízení 100 ks katalogu ceně 37,- Kč/kus z přebytku Fondu počtem 12 
hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Členská schůze schvaluje příspěvek Lince bezpečí ve výši 
15 000,- Kč počtem 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. Členská schůze bere na vědomí 
podané informace. 

6) Novinky v MAP 

Informace o Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání II – předseda informoval o podané žádosti 
na realizaci MAP II, žádost prošla formálním hodnocením a nyní se čeká výsledek věcného 
hodnocení. 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). Dne 4. dubna proběhne první zasedání Řídícího 
výboru. Plánované akce – návštěva ZŠ Kunratice zaměřená na čtenářskou gramotnost a klima 
školy, kulaté stoly se vzdělavateli, workshop na téma inkluze a další. 
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace. 

 
7) Turistické destinace, cestovní ruch 

Předseda a místopředseda informovali o novém nastavení financování podpory cestovního ruchu 

a s tím související formování a certifikace jednotlivých turistických oblastí. Středočeský kraj se 

certifikuje jako destinace Střední Čechy a zároveň podávají žádosti o certifikace i jednotlivé 

oblastní destinace Posázaví a Toulava. Zamítavá stanoviska obcí k zařazení svých správních území 

do těchto destinací (Votice – Toulava, Ratměřice, Miličín – Posázaví). Jednání partnerů destinace 

Kraj blanických rytířů o certifikaci oblastní destinace a připojení města Benešov do tohoto 

projektu – schůzka 10. 4. ve Vlašimi. Členská schůze vyjádřila přání mít do budoucna kompaktní 

malou lokální destinaci Česká Sibiř spadající ideálně pod oblastní destinaci Kraj blanických rytířů.   
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Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace. 
 
8) Odpadové hospodářství 

Místostarosta Votic M. Rataj přítomné informoval o postupu jednání v oblasti odpadového  
hospodářství a zastavení novelizace zákona o odpadech na základě zaslaných nesouhlasných 
usnesení z obcí a měst. Město Benešov uvažuje o vybudování překladiště. Byly diskutovány 
možnosti mikroregionu v odpadové oblasti, zejména možnosti připojení se k překladišti 
v Benešově k další likvidaci ve spalovně, možnost vybudování linky na tříděné odpady v areálu 
votické skládky. M. Rataj bude nadále zastupovat obce mikroregionu na základě usnesení 
z minulé Členské schůze v jednání o budoucnosti likvidace odpadů.  
 
Bod bez návrhu na usnesení: 
Členská schůze Mikroregionu Voticko bere na vědomí podané informace. 

 
9) Diskuse, závěr 
16. 5. 2018 Střezimíř (povinné setkání starostů v rámci CSS) 
27. 6. 2018 
29. 8. 2018 
10. 10. 2018 (aktualizace dle vyhlášeného termínu komunálních voleb) 
7. 12. 2018 
Zasedání bylo ukončeno v 15:45 hodin.  
 
Přílohy: 
a) Prezenční listina 

 
  
Zapsala: Eliška Melicharová, 28. 3. 2018   
 
                            
 
Ověřovatelé zápisu:  Viktor Liška                                    _____________________ 

        
 

          František Baťha                     _____________________ 


